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هـــذا الــعــدد
من املؤكد أ ّن املجتمعات املتقدمة تُويل عناية خاصة اىل السلع واملواد التي تشكّل بمجموعها

اهتامما
اإلنتاج الفكري والعلمي هلذا املجتمع .وأمام هذه املجتمعات املتقدّ مة التي تعتني وتُبدي ً
ُشجع
نوع ًّيا باإلنتاج الفكري ،هناك املجتمعات ا ُملتخ ِّلفة التي ال تعتني بمواد اإلنتاج الفكري وال ت ِّ

عىل العلم واملعرفة.
ونتط َّلع ونطمح أن تكون دول العامل العريب واإلسالمي ،ممَّا يعتني باإلنتاج الفكري
واملعريف ،وتعترب أن زيادة االهتامم والرعاية باإلنتاج الفكري ،من مؤرشات التقدُّ م يف أي جمتمع
من جمتمعاتنا العربية واإلسالمية.

شجع عىل إبراز االهتامم بمواد اإلنتاج
تنوعة ممَّا يعتني و ُي ِّ
وجملة الكلمة عرب أعدادها ا ُمل ِّ

الفكري واملعريف.

ومواد هذا العدد ال خترج عن هذا االهتامم..

فالكلمة األوىل كتبها السيد رئيس التحرير وجاءت بعنوان« :فكرة احلضارة يف أوىل

الكتابات العربية املعارصة».

فتضمنت األبحاث التالية:
أما الدراسات واألبحاث
ّ

«أطروحة تعارف احلضارات» لألستاذ قويدري األخرض ..و(القلق يف احلداثة) لألستاذ

عبد الرزاق بلعقروز.

و«نقد العقل الفلسفي املحض» لألستاذ وائل الكردي ،وغريها من األبحاث والدراسات
التي غ ّطت أبواب املجلة الثابتة.
نرجو أن ُتعبرِّ دراسات وأبحاث هذا العدد عن مهوم األمة وتط ُّلعاهتا األساسية ..
ونسأل اهلل التوفيق والسداد..

الكلمة األولى
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-1أدب الكتابة حول فكرة احلضارة

يف املجال العريب املعارص هناك حماولتان تتفرد االهتامم بأدب الكتابة
حول فكرة احلضارة ،مها حماولة الباحث السوري أستاذ التاريخ الدكتور
قسطنطني زريق (2000 - 1909م) يف كتابه (يف معركة احلضارة ..دراسة يف
ماهية احلضارة وأحواهلا ويف الواقع احلضاري) ،الصادر سنة 1964م ،وحماولة
الباحث املرصي أستاذ التاريخ اإلسالمي الدكتور حسني مؤنس (- 1329
1416هـ1996 - 1911 /م) يف كتابه (احلضارة ..دراسة يف أصول وعوامل
قيامها وتطورها) ،الصادر سنة 1978م.
وبحسب هاتني املحاولتني فإن هذا النمط من األدب ،يمثل شأنًا
جديدً ا عىل مستوى اللغة العربية مل يكن مطرو ًقا من قبل هبذا النحو ،فالدكتور
قسطنطني زريق قدّ م حماولته عىل أهنا من أوىل املحاوالت واجلوالت يف اللغة
العربية ،ومن جهته اعترب الدكتور حسني مؤنس أن التأليف يف موضوع
احلضارة عىل النحو الذي سلكه يف كتابه ،هو أمر جديد ال يف اللغة العربية
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الكلمة األوىل

وحدها بل يف سائر اللغات.

األمر الذي يعني أن االلتفات هلذا األدب -حسب تصور الدكتور زريق -قد
تأخر إىل ستينات القرن العرشين مع حماولته التي يؤرخ هلا عىل أهنا من أوىل املحاوالت يف
وتفسريا ،ولعله يف وقته ما كان
فحصا
النطاق العريب ،التأخر الذي مل يتوقف عنده زريق
ً
ً
تأخرا عند
يرى القضية هبذا املنظور ،فالتأخر الذي نراه نحن اليوم يف منظورنا ،ربام مل يكن ً
الدكتور زريق آنذاك.

وأما عند الدكتور مؤنس فإن هذا األمر -عىل ما يبدو -مل يكن فيه تأخر ،ما دام
أمرا جديدً ا ليس يف اللغة العربية فحسب بل يف سائر
يرى أن التأليف يف هذا املوضوع يعد ً
اللغات ،وال أدري إن كان هذا اجلزم بالنسبة لسائر اللغات يف مكانه أم ال! لكني أظن أن
هذا اإلطالق الذي ال حد له ليس حمبذا؛ ألن من السهولة نقضه ،أو ال أقل باإلمكان جمادلته
وحماججته عند أصحاب اللغات األخرى ،أو بعضهم عىل أقل تقدير.

وما يدعوين للتنبيه هبذه املالحظة ،أن كتاب الدكتور زريق الذي نرش قبل كتاب
الدكتور مؤنس بام يزيد عىل عقد من الزمان ،مل ِ
يأت مؤنس عىل ذكره قط مع أنه من أكثر
املؤلفات العربية تش ُّب ًها بكتابه من جهات عدة ،األمر الذي يفرس عىل أحد وجهني ،إما
جهلاً به وإما جتاهلاً .

عم ذكره مؤنس عن نفسه ومطالعاته يف املوضوع،
واحلمل عىل هذين الوجهني ناشئ اَّ
وحسب قوله فإنه لكي يكتب كتابه قرأ عرشات الكتب ليس بينها اَّإل اثنان أو ثالثة يف
نصا ،أما البقية فهي يف التاريخ والفلسفة واالجتامع واألدب واجلغرافيا
موضوع احلضارة ًّ
والعلوم وما إىل ذلك(((.
فإذا كان مؤنس عىل علم بكتاب زريق ومل ِ
يأت عىل ذكره فهذه مالحظة تسجل عليه
يف مكاهنا ،وإذا مل يكن عىل علم به وهو باللغة العربية ،فإن اجلزم الذي أطلقه بالنسبة لسائر
اللغات مل يكن يف حمله قط ًعا.
هاتان املحاولتان اللتان عدَّ مها مؤلفامها عىل أهنام من املحاوالت األوىل عرب ًّيا يف جمال
كثريا ال يف وقتهام وال بعده ،وحتى
دراسة فكرة احلضارة ،مع ذلك فإهنام مل يلفتا االنتباه ً
هذه اللحظة بدرجة ما ،وأظن أن هذا ما يعرفه املشتغلون بحقل الدراسات احلضارية ،وما
سيعرفه كذلك كل من يتتبع فكرة احلضارة وتطورها يف املجال العريب.

((( حسني مؤنس ،احلضارة دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب1998 ،م ،ص.9
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ويمكن التث ّبت من هذه املالحظة بالنسبة لكتاب الدكتور زريق بقرائن عدة ،منها
أن الكتاب إىل الطبعة الرابعة الصادرة سنة 1981م ،مل يضف إليها املؤلف كتابة مقدمات
جديدة كام جرت العادة يف سرية الكتّاب واملؤلفني ،اَّإل أن تكون هذه العادة ليست عادة
عند زريق مع مؤلفاته ،وكتابة املقدمات اجلديدة تأيت دائماً بقصد رشح سياقات تطور حال
الكتاب ،وكيف جرى استقباله ،ومدى صداه وما تركه من أثر.

ومن القرائن كذلك ،ما أرشت إليه من قبل بشأن الدكتور مؤنس الذي كان يفرتض
منه أن جيد يف كتاب الدكتور زريق أكثر كتاب باللغة العربية قر ًبا إىل كتابه ،بل ويعدّ ه توأ ًما
لكتابه ،مع ذلك مل ِ
يأت عىل ذكره أبدً ا ،بدل أن يكون أول من يلتفت له ،وأسبق من يعتني
به ،وأبرص من يرجع إليه ،فإذا كان هذا هو حال صاحب كتاب احلضارة ،فال عتب عىل
اآلخرين من جهة عدم االلتفات لكتاب زريق.

يضاف إىل هذا القرائن ،أن بعض الذين كتبوا ونرشوا مقاالت حول زريق بعد وفاته،
وجدت أهنم لفتوا االنتباه إىل بعض مؤلفاته ومل يكن من بينها كتاب احلضارة ،واعتربوا أن
األشهر من مؤلفاته ثالثة هي( :معنى النكبة) الصادر سنة 1949م لكونه يتصل بحدث
جارحا وبعمق للكرامة ،الثاين كتاب (نحن والتاريخ) الصادر سنة 1959م ،لكونه
كان
ً
الكتاب الذي عدّ ه زريق أحد أهم كتبه ،والثالث كتاب (ما العمل؟) الصادر سنة 1998م
لكونه من آخر مؤلفاته ،وأودع فيه صاحبه خالصة رؤيته.
ويتمم هذه القرائن ،أن الذين كتبوا يف موضوع احلضارة واحلضارات من العرب
املعارصين ،رجعوا إىل كتاب زريق ونقلوا عنه بعض النصوص ،لكن من دون أن يميزوا
الكتاب بيشء ،وال أن يلتفتوا إىل حلظته التارخيية الفارقة ،وأنه يعدّ من أوىل املحاوالت
واجلوالت يف اللغة العربية حسب قول زريق نفسه ،وحتى النصوص التي اقتبسوها كانت
ضئيلة من ناحية الكم ،وغري مميزة من ناحية النوع.
هذا احلال الذي يصدق عىل كتاب زريق ،فإنه يصدق وبصورة أشد عىل كتاب
مؤنس ،الذي مل يأخذ حقه يف التواصل واملتابعة.

والعامل املؤثر واملشرتك يف عدم االلتفات املميز هلاتني املحاولتني ،يرجع إىل
ضعف االهتامم بحقل الدراسات احلضارية يف املجال العريب ،احلقل الذي ُيعنى باحلضارة
وازدهارا من
واحلضارات فكرة وتارخيًا ،فقد بقي هذا احلقل مرتاج ًعا ،ومل يشهد تقدّ ًما
ً
النواحي كافة :املنهجية واملعرفية ،الفكرية والتارخيية ،ال عىل مستوى األفراد ،وال عىل
مستوى املراكز ،وال عىل مستوى اجلامعات.
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ومل يظهر عندنا من ُيعرفون بخرباء احلضارة واحلضارات ،ومل نشهد يف ساحتنا
صدور أعامل كبرية عىل وزن موسوعة (قصة احلضارة) للباحث األمريكي ويل ديورانت
( ،)1981 - 1885أو موسوعة (تاريخ احلضارات العام) التي أرشف عليها الباحث
الفرنيس موريس كروزيه ،وبتأثري هذا الرتاجع واالنكامش حلقل الدراسات احلضارية
يتقلص االلتفات للكتابات واألعامل التي تُعنى بدراسة فكرة احلضارة واحلضارات.

من جانب آخر ،مل أجد حني نظرت يف هذا املوضوع كتابات ودراسات حاولت
الربط بني حماولتي زريق ومؤنس واملقارنة بينهام ،بوصفهام من أوىل املحاوالت ،أو من
املحاوالت اجلديدة يف دراسة فكرة احلضارة يف املجال العريب.
عابرا من جهة السياق ،ومتثل يف
والقدر الذي وجدته يعدّ ضئيلاً ومقتض ًبا ،وجاء ً
إشارات متفرقة ومكررة تطرق هلا الدكتور رضوان السيد مرات عدة يف كتابه (الرصاع عىل
اإلسالم) ،وتضمنت هذه اإلشارات ملحات توصيفية وملحات تقويمية.

يف جهة التوصيف م ّيز الدكتور رضوان السيد تلكام املحاولتني وعدّ مها دراستني
بارزتني ما بني حقبتي ستينات وسبعينات القرن العرشين ،وحسب قوله« :أما يف
الستينيات والسبعينيات ،ويف نطاق الرؤى الشاملة ،فهناك دراستان بارزتان ملسألة احلضارة
والعالقات بني احلضارات ،ووجوه الرصاع والتفاعل فيام بينها ،أوىل الدراستني للدكتور
قسطنطني زريق وهي بعنوان (يف معركة احلضارة )...وثانيتهام للدكتور حسني مؤنس
بعنوان «احلضارة.»)...
ومن جهة التقويم رأى الدكتور السيد «أن الدراستني تستلهامن قراءة أرنولد توينبي
لظهور احلضارات وانقضائها ،وعنارصها التكوينية ،والعالقات فيام بينها .وفيام عدا
الفصل األخري من كتاب زريق ،فإن الدراستني ال تقدمان رؤية ملوقع العرب يف العامل اليوم،
وال لعالئقهم باحلضارة الغربية ،وال يبدو أن األستاذين الدارسني يريان ألمتنا مكانًا خارج
احلضارة الغربية العاملية ،لكن قسطنطني زريق يستعني باألنثروبولوجيا لتعيني ما فات
توينبي من حتديدات ،أما حسني مؤنس فيستعني باملؤرخني ،وذوي الرؤى احلضارية من
بينهم عىل اخلصوص»(((.
سنفتح الح ًقا هامش املالحظة والنقد ،وقبل الوصول إىل هذه اخلطوة نحتاج إىل
تكوين املعرفة وص ًفا وبيانًا وحتليلاً بكلتا املحاولتني وبحسب تعاقبهام الزمني.

((( رضوان السيد ،الرصاع عىل اإلسالم األصولية واإلصالح والسياسات الدولية ،بريوت :دار الكتاب
العريب2004 ،م ،ص.136
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-2زريق ..ومعركة احلضارة

لفتة مهمة من الدكتور زريق حني تن ّبه ملوضوع احلضارة الذي وصفه باملوضوع
مميزا والفتًا من هذه اجلهة ،وم ّثل حد ًثا
اجلليل ،وصدور كتابه يف وقته سنة 1964م جعله ً
بات يؤرخ له ملن يتتبع تاريخ تطور فكرة احلضارة يف املجال الفكري العريب املعارص ،وذلك
بوصفه من املؤلفات املبكرة أو حسب قول صاحبه :من املحاوالت األوىل يف اللغة العربية.

يظهر عىل الكتاب أن مؤلفه صنّفه ٍّ
ودونه برغبة،
وترو ،وأخذ راحته يف الكتابةّ ،
بتأن ٍّ
وبسط احلديث فيه ،واتّسم ببيان واضح ورصني ومتامسك ،وجاء شاملاً ومستوع ًبا
للموضوع الذي استأثر -حسب قول الدكتور زريق -بجزء وافر من قراءاته وتأمالته،
والزمت قضيته تفكريه يف تلك الفرتة نتيجة اعتقاد ظل يزداد يف نفسه مت ُّكنًا ،واعتبار أن
قضية احلضارة هي القضية الكربى يف عرصه ،بل ويف كل عرص ،وأهنا احل ّيز الذي تنبثق منه
وتنتظم فيه خمتلف القضايا القومية واإلنسانية(((.
ومن البداية أوضح زريق الغاية من دراسة هذا املوضوع ،ملتفتًا فيه إىل اجلانب
النظري واملعريف املتعلق بعملية بناء املفهوم ،وإىل اجلانب املوضوعي والزمني املتعلق بإدراك
اللحظة التارخيية من خالل وعي عنرصي املكان والزمان ومآالهتام املستقبلية.
وعن هذه الغاية التي سطر هبا زريق مفتتح الفصل األول من كتابه ،أوضحها قائلاً :
غايتنا من هذه الدراسة هي استجالء مفهوم احلضارة ،وحماولة إدراك جوهرها ومقوماهتا
والتغريات التي تطرأ عليها ،وتبينُّ األثر الذي حيدثه هذا اإلدراك وهذا االستجالء يف سعينا
احلارض ،ويف وعينا ملاضينا وإعدادنا ملستقبلنا.

واعترب زريق أن مفهوم احلضارة من املفاهيم األساسية التي من الرضوري يف نظره
استجالؤها يف ذلك الوقت الذي وصفه باحلاسم من تارخينا وتاريخ البرشية ،وتأكد هذا
األمر عنده مع ما كان يرتاءى له يف زمنه من أن لفظ احلضارة ال يدور عىل األلسنة ،وال
يثري يف النفوس مثل ما تدور وتثري آنذاك ألفاظ أخرى مثل :القومية والتحرر واالستعامر
واالشرتاكية والديمقراطية وأمثاهلا ،مع اعتقاده بأن هذه املفاهيم كلها مرتبطة بمفهوم
احلضارة ،وال تدرك حق اإلدراك اَّإل من خالله.
األمر الذي يقتيض يف نظر زريق أن ينزل مفهوم احلضارة منزلته احلقيقية ،ويوضع

((( قسطنطني زريق ،يف معركة احلضارة ،بريوت :دار العلم للماليني1981 ،م ،ص.7
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تقصيها آنذاك ،أو التي
يف املركز املتوسط الذي منه تنبثق وإليه تعود أكثر املعاين التي جيري ّ
تقصتها البرشية يف خمتلف األمكنة واألزمان(((.
ّ
ومن جهة االستعامل ،يرى زريق أن لفظ احلضارة يستعمل ألداء معنيني خمتلفني ق َّلام
ُيم َّيز بينهام ،املعنى األول يطلق عليه زريق املعنى الوصفي ،ويقصد به جمموع احلياة التي
حيياها شعب واحد أو شعوب عدة ،بام تضم من نظم يف احلكم ،وسبل يف حتصيل املعاش،
وعالقات اجتامعية ،ومعرفة نظرية وعملية ،وقواعد سلوكية وسواها من املقومات التي
تتم َّثل هبا تلك احلياة.
وجوهر هذا املعنى يف نظر زريق هو الوحدة التي ترسي يف هذه املقومات مجي ًعا
وتربطها بعضها ببعض ،فإذا ذكر مثلاً نظام اإلقطاع يف أوروبا الوسيطة ،أو دين اإلغريق ،أو
مظهرا حلضارة مع ّينة تؤلف خمتلف مظاهرها
اخلالفة يف اإلسالم ،كان كل منها هبذا املعنى،
ً
وحدة شاملة.

املعنى الثاين ويطلق عليه زريق املعنى التقييمي ،ويقصد به اجلانب الذي يتّجه إىل
القيم التي تتضمنها احلضارات وتتميز هبا ،أو القيم التي عىل أساسها تقارن وتقابل حضارة
وأخرى ،أو القيم التي عىل ضوئها يمكن احلكم عىل الدور الذي متر به إحدى احلضارات،
وهبذا املعنى يتبني القول عن حضارة ما ،هل هي يف تقدم أو انحطاط ،يف ازدهار أو ذبول(((.

أما ما يقصده زريق من مفهوم احلضارة ،والذي تدور عليه دراسته ،فأول ما يود
التنبيه عليه أنه ال يريد باحلضارة املعنى االصطالحي الذي يبغيه بعض علامء االجتامع أو
األنثروبولوجيا من لفظة  cultureأي مجاع حياة جمتمع من املجتمعات بدائ ًّيا كان أو متقد ًما،
وإنام يعني به نم ًطا من احلياة يتميز بحظوظ وألوان من التقدم والرقي.
وهذا املعنى -يف تصور زريق -إنام يعبرّ عن املفهوم التقليدي للحضارة ،وهنا الحظ
كثريا ما ختتلطان وتضطربان يف األذهان ،فيحسن يف
زريق أن هناك داللتني لكلمة احلضارة ً
نظره التمييز بينهام ،ومها:
الداللة األوىل :وتشري إىل احلالة التي يتصف هبا املجتمع املتقدم الراقي ،والناجتة عن
إنجازاته وإبداعاته يف امليادين املختلفة ،وهبذا املعنى ال تطلق لفظة احلضارة اَّإل باملفرد ،كام
تطلق ألفاظ البداوة والتوحش والرقي وأمثاهلا.

((( قسطنطني زريق ،املصدر نفسه ،ص.14-11
((( قسطنطني زريق ،املصدر نفسه ،ص.15
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الداللة الثانية :وتشري إىل احلديث عن احلضارات البرشية التي تتابعت عىل مرسح
التاريخ ،كاحلضارة املرصية أو اليونانية أو العربية أو الغربية ،وهبذا املعنى تستعمل لفظة
احلضارة باملفرد أو اجلمع حسب املقتىض.

وبشأن دراسته يرى زريق أهنا ستدور عىل احلضارة هبذين املعنيني ،وسيحاول أحيانًا
التمييز بينهام بإطالق كلمة التحرض عىل املعنى األول ،ويراد به اإلشارة إىل احلالة والوضع
والصفة ،وإطالق كلمة احلضارة عىل املعنى الثاين ،ويراد به اإلشارة إىل الوحدات احلضارية
التارخيية(((.

إىل جانب ذلك استعمل زريق تسمية علم احلضارة ،لكنه أشار إليه بصور متعددة،
والتكون،
تارة بصورة العلم الذي مل ينشأ ،وتارة بصورة العلم الذي ال يزال يف طور النشوء
ّ
وتارة بصورة العلم الذي نبغيه بوجه خاص.
عن الصورة األوىل ،وعند حديثه عن طريقة تفسري ظاهرة التغري احلضاري والتبدل
التارخيي ،وهل هي تعرب عن سنن ظاهرة أم هي جمرد أحداث تتابع وتتشابه وختتلف ،هذه
غموضا ،ومن أشدها تع ّقدً ا ،بل إهنا يف نظره
القضية اعتربها زريق من أكثر القضايا التأرخيية
ً
تبلغ من الغموض والتعقد أبعد احلدود ،وأننا ال نملك من االطالع التأرخيي أو من املعرفة
السسيولوجية ما يمكّننا من البت فيها ،وهنا يقرتب زريق من اإلشارة إىل علم احلضارة
قائلاً « :وإنا نرى أنه ليس بني أيدينا بعد ،العلم املطلوب يف هذا امليدان –علم احلضارة-
الذي يأخذ عىل عاتقه تنسيق املعلومات املتصلة باحلضارة ،واملستمدة من التاريخ والعلوم
االجتامعية والفلسفة ،وربطها واستخراج مبادئها وقواعدها ،فيتيح لنا أن نتخذ يف هذا
املوضوع الواسع املتشابك مواقف يقينية ثابتة»(((.

الصورة الثانية ،وعند حديثه عن العلوم وما فيها من يرس وصعوبة بحسب الظواهر
التي تعاجلها ،يرى زريق أن العلوم التي تعالج اإلنسان الفرد كعلم النفس تكون أيرس من
مظهرا واحدً ا أو مظاهر
التي هتتم باملجتمع ،والعلوم التي هتتم باملجتمع منها ما يتناول
ً
حمدودة من النشاط االجتامعي كعلوم االقتصاد والسياسة والرتبية ،فتكون أقل صعوبة من
علم االجتامع الذي يتناول احلياة االجتامعية بكاملها ،وهنا يصل زريق إىل علم احلضارة
ويدرجه ضمن العلوم التي تتناول احلياة االجتامعية بكاملها ،ويسميه علم احلضارة ويعرفه:
يتوجه إىل هذه احلياة بدالالهتا احلضارية ،فال يكتفي بمظاهرها
بالعلم الذي يقصد منه أن ّ
((( قسطنطني زريق ،املصدر نفسه ،ص.40-39
((( قسطنطني زريق ،املصدر نفسه ،ص.163
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وأشكاهلا اخلارجية ،بل يسعى إىل النفاذ إىل معانيها وأرسارها وروحها»(((.

وال شك -يف نظر زريق -أن هذا العلم الذي يتصدى ألوسع األحداث اإلنسانية،
وأمنعها عىل الضبط والتحديد ،ويعني هبا احلضارات ،فهذا العلم عنده هو من أعرس العلوم
والتكون،
متعثرا ،وأنه ال يزال يف طور النشوء
وأبعدها منالاً  ،فال عجب أن جييء بطي ًئا
ّ
ً
ويقصد به علم احلضارات.
والصور الثالثة تتصل بالسياقات السابقة نفسها ،لكن الذي اختلف هذه املرة أن
زريق أشار إىل علم احلضارة بصفة العلم الذي نبغيه بوجه خاص.

تقصد اَّأل تكون معاجلته لقضية احلضارة معاجلة
ومن جهة املنهج ،أوضح زريق أنه َّ
جمردة ،اَّ
وأل يتبع األسلوب السوسيولوجي واألنثروبولوجي الذي يكتفي بالوصف
والتحليل والتعليل ويتجنب التقييم والتطبيق ،وعمد إىل هذا املنهج بدافع من الواقع،
وبحرص منه عىل أن يسري أغواره ،ويستخرج فضائله ونقائصه ،وأن يستكشف ال ما هو
دورا يف التوعية
كائن فحسب ،بل ما جيب أن يكون ،حتى تؤدي دراسته –حسب قولهً -
احلضارية ،وتعزيز الفعل احلضاري النافذ.
ومن جهة املوضوع ،ال يدّ عي زريق أن دراسته ستكون الكلمة احلاسمة يف هذا
املوضوع ،وذلك لثالثة أمور عددها بإجياز وهي :أولاً سعة املوضوع وتعقده ،وثان ًيا
حداثة تناوله من قبل العلامء بالبحث العلمي االختباري وبعد نتائج هذا البحث عن
االستقراء والثبوت يف عرصه آنذاك ،وثال ًثا قصوره شخص ًّيا عن متابعة دقائق هذا املوضوع
وتفاصيله.

وأكثر ما يدّ عيه زريق لدراسته أن تكون حماولة متهيدية ،وجولة استطالعية يف هذا
امليدان املوصوف عنده بالشاسع والوعر ،وبرجاء أن تكون مقدمة لدراسات عربية أرسخ
وأدق ،ومبع ًثا لبحوث وافية يف هذا املوضوع اجلليل حسب وصفه.

تكون الكتاب من ثالثة عرش فصلاً عالج فيها القضايا اآلتية :ماهية احلضارة
ّ
ورشوطها ،حضارات خمتلفة أم حضارة إنسانية واحدة ،مظاهر احلضارة ،قوام احلضارة،
التغريات احلضارية ،عوامل التغري احلضاري ،تفاعل احلضارات ،مقاييس التحرض ،التقدم
والتحرض ،الوضع احلضاري املعارص ،معركة احلضارة.

((( قسطنطني زريق ،املصدر نفسه ،ص.164
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يصدق عىل الدكتور مؤنس ما صدق من قبل عىل الدكتور زريق من جهة إعطاء اللفتة
املميزة يف العناية بموضوع احلضارة ،لكونه من املوضوعات التي تستحق أعىل درجات
االهتامم ،كان وما زال وسيظل حماف ًظا عىل هذه األمهية دو ًما ،مع ذلك فهناك تراجع واضح
يف العناية هبذا املوضوع.
ومن هذه اجلهة ،م ّثل كتاب مؤنس حمطة مهمة من حمطات تطور االهتامم بفكرة
احلضارة يف املجال العريب املعارص ،وبوجوده إىل جانب كتابات أخرى ومنها كتاب زريق،
أصبح من املمكن القول بوجود كتابات حول فكرة احلضارة عىل ق ّلتها وحمدوديتها وتباعدها
يف ساحة الفكر العريب املعارص.

وأول ما حاول مؤنس التنبيه إليه يف دراسته ،أن التأليف يف موضوع احلضارة عىل
النحو الذي سلكه ،هو أمر جديد ال يف اللغة العربية وحدها بل يف سائر اللغات ،وقد وجد
وحمفزا يف اإلقدام لدراسة هذا املوضوع ،ما دعاه -حسب قوله-
مؤنس يف هذا األمر داف ًعا
ً
ملطالعة عرشات الكتب.

وظهرت عىل الكتاب وجت ّلت مالمح العناية واجلدية واالهتامم بموضوعه يف دراسة
واضحا كماًّ وكي ًفا ،وتقصد عىل ما
مسألة احلضارة ،فجاء كتا ًبا جا ًّدا بذل فيه املؤلف جهدً ا
ً
يبدو التوسع يف الطرح ملقتضيات املوضوع من جهة ،وجلعله من جهة أخرى كتا ًبا وازنًا يف
حقله احلضاري ويف جماله العريب.
وحني أشار مؤنس إىل القصد من وراء هذا التأليف ،اعترب أنه مل يقصد اَّإل تقريب
يتقصد قط تقديم إجابات شافية عن كل األسئلة التي طرحها عىل
معنى احلضارة ،ومل َّ
وناظرا لكتابه عىل أنه مل يؤلف لتقرير حقائق ثابتة ،بل لفتح باب
الذهن موضوع احلضارة،
ً
التفكري واملناقشة يف اجتاه سليم ،وتوجيه الذهن إىل قضايا جديرة بأن توضع موضع التأمل
والبحث ،مش ِّب ًها موقفه بموقف مونتسكيو يف كتابه (روح القوانني) ،وموقف أرنولد توينبي
يف كتابه (البرش وأمهم األرض)(((.
أما التنبيه الذي حاول مونس التأكيد عليه ،أن كتابه ليس كتا ًبا يف فلسفة التاريخ،
واحلقيقة التي حيب أن يعرفها الناس منه ،أنه ال يوجد علم يسمى فلسفة التاريخ ،وإنام

((( حسني مؤنس ،احلضارة ،مصدر سابق ،ص.9
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هناك -يف نظره -حماوالت من جانب نفر من الفالسفة واملؤرخني واالجتامعيني لفهم
القوى املسيرِّ ة للتاريخ ،أو للعثور عىل قواعد حتكم سري احلوادث ،أو ملعرفة أسباب قيام
احلضارات وتدهورها.

وهذه كلها -يف تصور مؤنس -حماوالت مل تصل إحداها إىل وضع قواعد أو قوانني
أو حتى خطوط عريضة تعني عىل إدراك ما وراء احلوادث ،أو تساعدنا عىل تعرف الطريق
الصحيح الذي ينبغي عىل البرش أن يسريوا فيه ،ليصلوا إىل بناء جمتمع إنساين أكثر أمنًا،
وأقدر عىل توفري أسباب الرخاء وما يسمى بالسعادة للبرش.
وتأكيدً ا ملوقفه ،يرى مؤنس أن حتى كالم هيجل يف فلسفة التاريخ ما هو اَّإل تأمالت
عاشت ح ّية يف أذهان الناس عىل أيامه ،وشغلت األذهان بعده ،حتى جاء كارل ماركس
فزعم أنه حطمها ،وسخر من قول هيجل« :عندي ينتهي التاريخ» ،ورأى أن التاريخ
احلقيقي للبرش مل يبدأ بعد لكي يقال :إنه انتهى.

وما ينتهي إليه مؤنس جاز ًما ،أن ليس هناك عىل احلقيقة علم يسمى فلسفة التاريخ،
ً
مؤرخا مهام عظم استطاع القول :إنه درس مادة هبذا املعنى ،ويرى أن كل ما
وال يعرف
ٍ
يزعمه بعض الناس يف هذا املجال إنام هي تصورات وأمان ،هلذا فال عجب يف نظره من أن
توينبي الذي يعدّ ه أكرب من حاول دراسة فلسفة التاريخ يف عرصنا ،مل يقل قط :إنه فيلسوف
تاريخ ،وأحسن ما قيل فيه :إنه شاعر.

واجلانب الكبري من اجلهد ،رصفه مؤنس -كام يقول -يف توضيح معاين احلضارة وكنهها
وكيف تقوم ،واجتهد -حسب قوله -يف تتبع كيف قامت احلضارة يف جهات شتى من األرض،
وعرض آلراء املؤرخني والفالسفة يف رؤيتهم ألوليات احلضارات اإلنسانية وظروف قيامها،
وبامذا متتاز كل منها عن األخريات ،ووقف طويلاً عند أدوار النشوء والظروف التي أحاطت
هبا ،وتطرق لنظريات املفكرين فيام يعرض للحضارات من نمو وما يصيبها من ركود.

وحرص مؤنس يف كل حني ،عىل أن يقف عىل آراء املفكرين املسلمني يف هذه
املوضوعات ،وخاصة آراء ابن خلدون ونظريته يف دورة العمران ،وأن يرضب األمثلة من
تارخينا العريب ،ليكون ذلك –حسب قوله -سبيلاً إىل إلقاء أشعة جديدة من الضوء عىل
بعض نواحي تارخينا احلافل بأخبار احلضارة ،وما يعرض هلا من أحوال.
كام حرص مؤنس كذلك ،عىل مناقشة الكثري من اآلراء املتداولة من دون نقد أو
متحيص حول حضارة أمم اإلسالم ،ويرى أن مثل هذه اآلراء قد كثرت يف أيامه ،وجرى
حديث الناس فيها عىل وترية واحدة جامدة تتشابه يف كل كتاب ،حتى أصبحت وكأهنا
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صورا ثابتة تنتقل كام هي من دون تفكري.
ً

ربا
ومن احلضارة يف فكر املسلمني ،انتقل مؤنس إىل احلضارة يف فكر األوروبيني ،معت ً
أنه وقف طويلاً عند مفكري الغرب يف العصور احلديثة ،وخاصة فالسفة األنوار ،الذين
وحارضا ومستقبلاً موضع درس
وضعوا -يف نظره -مشكلة اإلنسان وأحواله ماض ًيا
ً
عميق ،وأطلقوا العنان للفكر يف بحث مشاكل البرش ،وإعادة النظر يف جتارب املايض،
ويرى مؤنس أهنم فتحوا لإلنسانية أبوا ًبا واسعة للتفكري والتغيري ،وبات من غري املمكن
-يف نظره -فهم حضارتنا اليوم دون اإلملام هبذه اآلراء.

وختم مؤنس كتابه باحلديث عن الثقافة ومفهوماهتا عند املحدثني ،ويرى أنه صحح
إىل حد ما آراءنا يف الثقافة مبناها وحمتواها ،وعندها أحس أنه وصل بالكالم عن احلضارة
كبريا من اآلراء برجاء أن
والثقافة إىل حد حيسن الوقوف عنده ،وذلك بعد أن أثار حشدً ا ً
تفتح آفا ًقا واسعة للتفكري والتدبري.
تكون الكتاب من ستة فصول تناولت القضايا اآلتية :احلضارة ،التاريخ واحلضارة،
حركة التاريخ واحلضارة ،طبقات احلضارات ،فكرة التقدم ،الثقافة واحلضارة.

-3الدراستان ..مشرتكات ومفرتقات

ما بني دراسة زريق (يف معركة احلضارة) ،ودراسة مؤنس (احلضارة) ،هناك عنارص
وبعضا من مالمح
بعضا من الرؤى واألفكار،
ً
اشرتاك بينهام وعنارص افرتاق ،شملت ً
املنهج ،من هذه املشرتكات:

أول :االشرتاك من جهة التصور العام لطبيعة العمل ،فالدكتور زريق نظر إىل عمله
بوصفه يمثل حماولة متهيدية يف موضوعه حول دراسة فكرة احلضارة يف املجال العريب،
وجاءت هذه النظرة لكون زريق يرى أنه هنض بأول حماولة حديثة يف هذا املوضوع عىل
مستوى اللغة العربية ،وأراد منها أن تكون مقدمة لدراسات أخرى يف هذا الشأن ،ورشح
ذلك بقوله« :إننا ال ندّ عي هلذه الدراسة أكثر من كوهنا حماولة متهيدية ،وجولة استطالعية يف
هذا امليدان الشاسع الوعر ،لعل أصدق ما يشفع فيها أهنا من أوىل املحاوالت واجلوالت يف
اللغة العربية ،ولعلها أن تكون مقدمة لدراسات يف هذه اللغة أرسخ وأدق ،ومبع ًثا لبحوث
عربية وافية يف هذا املوضوع اجلليل»(.((1
( ((1قسطنطني زريق ،يف معركة احلضارة ،ص.329
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يقرتب هذا التصور العام ،ويتطابق مع ما ذهب إليه الدكتور مؤنس الذي افتتح كتابه
مستب ًقا أي يشء لبيان أن الكتاب كله مقدمة ملوضوع احلضارة ،واملقدمة -حسب قوله -ال
تقصد -عىل ما يبدو -استعامل تسمية مدخل ملفتتح كتابه ،بدلاً عن
حتتاج إىل مقدمة ،هلذا ّ
تسمية مقدمة لكون أن الكتاب كله مقدمة.

وكام رأى زريق أنه هنض بأول حماولة ،رأى مؤنس أن التأليف يف موضوع احلضارة
عىل النحو الذي سلكه يف كتابه ،هو أمر جديد ال يف اللغة العربية وحدها بل يف سائر اللغات.

واملفرتض أن هبذين العملني تكون قد حتددت مقدمة البحث واكتملت يف مسألة
احلضارة يف املجال الفكري العريب ،وال بد من إدراك إننا قد ختطينا مرحلة األعامل التي
حتمل صفة املقدمة والتمهيد واملدخل ،وعلينا االلتفات إىل األعامل التي حتمل صفة ما بعد
املقدمة.
ثان ًيا :االشرتاك من جهة الغاية الكلية ،فعند احلديث عن الغاية من وضع كتابه
أوضح زريق أن غايته «هي استجالء مفهوم احلضارة ،وحماولة إدراك جوهرها ومقوماهتا
والتغريات التي تطرأ عليها ،وتبينّ األثر الذي حيدثه هذا اإلدراك واالستجالء يف سعينا
احلارض ،ويف وعينا ملاضينا وإعدادنا ملستقبلنا»(.((1

ويف وقته ،وجد زريق أن من الرضوري استجالء مفهوم احلضارة بوصفه من املفاهيم
األساسية يف عرصه مطلع ستينات القرن العرشين ،وذلك ملا هلذا املفهوم من دور حاسم
يف تارخينا وتاريخ البرشية ،مع أنه ال يدّ عي لكتابه أن يكون الكلمة احلاسمة يف موضوع
احلضارة.
ويطابق هذه النظرة من جهة الغاية ،ما ذهب إليه مؤنس الذي يرى أنه مل يقصد من
وراء تأليف كتابه اَّإل تقريب معنى احلضارة ،ومل يقصد قط -حسب قوله -أن يقدم إجابات
شافية وافية لكل األسئلة التي يطرحها عىل الذهن موضوع احلضارة.

ومع هذا التقارب يف الغاية الكلية ،اَّإل أن كلاًّ من زريق ومؤنس كانت له طريقته يف
استجالء مفهوم احلضارة.
ثال ًثا :االشرتاك من جهة املنهج ،فحني أراد زريق بيان طبيعة منهجه يف دراسة قضية
احلضارة ،حدده باإلشارة إىل عدم اتّباع طريقتني يف املعاجلة ،مها :طريقة املعاجلة النظرية
املجردة ،وطريقة املعاجلة املكتفية بالوصف والتحليل.

( ((1قسطنطني زريق ،املصدر نفسه ،ص.11
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وجتنّ ًبا للطريقة األوىل اعتنى زريق باجلانب التطبيقي مقرت ًبا من الواقع بشقيه العريب
واإلنساين ،وجتنّ ًبا للطريقة الثانية اعتنى زريق باجلانب التقييمي ،ورشح هذا االتّباع
املنهجي بقوله« :فإننا مل نقصد من هذه الدراسة إىل معاجلة قضية احلضارة معاجلة جمردة ،ومل
نتبع األسلوب السوسيولوجي األنثروبولوجي الذي يكتفي بالوصف والتحليل والتعليل
ويتجنب التقييم والتطبيق ،وإنام عمدنا إليها بدافع من الواقع واقعنا وواقع اإلنسانية،
وبحرص عىل أن نسرب أغواره ،ونستخرج فضائله ونقائصه ،وعىل أن نستكشف ال ما هو
كائن فحسب بل ما جيب أن يكون ،فتؤدي دراستنا سهمها املتواضع يف التوعية احلضارية،
ويف تعزيز الفعل احلضاري الصحيح النافذ»(.((1

ومع أن زريق كان أوضح يف بيان منهجه ،مع ذلك يمكن الكشف عن جانب
االشرتاك يف املنهج مع مؤنس ،عن طريق املطابقة بني العملني من جهة ،ومن جهة أخرى
عن طريق العودة إىل بعض أقوال الدالة عىل منهجه ،والكاشفة عن جانب االشرتاك يف
املنهج مع زريق.
فمن الواضح جدًّ ا ،أن مؤنس قد جتنّب طريقة املعاجلة النظرية املجردة يف دراسته
ِ
حريصا -حسب قوله -عىل
يكتف بالوصف والتحليل ،وكان
لقضية احلضارة ،كام أنه مل
ً
مناقشة الكثري من اآلراء املتداولة من دون نقد أو متحيص ،عناية منه بجانب التقييم أو
التقويم.
ً
ومناقشا مفكري الغرب
فاحصا ومتتب ًعا
وحني وقف مؤنس طويلاً  ،يف فصل خاص
ً
يف العصور احلديثة ،إنام لكوهنم -يف نظره -قد أدخلوا اإلنسانية يف عصور حضارية جديدة،
األمر الذي رأى فيه مؤنس أنه ال يمكن فهم حضارتنا اليوم دون اإلملام بتلك اآلراء ،التي
م ّثلت له مدخلاً للكالم حول حضارتنا ،وما ينتظرها من تطور يف املستقبل.
هذا عن جانب املشرتكات ،أما عن جانب املفرتقات بني املحاولتني ،فمنها:

أول :ظهر عىل كتاب زريق تغليب اجلانب الفكري والتحليل الفكري يف دراسته
لقضية احلضارة ،بينام ظهر عىل كتاب مؤنس تغليب اجلانب التارخيي والتحليل التارخيي،
زريق غلب اجلانب الفكري وكان قاصدً ا هلذا االختيار ،ومريدً ا له ،وأمهل اجلانب التارخيي
فظهر كتابه بصفة الكتاب الفكري البحت.
وبخالف هذا املوقف ،رأى مؤنس أن التاريخ هو املدخل لدراسة قضية احلضارة،
وال يمكن دراستها بعيدً ا عن التاريخ ،وقد ظهر مؤنس يف هذا املوقف جاز ًما ،حتى أنه

( ((1قسطنطني زريق ،املصدر نفسه ،ص.334
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رسعان ما أملح إليه ،وأكد عليه يف مطلع الفصل األول ،راب ًطا بينه وبني مفهوم احلضارة،
عرف احلضارة باملفهوم العام ،وأهنا تعني حسب تصوره :ثمرة كل جهد يقوم به
فحني ّ
اإلنسان لتحسني ظروف حياته ،سواء أكان املجهود املبذول للوصول إىل تلك الثمرة
مقصو ًدا أم غري مقصود ،وسواء أكانت الثمرة مادية أم معنوية ،بعد هذا التعريف ،ع ّقب
ربا أن هذا املفهوم للحضارة مرتبط أشد االرتباط بالتاريخ.
مؤنس معت ً

وعىل هذا األساس ،فاحلضارة والتاريخ -يف نظر مؤنس -مرتبط أحدمها باآلخر
أشد االرتباط ،ويرى أن اإلنسان ال يستطيع أن يتحدث عن احلضارة حديثا معقولاً اَّإل إذا
عرف ماهية التاريخ معرفة معقولة.
متفو ًقا يف إبراز اجلانب الفكري
ومن هذه اجلهة ،يمكن القول :إن كتاب زريق ظهر ّ
متفو ًقا باملقارنة يف إبراز اجلانب التارخيي.
يف دراسة قضية احلضارة ،بينام ظهر كتاب مؤنس ّ

ثان ًيا :حرض النص الديني وحتديدً ا النص القرآين يف كتاب مؤنس ،وغاب هذا النص
كل ًّيا يف كتاب زريق الذي مل يكن معن ًّيا بالنص الديني ،وال ساع ًيا إليه ،بل يرى أن املصادر
الدينية هي مصادر خارجة عن نطاق حقائق التاريخ ،بمعنى أهنا ال يمكن اختبارها ،وهي
ليست حمصلة من االختبارات التارخيية ،هلذا يصعب حسب عقالنية زريق التمسك هبا،
واالستناد إليها يف فحص وحتليل ما يتعلق بقضية احلضارة.
مع مالحظة أن النص القرآين يف كتاب مؤنس ،حضوره كان قليلاً من ناحية الكم
عابرا من ناحية الكيف وليس معم ًقا .بمعنى أن اآليات القرآنية التي
وحمدو ًدا ،وجاء ً
حرضت كانت جمرد إشارات لتأكيد وتصديق بعض اآلراء التي جاءت يف سياق احلديث
عن بعض القضايا ،أي إن هذه اآليات جاءت استطرا ًدا مع احلديث فكانت يف منزلة الفرع،
ومل ِ
مصدرا لالستنباط،
تأت يف منزلة األصل الذي يتفرع منه الكالم ويتسع ،كام أهنا مل تكن
ً
وتكوين اآلراء واألفكار والنظريات.
ولتوثيق هذا األمر ،يمكن اإلشارة إىل موردين:

اختص هبا
املورد األول :عند احلديث عن خصائص اإلنسان البدنية والذهنية التي
ّ
تنوعت أجناسه وتعددت ،وبفضل هذه اخلصائص متكن اإلنسان من شق
هذا الكائن مهام ّ
طريق احلضارة ،وقد عدّ د مؤنس بعض هذه اخلصائص كانتصاب قامة اإلنسان التي ّفرقت
بينه وبني احليوان من ناحية اهليئة ،وقدرته عىل الكالم من خالل اللسان التي ّفرقت بينه
وبني احليوان من ناحية الذهن ،ووجود العينني يف الوجه إىل غريها من خصائص أخرى.
بعد هذا التعداد ع ّقب مؤنس بالقول :وقد ذكر القرآن ذلك يف أكثر من آية ،فقال
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اس َم َر ِّب َك الأْ َ ْعلىَ * ا َّل ِذي َخ َل َق َف َس َّوى}( ،((1وقوله تعاىلَ { :أ َك َف ْر َت
{س ِّب ِح ْ
خماط ًبا اإلنسانَ :
ِ
ٍ
ِ
بِا َّل ِذي َخ َل َق َك ِم ْن ت َُر ٍ
اب ُث َّم م ْن ُن ْط َفة ُث َّم َس َّو َ
اك َر ُجلاً }( ،((1وقولهَ { :يا َأ َ هُّيا الإْ ن َْس ُ
ان َما َغ َّر َك
بِ َر ِّب َك ا ْلك َِري ِم * ا َّل ِذي َخ َل َق َك َف َس َّو َ
ور ٍة َما َشا َء َر َّك َب َك}( ،((1وقوله:
اك َف َعدَ َل َك* فيِ َأ ِّي ُص َ
{ َألمَ ْ ن َْج َع ْل َل ُه َع ْينَينْ ِ * َولِ َسانًا َو َش َف َتينْ ِ * َو َهدَ ْينَا ُه الن َّْجدَ ْي ِن}(.((1
املورد الثاين :عند احلديث عن العالقة بني األجناس واحلضارة ،نقدً ا لآلراء التي
صورت ً
خطأ أن بعض األجناس هي أقدر من غريها عىل الرتقي وصنع احلضارة ،ويعنون
ّ
بذلك اجلنس األبيض ،وبعد أن تت ّبع مؤنس هذه اآلراء وقف عىل خالصة هي« :أن القول
بأن اجلنس األبيض ينفرد وحده بصنع احلضارات أو معظمها إنام هو وهم وا ِّدعاء ال يقوم
عىل أساس ...وعند احلساب الدقيق نجد أن اجلنس األبيض مل ُيسهم بأكثر مما أسهم به
غريه»(.((1

بعد هذه اخلالصة ،ع ّقب مؤنس بقوله« :ولقد خرج املؤرخون الغربيون هبذه النتيجة
بعد جهد وعناء ،يف حني أننا نحن معارش املسلمني واملتكلمني بالعربية ،نفتح القرآن الكريم
فنجد أنه أمجل ذلك كله يف آية واحدة من آياته ،وهي اآلية الثالثة عرشة من سورة احلجرات:
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم
{ َيا َأ هُّ َيا الن ُ
ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم}»(.((1

وتنوعت ،وغابت األسامء العربية
ثال ًثا :يف دراسة زريق حرضت األسامء الغربية ّ
كل ًّيا ،باستثناء ابن خلدون االسم الوحيد الذي حرض ،وتركّز حضوره بصورة أساسية يف
واصطالحا ،ويف هذا القسم حتديدً ا ما
خصصه زريق لتعريف احلضارة لغة
ً
القسم الذي ّ
كان باإلمكان جتاوز ابن خلدون الذي نالت آراؤه ونظرياته شهرة واسعة ،بقيت حارضة
وممتدة يف حقل الدراسات احلضارية ،لكن ابن خلدون الذي حرض يف هذا القسم ونال
قس ًطا من االهتامم ،فقد غاب كل ًّيا يف األقسام األخرى.
بينام يف دراسة مؤنس حرضت إىل جانب ابن خلدون بعض األسامء العربية ،إىل
جانب بعض األسامء الغربية التي تس ّيدت موضوع احلضارة ،مع مالحظة أن األسامء العربية

( ((1سورة األعىل ،آية.2-1 :
( ((1سورة الكهف ،آية.37 :
( ((1سورة االنفطار ،آية.8-6 :
( ((1سورة البلد ،آية.10-8 :
( ((1حسني مؤنس ،احلضارة ،ص.50
( ((1حسني مؤنس ،املصدر نفسه ،ص.50
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التي ورد ذكرها حرضت من جهة موضوع التاريخ وليس من جهة موضوع احلضارة ،من
هذه األسامء الطربي صاحب تاريخ الطربي ،واملسعودي صاحب مروج الذهب ،وابن
كثري صاحب البداية والنهاية ،والسخاوي صاحب كتاب (اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل
التاريخ).

راب ًعا :ختم زريق دراسته باحلديث عن أهم الواجبات املطلوبة يف معركة احلضارة
عىل املستويني اإلنساين والعريب ،مقد ًما يف هذا الشأن برناجمًا أو شبه برنامج لكسب ما أسامه
ناظرا فيه إىل وضعنا احلضاري العريب يف إطار الوضع احلضاري اإلنساين
معركة احلضارةً ،
ربا أن مصرينا مرتبط هبذا املعركة أوثق ارتباط ،ومرهتن بسريها ومآهلا.
العام ،معت ً
علماً أن زريق مل يستعمل تسمية الربنامج ،لكن النقاط العرش التي طرحها يف النطاق
العريب ،تصلح أن تكون برناجمًا ،وهي تتش ّبه فعلاً هبيئة الربنامج؛ ألهنا جتيب عن سؤال :ما
العمل؟ وهو السؤال الذي طرحه زريق الح ًقا ،واختاره عنوانًا ألحد آخر مؤلفاته.

يف املقابل ،ختم مؤنس دراسته باحلديث عن الثقافة تعري ًفا ومفهو ًما واستعاملاً يف
مصححا -عىل حد قوله -آراءنا يف الثقافة من ناحتي
النطاقني العريب والغريب قديماً وحدي ًثا،
ً
مبناها وحمتواها.
واملفارقة التي تظهر يف هذا الشأن ،أن الفصل الذي افتتح به زريق دراسته ،هو الفصل
الذي اختتم به مؤنس دراسته ،هذا التعاكس ممكن احلدوث يف حالة تغيرّ ت وجهة البحث،
كأن يصبح حتديد التعريف مؤجلاً بعد االكتامل من املقدمات والعبور من املوضوعات،
بقصد أن يأخذ التعريف صفة املحصلة النهائية يف خامتة البحث.

لكن الذي حصل مع مؤنس يف دراسته هو خالف ذلك ،فالفصل الذي ختم به كان
تقصد الرتكيز عىل تتبع املعاين املتعددة واملختلفة
يفرتض أن يكون
مفتتحا ،خاصة وأنه َّ
ً
واصطالحا ،وهذه الطريقة التي تُعنى بالتعريفات مكاهنا عادة من الناحية
للثقافة لغة
ً
املنهجية يف املقدمات ،وهكذا جرت التقاليد يف الدراسات واألبحاث العلمية واملنهجية.
ومن هذه اجلهة ،يعدّ كتاب زريق موف ًقا أكثر من كتاب مؤنس؛ ألنه ختم دراسته
بربنامج حدّ د فيه احلاجات واملهام والواجبات ،وأجاب عن سؤال :ما العمل يف معركة
احلضارة؟ لكون أن زري ًقا درس قضية احلضارة بوصفها معركة ،واعتربها هي املعركة
األم ،ومل يدرسها بوصفها مفهو ًما أو تعري ًفا ،وال بوصفها قضية نظرية ،وألهنا معركة فهي
تستوجب النظر يف متطلبات املعركة بالكشف عن احلاجات والواجبات.
خامسا :يف دراستي زريق ومؤنس هناك ثالثة أسامء أساسية حرضت وتواترت
ً
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وتفوقت عىل غريها ،وهي :املؤرخ العريب ابن خلدون ،واملؤرخ الربيطاين أرنولد توينبي،
ّ
واملفكر األملاين أزوالد شبنجلر ،والتي تعد من األسامء املعروفة والشهرية يف حقيل دراسات
التاريخ واحلضارة.

واملفارقة التي ظهرت يف هذا الشأن ،حتدّ دت يف تباين املوقف من جهة طريقة التعامل
مر عىل ابن خلدون ونصوصه يف العمران
مع األسامء الثالثة املذكورة ،فالدكتور زريق ّ
كثريا ،ومر كذلك عىل توينبي وامتدحه واص ًفا له
واحلضارة ومىض عنه ،ومل يتوقف عنده ً
باملؤرخ صاحب املحاولة اجلبارة يف دراسة احلضارات ،وتغيرّ ت طريقة التعامل مع شبنجلر
الذي أظهر زريق اختال ًفا واس ًعا معهّ ،
وظل ُيذكّر هبذا االختالف مرات عدة ،بشكل ظهر
فيها شبنجلر كام لو أنه يعدّ من أكثر األسامء نقدً ا واختال ًفا يف دراسة زريق.

وحتدّ د هذا االختالف وتركز بصورة رئيسة عىل قضيتني ،مها :القضية التي يرى فيها
شبنجلر أن كل حضارة تؤلف وحدة تامة ومطلقة جتعلها مستقلة ومنفصلة عن احلضارات
مظهرا
األخرى ،حاهلا حال الكائنات العضوية ،هذه القضية عرض هلا زريق مرات عدة،
ً
يف كل مرة عدم االتفاق معها ،واص ًفا موقف شبنجلر باملوقف املغايل.
القضية الثانية وتتع ّلق بفكرة القدر ،التي يرى فيها شبنجلر أن نشوء احلضارات
وازدهارها وانحالهلا إنام حيدث -حسب تصوره -بفعل القدر ،الفكرة التي وجد فيها
زريق أهنا ترددت يف مواضع كثرية من كتاب شبنجلر ،حتى أنه عدّ ها الح ًقا يف مقدمة
تلق ترحا ًبا بني املفكرين
الطبعة الثانية ،بأهنا متثل حمور فلسفته ،لكنها يف نظر زريق مل َ
ربا أهنا تناقض الروح العلمية الشائعة ،التي تؤمن باألسباب الطبيعية،
وعلامء االجتامع ،معت ً
وبمقدرة العقل عىل تب ّينها ،وعىل التأثري يف األحداث بالسيطرة عىل الطبيعة ،وبتبديل النظم
االجتامعية(.((1

لكن مع مؤنس تغيرّ ت الصورة ،وتبدلت طريقة التعامل مع األسامء الثالثة املذكورة،
وسجل
كثريا،
ّ
فشبنجلر الذي اعتنى زريق بإظهار االختالف معه ونقده ،فقد مر عليه مؤنس ً
مظهرا االهتامم به ،والعناية بأفكاره ،ومقدّ ًرا منزلته ،وعدّ ه إىل
حضورا وازنًا يف دراسته،
ً
ً
أثرا.
جانب توينبي من أكرب فالسفة التاريخ يف عرصنا احلديث ،وأبعدهم ً
يوجه له نقدً ا ،والقدر الذي أشار إليه ،وفيه
ومل يظهر مؤنس اختال ًفا مع شبنجلر ،ومل ّ
احتامل النقد ،جاء عا ًّما ،وليس منص ًّبا عليه باخلصوص ،وذلك حني اعترب أن شبنجلر يف
كالمه ،كان يعبرّ عن احلرية والقلق واملخاوف التي اجتاحت الغرب بعد احلرب العاملية األوىل.
( ((1قسطنطني زريق ،يف معركة احلضارة ،ص.183
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توجه إليه النقد ،وظهر
مر عليه زريق ومىض عنه ،فهو الذي ّ
وأما ابن خلدون الذي ّ
مؤنس ناقدً ا البن خلدون بشكل يفوق وال يقارن بجميع األسامء األخرى التي وردت يف
دراسته ،وأنصب هذا النقد عىل قضايا عديدة ،منها :حديث ابن خلدون عن أثر اهلواء يف
ربا أنه كالم ظاهر اخلطأ ،ويرى أن ابن خلدون
أخالق البرش ،الرأي الذي خ َّطأه مؤنس معت ً
ال ينفرد هبذا اخلطأ ،بل كانت هذه هي معلومات أهل عرصه ،فكالمه هذا -يف نظر مؤنس-
ال يعتد به ،وال يعترب كال ًما علم ًّيا بمفهوم عرصنا.
وعند احلديث عن األجناس واحلضارة ،أشار مؤنس إىل الرأي الذي يرى أن بعض
األجناس مه َّيأة أكثر من غريها عىل التقدم وصنع احلضارة ،وأسف مؤنس أن ابن خلدون
أجناسا
يدخل يف زمرة هؤالء ،فريبط بني اخلصائص اخللقية واخللقية ،ويقول :إن هناك
ً
وأجناسا أقرب إىل البهائم ال تتقدم قط.
خمصوصة بالتقدم ويعني هبم أهل املناطق املعتدلة،
ً
وعند احلديث عن احلضارة وذ ّمها ونقدها ،وجد مؤنس أن ابن خلدون قد وقع يف
خطأ أسايس ،ويرى أن التحرض والتدرج يف مراتب احلضارة ال يضعف اإلنسان أو اجلامعة
بل يقويه ويقوهيا ،فاحلضارة هي علم ومعارف وخربة وجتربة ،وكل هذه تزيد ملكات
اإلنسان إرها ًفا ،وتفجر يف كيانه ينابيع جديدة من القوة ،كام نرى ذلك يف أيامنا.
تطرق مؤنس إىل رأي ابن
وعند احلديث عن النظم السياسية ومسرية احلضارةّ ،
خلدون يف تطور الدول وأعامرها ،وإخضاع ذلك لنظام أشبه بالقانون املطرد والثابت،
ويرى مؤنس أن ابن خلدون كتب هذه اآلراء ،وذهنه مثبت يف دول اإلسالم التي كانت
تقوم وتسقط عىل وترية واحدة ،فتصور أن ذلك قانون ثابت يرسي عىل الدول يف كل
الظروف.
وما يسميه ابن خلدون هبرم الدولة ،ليس هر ًما عىل احلقيقة يف نظر مؤنس ،وإنام هو
سوء سياسة ناشئ عن قيام الدول عىل الغصب ،وانقطاع الصلة بني هيئة احلكم ومجهور
الناس(.((2

ويف الوقت الذي أبان فيه مؤنس عن اختالفه مع ابن خلدون وحتى نقده ،أبان يف
كثريا يف موارد عدة ،متناغماً
جانب آخر عن توافقه مع توينبي الذي امتدحه ،واستند إليه ً
معه ،ومستوث ًقا به.
هذه لعلمها هي أبرز القضايا التي م ّثلت عنارص اشرتاك من جهة ،وعنارص افرتاق
من جهة أخرى بني دراستي زريق ومؤنس.

( ((2حسني مؤنس ،احلضارة ،ص.175 - 168 - 156 - 45 - 35
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-3مالحظات ونقد

بعد هذه اجلولة االستطالعية والتحليلية لدراستي زريق ومؤنس من جهتي االتصال
واالنفصال ،بقيت اإلشارة إىل بعض املالحظات النقدية الكلية ،منها:

أول :غلب عىل الدراستني ما يمكن تسميته بفائض الكالم ،وأظن أن هذه املالحظة
من السهل التن ُّبه هلا ،وسوف تنطبع عند كل من يطالع الدراستني بميزان الفحص والنقد،
وكان باإلمكان االقتصاد يف الكالم بدل التوسم بفائض الكالم الذي ظهر عىل صورة البسط
وقدرا من اإلنشاء ،وصعب عىل الكثريين متابعة الدراستني
واإلسهاب ،وحتى التكرار
ً
اللتني فاقت صفحات ٍّ
كل منهام عىل أربعامئة صفحة.

واملفارقة يف هذا اجلانب ،أن صورة فائض الكالم يف دراسة زريق حتدّ دت يف جانب
البيان والتحليل ،بينام يف دراسة مؤنس حتدّ دت صورته يف جانب الوقائع إىل جانب البيان
كذلك.
ثان ًيا :غلب عىل دراسة زريق الطابع املدريس والتعليمي ،ومن الناحيتني املنهجية
واملعرفية ،وظهرت كام لو أهنا أشبه بمقرر للتدريس ،وحتتوي عىل النص الدرايس من جهة،
وعىل الرشح والتوضيح من جهة أخرى.
وهناك إشارة يف الكتاب تقرب االنتباه إىل هذه املالحظة ،وتوحي بالطابع املدريس
والتعليمي ،فقد أشار زريق يف توطئة الكتاب إىل أن كل نتاج من هذا النوع يأيت حصيلة
مشاركة مزدوجة ،مشاركة الباحثني السابقني يف املوضوع ذاته ،ومشاركة الذين حييا الكاتب
وإياهم ويبادهلم النظر والرأي واالهتامم ،ويقصد زريق هبؤالء زمالؤه وطلبته يف اجلامعة
األمريكية يف بريوت ،الذين أفاد -حسب قوله -من آرائهم ونقاشهم يف مسائل كتابه.

األمر الذي يعني أن الكتاب كان عىل متاس مع البيئة التعليمية والتدريسية ،وظهر
عليه التط ُّبع هبذه البيئة ،وكأنه جاء ملخاطبة املنتسبني هلا ،وتلبية حاجة هلم.
ثال ًثا :التفت مؤنس يف دراسته لبعض أسامء قدماء العرب واملسلمني ،وأشار إىل ابن
خلدون والطربي واملسعودي وابن كثري والسخاوي ،وتطرق هلم يف موضوعي احلضارة
والتاريخ ،لكنه مل يلتفت إىل أحد من املعارصين ،لقناعته عىل ما يبدو بعدم وجود كتابات
عربية يف موضوع احلضارة ،فمن بني عرشات الكتب التي طالعها مؤنس مل جيد -حسب
يسم هذه املؤلفات ،لكن
قوله -إال اثنني أو ثالثة يف موضوع احلضارة ًّ
نصا ،ومع أنه مل ِّ
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األقرب أهنا ليست تأليفات عربية.

وبخالف هذا التقدير ،فقد كانت هناك تأليفات وكتابات عربية يف موضوع احلضارة،
منها كتاب زريق الذي صدر قبل كتاب مؤنس بام يزيد عىل عقد من الزمان ،وهي فرتة كافية
جتعل من الكتاب معرو ًفا ال أقل عند من يطرق هذا الباب ،ويقرتب من هذا املوضوع.
ومنها كذلك تأليفات مالك بن نبي التي فتحت أوسع حديث عن فكرة احلضارة
يف املجال الفكري العريب ،ويفرتض أن هذه التأليفات كانت معروفة عند مؤنس ،لكوهنا
عرفت يف مرص املحطة األوىل البن نبي يف املنطقة العربية ،ومنها كانت انطالقته الفكرية
والثقافية.

إىل جانب ذلك ،إن ابن نبي كانت له وجهات نظر وتقييامت حول آراء ونظريات
ابن خلدون وشبنجلر وتوينبي ،وهي األسامء الثالثة التي حرضت يف دراسة مؤنس واعتنى
هبا تواف ًقا واختال ًفا ،األمر الذي يقرب ابن نبي وتأليفاته من دائرة االهتامم عند مؤنس ،مع
ذلك فقد غاب كل ًّيا يف دراسة مؤنس ومل يلتفت له أبدً ا ،وجعل منه نس ًيا منس ًّيا.
راب ًعا :نظر زريق ومؤنس ملحاولتيهام يف وقتيهام عىل أهنام من املحاوالت التمهيدية
لدراسة فكرة احلضارة يف املجال العريب ،فزريق رأى أن دراسته ما هي اَّإل حماولة متهيدية
يتأمل منها أن تكون مقدمة لدراسات أرسخ وأدق ،ومبع ًثا لبحوث عربية أوىف يف هذا
املوضوع ،وأما مؤنس فقد اعترب كتابه كله مقدمة ملوضوع احلضارة.
واملفارقة املثرية للدهشة يف هذا الشأن ،إننا إىل اليوم وبعد ما يزيد عىل نصف قرن عىل
حماولة زريق ،وما يزيد عىل ربع قرن عىل حماولة مؤنس ،ما زلنا يف املحطة التمهيدية نفسها،
مل نتجاوزها بأعامل أجود منها ،ومل نتخطاها مستفيدين من تراكامهتا ،واالنطباع الغالب أننا
ما زلنا يف زمن تلك املحاولتني ،وأهنام ما زالتا حتتفظان بريادهتام يف موضوعهام ،أي أننا مل
َ
نتخط بعدُ املرحلة التمهيدية ،وهذه هي املفارقة املثرية للدهشة.
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الدكتور قويدري األخضر*

ﷺ أولاً  :إشكالية صدام احلضارات

لقد أدرك املفكرون الغربيون أمهية املتغيرّ ات عىل الساحة الدولية بعد
اهنيار الشيوعية وانتهاء احلرب الباردة ،فدعا بعضهم إىل احلوار احلضاري
تواصلاً مع أطروحة روجيه غارودي ( ،)2012 - 1913ونادى بعضهم
اآلخر بالصدام احلضاري مثل هنتنغتون((( الذي أوىص الغرب بأن يتعاون مع
* أستاذ الفلسفة كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة عامر ثليجي ،األغواط  -اجلزائر.
الربيد اإللكرتوينlakhdarzaouia@yahoo.fr :
((( صامويل فلبس هنتنغتون  .Samuel Phillips Huntingtonولد يف  18أبريل  1927وتويف
يف  24ديسمرب  ،2008أستاذ العلوم السياسية ،اشتهر بتحليله للعالقة بني العسكر واحلكومة
املدنية ،وبحوثه يف انقالبات الدول .يف عام  ،1993أشعل هنتنغتون ً
مستعرا حول العامل يف
نقاشا
ً
العالقات الدولية بنرشه يف جملة فورين أفريز (العالقات اخلارجية) مقالاً شديد األمهية والتأثري
بعنوان« :رصاع احلضارات» .املقالة تناقضت مع نظرية سياسية أخرى متعلقة بديناميكية السياسة
اجلغرافية بعد احلرب الباردة لصاحبها فرانسيس فوكوياما يف كتابة «هناية التاريخ» .الح ًقا قام
هنتنغتون بتوسيع مقالته إىل كتاب ،صدر يف  1996للنارش سايمون وشوسرت ،بعنوان« :رصاع
احلضارات وإعادة صياغة النظام العاملي» .املقالة والكتاب عرضا وجهة نظره أن رصاعات ما بعد
احلرب الباردة ستحدث أكثر وأعنف ما يكون عىل أسس ثقافية (غال ًبا حضارية).
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أوروبا الرشقية واليابان ،ليواجه حتالف احلضارة اإلسالمية واحلضارة الصينية(((.

وردت فكرة صدام احلضارات يف مقالة نرشها صامويل هنتنغتون صيف 1993م
حوهلا بعد ذلك إىل كتاب صدر سنة 1996م
يف جملة (الشؤون اخلارجية) األمريكية ،ثم ّ
بعنوان (صدام احلضارات وإعادة صياغة النظام العاملي).
ومنذ ذلك الوقت احتدم النقاش بني األكاديميني والسياسيني حول هذه املقولة،
التي صارت واحدة من أكثر األفكار تداولاً يف العامل(((.

قسم هنتنغتون احلضارات إىل ثامنية كتل حضارية خمتلفة :الصينية ،اليابانية ،اهلندية،
ّ
وأخريا احلضارة اإلفريقية.
اإلسالمية ،الغربية ،الرشقية األورثوذكسية ،األمريكية الالتينية،
ً
وكل حضارة ترتكز عىل دين معني وجمموعة من املعتقدات والقيم.

وسيكون الرصاع مستقبلاً -يف نظر هنتنجتون -ثنائي األطراف ،بني احلضارة
الغربية من جهة ،واحلضارتني اإلسالمية والكونفشيوسية (الصينية) من جهة أخرى(((.
رصاع َق َبيل عىل نطاق
ألن احلضارات –كام يعتقد -عبارة عن قبائل إنسانية ،والصدام هو
ٌ
كوين.
وقد تُقيم الدول واجلامعات التي تنتمي إىل حضارتني خمتلفتني ،عالقات وحتالفات
تكتيكية حمدودة بغرض تنمية مصاحلها ،غري أن هذه العالقات لن تكون يف أغلب األحيان
س ْلمية ،بل ستكون باردة أو عدائية.
والدافع األسايس للنزاعات مستقبلاً  ،لن يكون اقتصاد ًّيا وال سياس ًّيا وال عسكر ًّيا،
بل سيكون ثقاف ًّيا يف جوهره(((.

ومن خالل ما سبق يتضح أن هذه النظرية تقوم عىل خلفية احلفاظ عىل مصالح
مؤطرا
تفوقه عىل بقية احلضارات ،م ْبطنة موق ًفا عدائ ًّيا من اإلسالم،
الغرب ،واستمرارية ّ
ً
((( صفاء عبد السالم جعفر ،احلضارة الغربية احلديثة بني النشأة والتدهور (رؤية نقدية يف فلسفة احلضارة
من القرن التاسع عرش إىل القرن العرشين ،عرص األيديولوجيات بني النشأة واالهنيار) ،اإلسكندرية :دار
الثقافة العلمية1998 ،م ،ص.133
((( زكي امليالد ،تعارف احلضارات الفكرة ،واخلربة والتأسيس ،جملة احلوار الثقايف ،جامعة مستغانم –
اجلزائر ،خمرب حوار احلضارات (التنوع الثقايف وفلسفة السلم) ،ص.10
((( حممد عابد اجلابري ،قضايا يف الفكر املعارص ،بريوت – لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،1
1997م ،ص .99
((( صامويل هنتنغتون ،صدام احلضارات إعادة صنع النظام العاملي ،ص .335
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بقوالب أوروبية قروسطوية موبوءة بمخ ّلفات احلروب الصليبية(((.

لكن ال بد من اإلشارة إىل أن أطروحة صامويل هنتنغتون هذه ،قد حظيت بتغطية
إعالمية واسعة أومهت الرأي العاملي أنه هو من أنشأها .واحلقيقة أن هذه األطروحة أشار
إليها من قبل بخلفيات مغايرة عامل املستقبليات املغريب املرحوم الدكتور املهدي املنجرة(((،
الذي سبق هنتنغتون باحلديث عن فكرة الرصاع احلضاري يف أوائل تسعينات القرن
العرشين ،وله مقالة يف هذا الشأن نرشها يف جملة ديرشبيغل ( )Der Spiegelاألملانية بتاريخ
 11يناير 1991م ،ويف السنة ذاهتا أصدر كتا ًبا بعنوان (احلرب احلضارية األوىل) نرش
ربا أن حرب اخلليج األوىل هي بمثابة احلرب
باللغات اإلنجليزية ،والفرنسية واليابانية ،معت ً
احلضارية األوىل(((.
تتأسس مقاربة املنجرة حول الرصاع عىل تقسيم ثالثي للمراحل التي تركت بصامهتا
عىل مدى تاريخ العامل خالل القرون األخرية ،وهي عىل التوايل:
 -1املرحلة االستعامرية التي حدّ دهتا الرهانات االقتصادية.
 -2ثم تأيت بعدها مرحلة االستعامر اجلديد واملتأثرة بالرهانات السياسية.
وأخريا تربز مرحلة ما بعد االستعامر التي تبدأ بعد هناية احلرب الباردة والتي
-3
ً
تعرف رصا ًعا ثقاف ًّيا نا ًجتا عن رصاع املصالح بني دول الشامل ودول اجلنوب.

وبداية هذا الرصاع اجلديد –حسب املنجرة -كانت مع حرب اخلليج األوىل التي
كشفت عن التعارض الثقايف بني الرشق والغرب.
((( زكي امليالد ،املسألة احلضارية كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل متغري؟ ،ص ص ( ،64 – 61بترصف).
((( «املهدي املنجرة» (1933م 2014 -م) اقتصادي وعامل اجتامع مغريب خمتص يف الدراسات املستقبلية،
يعترب أحد أكرب املراجع العربية والدولية يف القضايا السياسية والعالقات الدولية والدراسات املستقبلية.
حمارضا وباح ًثا بمركز الدراسات
مستشارا أولاً يف الوفد الدائم للمغرب هبيئة األمم املتحدة ،وأستا ًذا
عمل
ً
ً
التابع جلامعة لندن .اختري للتدريس يف عدة جامعات دولية ،وشغل باليونسكو مناصب قيادية عديدة ،هو
خبري خاص لألمم املتحدة للسنة الدولية للمعاقني ،وعينّ مستشار مدير مكتب العالقات بني احلكومات
للمعلومات بروما،كام عينّ مستشار األمني العام لألمم املتحدة ملحاربة استهالك املخدرات .كام أسهم
يف تأسيس أول أكاديمية لعلم املستقبليات ،وترأس االحتاد العاملي للدراسات املستقبلية .وكان عضو
يف أكاديمية اململكة املغربية ،واألكاديمية اإلفريقية للعلوم واألكاديمية العاملية للفنون واآلداب ،وتوىل
رئاسة جلان وضع خمططات تعليمية لعدة دول أوروبية ،وأ ّلف املهدي املنجرة العديد من الدراسات يف
العلوم االقتصادية والسوسيولوجيا وقضايا التنمية ،أبرزها «نظام األمم املتحدة» و«من املهد إىل اللحد»
و«احلرب احلضارية األوىل» واإلهانة يف عهد امليغا إمربيالية.
((( زنفور قدور ،مقالة :صدام احلضارات ،]http://www.djazairnews.info[ ،االثنني  08يوليو ،2013
الساعة 00: 02
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وقد تنبأ املنجرة بثالثة أحداث أساسية ستزعج الغرب مستقبلاً وهي:
 -1اخلوف من النمو الديموغرايف للدول غري الغربية ،حيث إن الغرب ال يمثل اَّإل
 %20من سكان العامل.
التخوف من تكاثر عدد املسلمني ،إ ْذ سيصلون إىل ما يقرب من  %40من سكان
-2
ّ
العامل.
التخوف من تطور آسيا وخاصة اليابان.
-3
ّ

أما فيام يتع ّلق بدوافع الرصاع فإن املنجرة يرى أن هناك حمركات أساسية حتدّ ده هي:
أ  -األحادية القطبية ألمريكا.
ب -التقدم العسكري والعلمي الذي حصل يف العراق وبدأ هيدد الغرب وإرسائيل.
امللحة يف التحكّم يف الدول التي كانت تقع يف قبضة االستعامر.
ج-
وأخريا رغبة الغرب ّ
ً

وبمقارنة أفكار هنتنغتون بأفكار املنجرة يف هذا الشأن ،يتبني لنا أن املنجرة مل يكن
يقصد إطال ًقا ،حتريض الغرب عىل القيام بحمالت استباقية للسيطرة عىل العامل ،وإنام كان
هدفه وقائ ًّيا يرمي إىل تنبيه املجتمع الدويل -خاصة الدول الغربية -ألن تعيد النظر يف سياستها
اخلارجية جتاه احلضارات األخرى من منظور احلوار ال الرصاع .يف حني نجد أن طرح هنتنغتون
استفزازي عنرصي يندرج ضمن خطة اسرتاتيجية غربية أمريكية ،ترمي للسيطرة عىل العامل.

ومن املهم أن نن ّبه إىل حماولة أخرى سبقت هنتنغتون يف احلديث عن فكرة رصاع
(((
احلضارات ،وهي حماولة أستاذ الدراسات الدورية بجامعة وورويك الربيطانية باري بوزان
الذي نرش مقالة بمجلة (الشؤون الدولية) األمريكية يف يوليو 1991م بعنوان( :السياسة الواقعية
يف العامل اجلديد) ،توصل فيها إىل فكرة تصادم اهلويات احلضارية ،خاصة بني الغرب واإلسالم.

ففي رأي بوزان أنه إذا اجتمع خطر اهلجرة ،وخطر تصادم الثقافات ،أصبح من
تصور لنوع من احلرب الباردة بني املركز (الغرب) ،وجزء من األطراف
السهل وضع ّ
ومنهم املسلمون.
غري أن ما خيتلف فيه بوزان عن هنتنغتون ،هو إضافته للحضارة اهلندية إىل جوار
اإلسالم يف احلرب احلضارية املستقبلية مع الغرب ،يف حني ُيضيف هنتنغتون احلضارة
الصينية الكونفشيوسية بدل احلضارة اهلندية(.((1

((( باري بوزان :الكاتب والصحفي املرموق وأستاذ الدراسات الدورية بجامعة «وورويك» الربيطانية.
( ((1زكي امليالد ،تعارف احلضارات الفكرة ،واخلربة والتأسيس ،جملة احلوار الثقايف ،جامعة مستغانم –
اجلزائر ،خمرب حوار احلضارات (التنوع الثقايف وفلسفة السلم) ،ص ص 11 - 10
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ومن املرجعيات التي استفاد منها هنتنغتون يف تأسيس نظريته حول الرصاع ،آراء
املسترشق واملؤرخ اإلنجليزي األصل برنارد لويس( ،((1املعروف بتح ّيزه لألفكار املعادية
لإلسالم والعرب ،والذي يعتربه البعض أنه يعد ِ
آخر املسترشقني الذين يمثلون املدرسة
الكالسيكية(.((1

هكذا يظهر لنا أن املنطق الصدامي ،كان هو املرتكز األسايس لنظرية رصاع
احلضارات ،وهو املنطق الذي استندت إليه نزعة اهليمنة الغربية عامة واألمريكية منها عىل
وجه اخلصوص ،حيث أصبحت هذه األخرية تبيح لنفسها التدخل العسكري يف شؤون
الدول املستضعفة ،حتت ذريعة نرش الديمقراطية ،واحلرية ،ومحاية حقوق اإلنسان.
وقبل أن نغادر احلديث عن أطروحة صدام احلضارات ،نؤكد عىل أن هنتنغتون
ومن نحا نحوه -قد أقام هذه األطروحة باالستناد إىل الواقع السيايس من جهة ،وإىلالرتاث الفكري للحداثة الغربية من جهة ثانية .ومن ثم فإنه مل ِ
يأت بيشء جديد ،طاملا أن
هذه األفكار كانت خمزونة أصلاً يف الالشعور الغريب ،أي إن السيناريو الغريب ظل كام هو
ومل يتغيرّ منه يشء وإنام تغيرّ ت فقط طريقة إخراجه.

ﷺ ثان ًيا :ثقافة التسامح يف اخلطاب الغريب املعارص

إن ما عرضناه من أفكار صاغها دعاة الصدام واهليمنة يف الغرب ،إىل جانب هؤالء
ظهر بعض املفكرين الغربيني الذين أدركوا أن البرشية عىل شفا جرف ٍ
هار من السقوط ،إذا
مل يتداركوها بتحصني أخالقي حيدّ من جنون السياسيني.

ومن هؤالء املفكر البولوين آدم منيك ( ،)......-1946الذي عرب عن قلقه قائلاً :
«إين خائف من عامل قد حتكمه عقالنية بدون حدود ،وثقافة بدون مقدّ س؛ ألن ذلك معناه
عامل بال أخالقية وبال ثقافة»(.((1

ويف السياق ذاته صاغ الفيلسوف األملاين هانس يوناس (-1993( )Hans Jonas
 )1903قاعدة أخالقية تشكّل بيانًا لاللتزام باملسؤولية جتاه اإلنسان والطبيعة عىل حد
ف بشكل جيعل نتائج فعلك غري تدمريية بالنسبة إلمكانية
سواء ،فقال خماط ًبا العقالء:
«ترص ْ
ّ

( ((1برنارد لويس أستاذ تاريخ الرشق األدنى يف جامعة برينستون إحدى أهم اجلامعات األمريكية السبع.
( ((1زكي امليالد ،تعارف احلضارات الفكرة ،واخلربة والتأسيس ،جملة احلوار الثقايف ،جامعة مستغانم –
اجلزائر ،خمرب حوار احلضارات (التنوع الثقايف وفلسفة السلم) ،ص.11

(13) Michnik (Adam), La foi et la raison, un oecuménisme nécessaire, Le Courrier de
L’Unesco, décembre 1994 p. 19.
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تعر ْض للخطر رشوط بقاء اإلنسانية يف األرض»(.((1
احلياة مستق َبلاً  ،وال ّ

ويف هذا السياق كذلك ،نجد عامل االجتامع الفرنيس أالن توران Alain Touraine

الذب عبرّ عن استيائه من أمرين خطريين مها :متركز الغرب حول ذاته
(1925م)......-
ّ
ُمقص ًيا اهلويات األخرى من جهة ،وانغالق املجتمعات األخرى عىل نفسها من جهة ثانية.
ص من اخليار الصعب ،بني عوملة كونية خادعة
ويقول
مستنكرا هذه الوضعية« :كيف نتخ ّل ْ
ً
والواقع املنغلق للجامعات املتقوقعة عىل ذاهتا؟»(.((1
تنو َع الثقافات،
َ
تُغفل ّ

إن االنكفاء اهلويايت للمجتمعات الضعيفة عىل نفسها ،واهلجوم املتعصب للعوملة
خطرا قد يؤدي إىل انسداد آفاق التواصل بني اإلنسانية .هلذا
الغربية عليها ،كالمها يشكّالن ً
مثمرا يف ظل حدّ
كان ينبغي إبداع فكر ديناميكي يكفل التعدّ د ،وجيعل من االختالف واق ًعا ً
أدنى من االنسجام والوحدة ،وهذا اهلدف هو الذي تأسست من أجله األخالق العاملية.

ولئن تأخر وضع هذا املصطلح (األخالق العاملية) إىل غاية سنة 1990م ،فإن بوادر
تم عقد املؤمتر العاملي األول لألديان يف
التفكري فيه قد ظهرت منذ قرن ون ٍّيف ،أي منذ أن ّ
شيكاغو سنة 1893م ،والذي ُعرف فيام بعد باسم برملان أديان العامل.
ميض قرن من الزمن عىل تاريخ
ومل يتم عقد املؤمتر الثاين لربملان أديان العامل ،اَّإل بعد ّ
انعقاده ألول مرة ،وذلك سنة 1993م ،بنفس املدينة األمريكية ،احتفاء بذكراه املئوية ،وقد
حرضه أكثر من مائتي شخصية متثل خمتلف أديان العامل.
ومن النتائج التي أسفر عنها املؤمتر الثاين ،إصدار بيان متم ّيز ُس ِم َّي إعالن من أجل
أخالق عاملية ،وكان منظموه قد عهدوا من ُ
قبل إىل عامل الالهوت الكاثوليكي السويرسي
سودته(.((1
األصل هانز كونغ( ((1أن يضع ُم ّ

(14) Jonas (Hans), le principe responsabilité: Une éthique pour la civilisation technologique,
CERF, Paris; 1992, p. 30 - 31.
(15) Touraine (Alain), Pourrons nous vivre ensemble?, Fayard, Paris, 1997, p.2.
( ((1الدكتور هانز كونج  Hans Küngولد بتاريخ  1922-03-19يف سورزيه ( )Surseeيف مقاطعة

لوترسن يف سويرسا ،وهو الهويت كاثوليكي سويرسي ،وحتى عام  2013كان كونج رئيس اجلمعية
توصل إىل أن اإلسالم هو دين ساموي حقيقي ،وأن حممدً ا نبي
التي أنشأها «مؤسسة األخالق العاملية»َّ .
حقيقي بمعنى الكلمة» انظر :شوقي أبو خليل ،اإلسالم هنر يبحث عن جمرى ،دمشق :دار الفكر ،ط،1
 1996ص15
( ((1طه عبد الرمحن ،سؤال العمل ،الدار البيضاء ،املغرب :املركز الثقايف العريب ،ط ،2012 ،1ص ص
113 - 112

أطروحة تعارف احلضارات بني التأمالت الفلسفية والتحد ّيات السياسية

31

وترتكز األخالق العاملية التي صاغها كونغ عىل ثالثة أسس جوهرية هي(:((1
أ -ال يمكن لإلنسانية العيش والبقاء بدون أخالقية عاملية.
ب -لن يكون هناك سالم عاملي بدون سالم بني األديان.
ج -لن يكون هناك سالم بني األديان بدون حوار بينها.

وما اتفق عليه دعاة األخالق العاملية أنه لن يستطيع دي ٌن بمفرده -وضع ًّيا كان أو
يرشع نظا ًما أخالق ًّيا لكل املجتمعات ،ولن تقدر فلسفة لوحدها أن ختاطب
سامو ًّيا -أن ّ
كل العقول ،ولذا فإنه من املهم أن يبحث اجلميع عن اجلانب املشرتك يف الديانات املختلفة
والفلسفات املتعددة ،من أجل صياغة أخالق حتقق أوارص املحبة والتسامح والسالم بني
كل أفراد اجلنس البرشي.

تم التوقيع عىل البيان املشرتك ،والذي ارتكز عىل مبدأين أساسيني مها:
وقد ّ
 -1كل كائن برشي ينبغي معاملته بإنسانية.
(((1
 -2كل شخص عليه أن يترصف إزاء اآلخرين كام يتمنى أن يترصف اآلخرون نحوه .
وهذان املبدآن يفضيان إىل توج ٍ
هات أربعة يف شتى جماالت احلياة هي:
ّ
أ  -قاعدة االلتزام بثقافة املساملة واحرتام احلياة :وصيغتها ال تقتل ،واحرتم احلياة.
ب -قاعدة االلتزام بثقافة التضا ُمن والنظام االقتصادي العادل :صيغتها ال ترسق،
كن مستقيماً وأمينًا.
ج -قاعدة االلتزام بثقافة التسا ُمح والصدق يف احلياة :صيغتها ال تكذب ،وكن يف
قولك وفعلك صاد ًقا.
د -قاعدة االلتزام بثقافة احلقوق املتساوية والرشاكة بني الرجال والنساء :ال ْتزنوا،
بعضا(.((2
ولتحرتموا أنفسكم،
وليحب بعضكم ً
َّ

غري أن املفكر املغريب طه عبدالرمحن (1944م )......-أبدى بعض املآخذ عىل هذا
اإلعالن ،وبينّ أنه أسقط قيمتني أساسيتني ينبني عليهام الدين ،ومها اإليامن والعمل ،ومن
ثم فإن هذا اإلعالن ال حيقق متكينًا للدين يف العامل حينام يقرر أن اإليامن الديني حيدّ من عاملية

(18) Kung (Hans), Projet d›éthique planétaire, la paix mondiale par la paix entre les religions,
Seuil, Paris, 1991.
(19) Hans Küng, Karl Josef Kuschel, Manifeste pour une éthique planétaire, Parlement des
religions du monde, Cerf, Paris, 1995.

( ((2انظر :طه عبدالرمحن ،سؤال العمل ،الدار البيضاء ،املغرب :املركز الثقايف الغريب ،ط ،2012 ،1ص
ص .118 - 117
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األخالق ،كام أنه ّ
خيل برشط التقدم األخالقي(.((2

ثم خيلص األستاذ طه عبدالرمحن إىل أن الدين اإلسالمي يتضمن ما ورد يف بيان
األخالق العاملية ويزيد عليها ،وذلك ما يتضح لنا جليا يف املقارنات اآلتية:
 .1قاعدة االلتزام بثقافة اإليامن واحرتام الدين ،يقابلها يف الدين اإلسالمي مقصد
حفظ الدين.
 .2قاعدة االلتزام بثقافة املساملة واحرتام احلياة ،يقابلها مقصد حفظ النفس.
 .3قاعدة االلتزام بثقافة التسامح والصدق يف احلياة ،يقابلها مقصد حفظ العقل.
 .4قاعدة االلتزام بثقافة التضامن والنظام االقتصادي العاملي ،يقابلها مقصد حفظ
املال.
.5قاعدة االلتزام بثقافة املساواة يف احلقوق والرشاكة بني اجلنسني ،يقابلها مقصد
حفظ النسل(.((2

ﷺ ثال ًثا :من احلوار إىل التعارف

غني عن البيان أن احلوار هو لغة العالقات اإلجيابية؛ نعني بذلك عالقة اإلنسان
بنفسه ،وعالقة اإلنسان بمجتمعه ،ويمكن أن يتخذ احلوار أشكالاً أوسع وأشمل ،ليصبح
وسيلة للتفاعل الثقايف بني الشعوب ،وأداة للتكيف مع األفكار والتوجهات املتباينة ،يف
خمتلف املجاالت الدينية والثقافية والسياسية واالقتصادية(.((2
ويف ظل ما تشهده اإلنسانية من دعوات إىل الرصاع ،والصدام ،والتنازع ،برزت
أطروحة احلوار كرضورة ملحة هنض هبا بعض العقالء من دول خمتلفة ،من أجل مواجهة
التحديات الكربى التي هتدد أمن الدول واستقرار املجتمعات اإلنسانية(.((2

إن احلوار بني املفكرين يعترب مرحلة أساسية ومتهيدية للحوار بني القادة
والسياسيني( ،((2وهذا ما نالحظه بالفعل منذ النصف الثاين من سبعينات القرن العرشين،
( ((2املرجع نفسه ،الصفحات من  123إىل.140
( ((2املرجع نفسه ،ص .138
( ((2حممد إبراهيم الفيومي ،إشكالية التحدي احلضاري بني اإلسالم والغرب ثقافة إزدراء وحوار مفقود
وعوملة استيالء ،ط ،1القاهرة :دار الفكر العريب2006 ،م ،ص .53
( ((2عبد العزيز بن عثامن التوجيري ،احلوار بني احلضارات رضورة للعيش املشرتك بني الشعوب ولدعم السالم
العاملي ،جريدة اجلديد (يومية وطنية شاملة) ،اجلزائر ،العدد ،973 :األربعاء  28يناير 2015م ،ص .9
( ((2حسن حنفي وحممد عابد اجلابري ،حوار املرشق واملغرب إعادة بناء الفكر القومي العريب ،بريوت:
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حيث تبنى املفكّر الفرنيس روجيه غارودي 2012 – 1913( Roger Garaudyم) فكرة
ورشحها يف كتابه الشهري (من أجل حوار بني احلضارات) الصادر سنة
حوار احلضارات َ
مرت أطروحته بثالث مراحل هي:
1977م ،وقد ّ
املرحلة األوىل :ميزهتا الدعوة للحوار بني املاركسية واملسيحية ،وقد كانت غاية
غارودي من هذه الدعوة ربط التحرر الذي متثله املاركسية ،باإليامن الذي متثله املسيحية.

املرحلة الثانية :وتبدأ منذ سنة 1968م ،حيث أكّد غارودي عىل أن احلوار بني
املاركسيني واملسيحيني سوف ي ّظل إقليم ًّيا ،ولن يتقدّ م اَّإل يف حدود منطقة الغرب فحسب،
وإنه من املهم توسيع دائرته ليشمل الثقافات األخرى.

املرحلة الثالثة :وفيها ركّز غارودي عىل احلوار بني الغرب واملسلمني ،وهي الدعوة
التي ظهرت واضحة ومتجلية يف الكتاب الذي أصدره سنة 1981م بعنوان( :وعود
اإلسالم) ،ويف كتابه( :اإلسالم يف الغرب :قرطبة عاصمة الروح والفكر)؛ حيث اعترب أن
العقبة الرئيسية التي تقف يف وجه حوار احلضارات هي النظرة التي محلها الغرب منذ مئات
السنني عن اإلسالم(.((2
لقد كان غارودي يف كتاباته حول احلوارُ ،يشري بأصابع االهتام إىل الغرب بقصد
التأزم ال يمكنه جتاوزها اَّإل باالنفتاح عىل
تقويم مساراته ،بعد أن وصل إىل حالة من ّ
الثقافات األخرى ،والتع ّلم منها ،الكتشاف النقائص األخالقية التي تُعوزه والتي حددها
يف ثالثة أبعاد رئيسة هي(:((2
حتول فيه اإلنسان إىل جمرد آلة
 -1رجحان جانب الفعل والعمل عىل النظر ،بشكل ّ
لإلنتاج واالستهالك.
قادرا عىل ّ
حل مجيع املشكالت.
 -2طغيان النزعة العقالنية ،واعتبار العقل ً
معيارا ال هنائ ًّيا لكل يشء.
الكم ،واختاذها
ً
 -3تضخم فلسفة ّ
ويف هذا املنحى قام غارودي سنة 1976م بالتعاون مع منظمة اليونسكو بتأسيس
(املعهد الدويل حلوار احلضارات) ،من أجل إبراز دور البالد غري الغربية وإسهاماهتا يف
الثقافة العاملية ،كي يتوقف احلوار ذو البعد الواحد من جانب الغرب ،أو املونولوج الذي

املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط 1990 ،1م ،ص .8
( ((2زكي امليالد ،تعارف احلضارات الفكرة واخلربة والتأسيس ،جملة احلوار الثقايف ،جامعة مستغانم –
اجلزائر ،خمرب حوار احلضارات (التنوع الثقايف وفلسفة السلم) 2013 ،م ،ص ص (.)8 - 6
( ((2روجيه غارودي ،حوار احلضارات ،ترمجة :عادل العوا ،بريوت :منشورات عويدات1987 ،م،
الصفحات.9 ،8 ،1
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التفوق عند اإلنسان الغريب(.((2
يقوم عىل وهم ّ

لكن مع دخول العامل حقبة ثامنينات القرن العرشين ،تراجعت الدعوة إىل حوار
احلضارات ،وظهر ما ُس ّمي يف اخلطاب الغريب باألصوليات ،فنرش غارودي يف هذا السياق
أخطارا كبرية عىل
كتابه( :األصوليات املعارصة) ،بينَّ فيه أن كل األصوليات تشكّل
ً
حمملاً إياه مسؤولية انبعاث هذه
اإلنسانية
حارضا ومستقبلاً ّ ،
موجها نقده الالذع للغربّ ،
ً
األصوليات بكل أشكاهلا يف العامل الثالث ،نتيجة إرصاره عىل فرض نموذجه الثقايف عىل
الشعوب األخرى.

ويف وقت الحق انتقلت أطروحة احلوار احلضاري من الفضاء الفكري الغريب إىل
(((2
الفضاء الدبلومايس والسيايس ،عندما ُطرحت الفكرة من طرف السيد حممد خامتي
رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية آنذاك ،ضمن خطابه الذي ألقاه باجلمعية العامة
مقرتحا أن تكون سنة 2001م سنة األمم املتحدة للحوار بني
لألمم املتحدة سنة 1991م،
ً
احلضارات.

وقد وافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الثالثة واخلمسني لسنة 1998م
أمرا مقصو ًدا ،الغرض منه أن يستقبل العامل
عىل هذا االقرتاح ،وكان اختيارها لسنة 2001م ً
(((3
األلفية الثالثة بفكر منفتح يسوده األمن والسالم ،وروح التواصل بني األمم والشعوب .

ويف هذا ظل هذا الوضع الفكري والسيايس ،برزت أطروحة أخرى عرفت بأطروحة
(((3
مقتبسا إياها من قوله
(تعارف احلضارات) التي أبدعها املفكر السعودي زكي امليالد
ً
ِ
ِ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َث ٰى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن
تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
يم َخبِ ٌري﴾(.((3
َأك َْر َمك ُْم عنْدَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
( ((2حممد عثامن اخلشت ،روجيه غارودي ملاذا أسلمت؟ نصف قرن من البحث عن احلقيقة ،القاهرة :مكتبة
القرآن للطبع والنرش والتوزيع1986 ،م ،ص ص .59 - 58
( ((2حممد خامتي :من مواليد أردكان يزد – إيران ،عام 1943م ،يف أصفهان نال فيها إجازة يف الفلسفة من
جامعتها ،وحصل عىل درجة املاجستري يف الرتبية من جامعة طهران ،توىل رئاسة املركز اإلسالمي يف
عضوا يف جملس الشورى اإلسالمي ،ثم توىل وزارة الثقافة واإلعالم ،وانتخب يف
هامبورغ ،ثم انتخب
ً
رئيسا إليران ،له العرشات من الكتب واألبحاث والدراسات.
1997م
أيار
الرابع والعرشين من
ً
( ((3زكي امليالد ،تعارف احلضارات الفكرة واخلربة والتأسيس ،مصدر سابق ،ص ص .13 - 12
( ((3زكي امليالد :من مواليد سنة 1965م ،حمافظة القطيف ،رشق اململكة العربية السعودية ،متخصص يف
الدراسات اإلسالمية ،وباحث يف الفكر اإلسالمي واإلسالميات املعارصة ،رئيس حترير جملة الكلمة،
فصلية فكرية تصدر من بريوت ،له العديد من الكتابات واملؤلفات.
( ((3احلجرات.13 :
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إن بعض التأمالت املتأن ّية يف هذه اآلية الكريمة ستُوقفنا عىل كثري من املعاين العميقة
املتضمنة يف ثنياها ،نذكر منها ما يأيت:
َّ
 فقوله تعاىل﴿ :إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َث ٰى﴾ ،يشري إىل أن الناس مجيعهم ،يرجعونيف جذورهم إىل أصل إنساين واحد.

ِ
بالتنوع
تقر
ّ
 وقوله تعاىلَ :﴿و َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل﴾ ،يؤكد عىل حقيقة اجتامعيةّ ،
اإلنساين ،والتعدد العرقي.

تنوع الناس إىل شعوب وقبائل ،ليس املقصود منه أن يتنازعوا ويتصارعوا ،وإنام
لكن ّ
﴿لِ َت َع َار ُفوا﴾.
لقد كان ظهور هذه النظرية ابتداء منذ سنة 1997م ،حينام نرش األستاذ زكي امليالد
دراسة حوهلا يف جملة الكلمة ،ثم ُنشرِ ت هذه الدراسة جمدّ ًدا يف جملة رسالة التقريب يف طهران
تم نرش كتاب (املسألة احلضارية).
سنة 1999م ،ويف السنة نفسها ّ
معمقة حول هذه األطروحة يف ندوة ُعقدت
ويف سنة 2000م ،جرت نقاشات ّ
بدمشق بعنوان( :كيف ندخل سنة حوار احلضارات؟) ،بعدها قدّ م األستاذ زكي امليالد
يف سنة 2002م ،ورقة بعنوان( :من حوار احلضارات إىل تعارف احلضارات) شارك هبا
يف ندوة دولية كربى عقدت يف الرياض ،ويف سنة 2006م نرش كتابه الشهري (تعارف
احلضارات) ،مجع فيه الكتابات التي كتبت حول هذه األطروحة ،من طرف باحثني من
مرص وسوريا والعراق واملغرب واجلزائر والسعودية ،ومن بعدها توالت التطورات حول
هذه األطروحة وجتدّ دت وتراكمت يف جوانب عدة.

واملرتكزات التي تأسست عليها هذه الفكرة هي مرتكزات إسالمية بحتة ،أما
املقاصد التي تتغ َّيا حتقيقها فهي مقاصد إنسانية؛ ألن السمة الكربى للدعوة اإلسالمية
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ اَّل َرحمْ َ ًة
سمة إنسانية ترامحية لقوله تعاىل خماط ًبا نبيه عليه الصالة والسالمَ :
ني﴾(.((3
لِ ْل َعالمَِ َ
وقد وردت يف القرآن الكريم نصوص متعددة تؤكد عىل التنوع الثقايف ،وتدعو إىل
﴿ومن آياتِ ِه َخ ْل ُق السمو ِ
قيمه ،بل وتؤصلها ،من ذلك قوله تعاىلِ :
ات َواألَ ْر ِ
ض َو ْ
الف
اختِ ُ
َّ َ َ
ْ َ
َأ ْل ِسنَتِكُم و َأ ْلوانِكُم إِ َّن فيِ َذلِ َك آلي ٍ
﴿و َل ْو َشا َء َر ُّب َك لجََ َع َل
ات ِّل ْل َعالمِِ َ
ني﴾( ،((3وقوله عز وجلَ :
َ
ْ َ َ ْ

( ((3األنبياء.107 :
( ((3الروم.22 :
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النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َوال َي َزا ُل َ
ني إِال َم ْن َر ِح َم َر ُّب َك َولِ َذلِ َك َخ َل َق ُه ْم﴾(.((3
ون مخُ ْت َِل ِف َ
َ َّ َ

كام أن اإلسالم أنكر نزعة املركزية املفرطة التي تريد أن تصب اإلنسانية يف قالب
واحد منكرة عىل اآلخرين حق التاميز واالختالف ،وذلك واضح يف قوله تعاىل﴿ :لِك ٍُّل
ِ
ِ شرِ
اجا﴾(.((3
َج َع ْلنَا منْك ُْم ْ َع ًة َومن َْه ً
وهبذا برهنت احلضارة اإلسالمية عرب تارخيها املجيد ،عىل سامت التسامح والرتاحم،
فكانت بحق ثقافة إنسانية التأم فيها كل أنواع البرش عىل اختالف ألواهنم وأدياهنم
وثقافتهم(.((3

واملعوقات السياسية
ﷺ راب ًعا :تعارف احلضارات
ّ

إنه ملن الطريف ح ًّقا أن نجد تقاطعات مهمة بني نظرية التعارف احلضاري ،ونظرية
التواصل التي اشتهر هبا املفكر األملاين يورغان هابرماس .)......-1929( Jürge Habermas

فالتواصل يف نظر هابرماس يعني جتاوز الذات ،والعمل عىل الوصول إىل اآلخر،
وهذا ما تدعو إليه أطروحة تعارف احلضارات .لكن ما يلفت النظر أن النظرية التواصلية
نالت من احلظوظ البحثية واإلعالمية ما مل تنله النظرية التعارفية ،ال أقل يف العاملني العريب
واإلسالمي ،مع أهنا (أي التعارفية) ذات مضمون ديني وإنساين وأخالقي يفوق ما عليه
النظرية التواصلية بكثري(.((3
ومهام يكن األمر ،فإن أطروحة التعارف تعطي األولوية ملا هو مشرتك ،لتؤسس هوية
تشاركية يف ظل احرتام التنوع؛ ألن الكيانات الثقافية متعددة اهلوية ،واالنحباس يف أصل
واحد سيؤدي ليس فقط إىل ختريب الثقافة ،بل إىل أخطر األصوليات عىل اإلطالق(.((3

( ((3هود.119-118 :
( ((3املائدة.48 :
( ((3سعيد بن سعيد العلوي ،من أجل تعارف إجيايب للحضارات املركزية الفكرية الغربية يف ميزان النقد،
ضمن كتاب :تعارف احلضارات ،مكتبة اإلسكندرية2014 ،م ،ص .143وكذا عبد اهلل فراج الرشيف،
االنفتاح عىل اآلخر رؤية وواقع ،جملة الكلمة ،العدد  ،52بريوت ،لبنان السنة الثالثة عرشة ،صيف
2006م1427 /هـ ،ص.32
( ((3زكي امليالد ،تعارف احلضارات وفكرة التواصل عند هابرماس ،صحيفة عكاظ ،يومية سعودية،
األربعاء .1433/01/19هـ 14 ،ديسمرب  2011م.

(39) Goytisolo (Juan), «Que peut la litterature?», Le Monde Diplomatique, Novembre 1999,
p.28.
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لكن وبالرغم من أن أطروحتي احلوار والتعارف وحتى التواصل تعدّ كلها من
أنضج النظريات احلضارية املعارصة ،وأكثرها دعوة لالنفتاح والتواصل بني الثقافات ،إال
أن حتقيقها يكاد يكون ّ
متعذ ًرا ،عىل األقل يف ظل التعقيدات احلالية؛ ألن الغرب الغالب
حضار ًّيا ،ليس عىل استعداد يف أن يدخل يف حوار متكافئ مع احلضارات األخرى(،((4
ونظرا المتالكه لكل اإلمكانات العسكرية واالقتصادية واإلعالمية
نظرا لشعوره بالتفوقً ،
ً
بحب السيطرة ،بأنه أرفع وأكرب
والعلمية والتقنية ،وإحساسه بحكم تركيبته النفسية ،املب َّطنة ّ
من أن حياور أو يتعارف أو يتواصل مع شعوب يعتربها متخ ّلفة.

ثم إن الرغبة يف احلوار أو التعارف ،تستلزم قدرا من التقدم العلمي والتقني لكل
أمة تنشد االنفتاح عىل الغرب ،حتى يتمكن من مسايرته ،وهي املشكلة التي تواجه شعوب
العامل الثالث عا ّمة ،والعرب عىل وجه اخلصوص.
لقد ذهب الباحث املغريب إدريس هاين ( )......-1967إىل أن احلوار ممكن مع
غرب ما بعد احلداثة ،ألنه يتميز باستهجانه ألنويته واستقباحه ملركزيته(.((4

ب ْيد أننا ال نتفق مع هذا الطرح العتقادنا ،ومن خالل قراءتنا للشهد السيايس العاملي،
أنه حتى هذا الغرب ا َمل َباعْدَ َحدَ اثِ ِّي مل ينقل تنظرياته الفلسفية الداعية للحوار إىل احلقل
السيايس ،ومن ثم فهو ال خيتلف عن الغرب احلداثي يف هذا الشأن ،بل ربام هو أرشس منه.

لذلك فام دام أن هناك فجوة سحيقة تفصل بني األكاديميني املابعدحداثيني ونظرائهم
السياسيني يف الغرب ،فإن احلوار الغريب مع غريه تعار ًفا وتواصلاً  ،يظل بعيدً ا عن املامرسات
حارضا بامتياز عىل املستوى الفكري.
الواقعية ،وإن كان
ً
وإن نظرة فاحصة للواقع السيايس ،تثبت صعوبة مدّ جسور التعارف واحلوار بني
العرب واملسلمني مع اآلخر الغريب بسبب ما تقوم به الواليات املتحدة األمريكية واللوبيات
الصهيونية من ممارسات تنايف املبادئ اإلنسانية ،واملتمثل فيام يأيت:
 -1حتك ُّم الواليات املتحدة األمريكية يف املؤسسات واملحافل واملنظامت الدولية،
والتالعب بمواثيقها وقوانينها وتفسريها وتكييفها وفق مصاحلها(.((4

( ((4زكي امليالد ،تعارف احلضارات ،رسالة التقريب ،طهران :املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب،
[.2015/ 03 /27 ،00 : 38 ،]http://iranarab.com/Default.asp
( ((4إدريس هاين ،احللقة املفقود ما قبل تعارف احلضارات ،جملة الكلمة ،حملة فصلية تعنى بشؤون الفكر
اإلسالمي ،العدد  ،23السنة السادسة ،ربيع 1999م 1420 -هـ.
( ((4انظر :إدريس هاين ،الثقافة اإلسالمية والعوملة أي مستقبل؟ ،جملة الكلمة ،عدد  ،22السنة السادسة،
1999م1420 /هـ ،ص  137و ،138بترصف.

38

دراسات وأحباث

 -2حتكّمها القوي يف وسائل اإلعالم واالتصال والدعاية والثقافة العاملية ،وما يدور
يف فلكها من تكنولوجيات اتصالية ومعلوماتية وتوجيهها ملصاحلها.
 -3تغيري شكل وحدود اخلارطة العاملية ،ورسم معامل خارطة دولية جديدة ،ولو
بشن احلروب مبارشة.

امرس يف الواقع
هكذا يتضح لنا جليا أن الفكر الغريب احلداثي أو ما بعد احلداثي ُي َ
سياس ًّيا بشكل خمادع عىل الشعوب املستضعفة فارضا نفسه بالعنف املادي والرمزي(.((4
وهذا ما أشار إليه املفكر املرصي حسن حنفي ( )......-1935من أن الغرب يسعى دائام
للسيطرة عىل اآلخر وال يفكر يف احلوار إطال ًقا ،والدليل عىل ذلك حماولته إكساب مدنيته
وثقافته وحضارته طابع العاملية ،وتقديمها كبديل مرجعي وواقعي لتنظيم سائر شؤون
اإلنسانية ،من خالل خطاب العوملة التي تعدّ أحد أشكال اهليمنة الغربية اجلديدة(.((4

هذا وال بد أن نؤكد يف هذا السياق عىل الدور اخلطري الذي تقوم به املنظامت
الصهيونية يف رسم السياسات الغربية واألمريكية خاصة ،من أجل خدمة املرشوع
الصهيوين وعىل رأسه إرسائيل ،وذلك من خالل الرشكات الرأساملية ،واهليئات املالية
واإلعالم ،واملؤسسات العسكرية والسياسية ،والدليل عىل ذلك نشاطات منظمة «األيباك»
 AIPACالتي تعدّ القوة األكثر تأثريا يف هذا املجال.

ومن ثمة فام دام حساب املصالح ومنطق القوة مها اللذان حيكامن العالقات الدولية
حال ًّيا( ،((4فإن قيماً كاحلوار أو التعارف ستصبح صعبة التحقيق إن مل نقل مستحيلة .باإلضافة
خمصصا للمنتديات
إىل ما ذكرناه ،ال بد أن نلفت االنتباه إىل أن تلك القيم ليست تر ًفا زائدً ا
ً
تتحول إىل حاجات أساسية تنطلق من داخل املجتمعات أولاً  ،ثم
واملؤمترات ،بل عليها أن ّ
تنتقل بعد ذلك إىل الشعوب ،والدول.
هلذا فإن من العبث التفكري يف احلوار أو التعارف أو حتى التواصل بني الثقافات
اخلارجية (أي بني األنا واآلخر) ،إن مل نحقق هذه املطالب أولاً داخل الثقافات واملجتمعات
نفسها (أي بني األنا واألنا).
( ((4عبد اإلله بلقزيز ،العرب واحلداثة كونية احلداثة ونسبيتها ،ملتقى بدمشق بعنوان :العوملة واحلداثة ،عقد
بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية 23- 21،أيلول (سبتمرب) 2003م.
( ((4حسن حنفي ،الثقافة العربية بني العوملة واخلصوصية :اإلشكال النظري ،دمشق ،ملتقى :العوملة
واحلداثة ،مصدر سابق.
( ((4إدغار موران ،الصفح مقاومة لبشاعة العامل ،ضمن كتاب املصاحلة والتسامح وسياسات الذاكرة ،ترمجة:
حسن العمراين ،املغرب :دار توقبال للنرش ،2005 ،ص 40وص .142
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ﷺ اخلامتة

نصل يف آخر دراستنا إىل أنه ال قيمة للحديث عن حوار احلضارات أو التعارف بينها،
يس َع أتباع كل حضارة ودين إىل تصحيح املفاهيم املغلوطة يف أذهاهنم عن احلضارات
إن مل ْ
والثقافات األخرى.

وإذا اعتربنا نظرية التعارف معرو ًفا جيب عىل املسلمني القيام به جتاه اإلنسانية ،فإن
األقربني هلم أوىل هبذا باملعروف ،اَّ
وإل كيف يتسنى هلم حتقيق التعارف والتحاور مع اآلخر
ومصريا ،وهم مل جيسدوا هذا املطلب يف ما
الغريب وغريه املختلف عنهم دينًا وثقاف ًة وتارخيًا
ً
بينهم؟؟
إهنم مطالبون ويف هذا الوقت بالذات ،بتم ّثل قيم اإلسالم التساحمية يف يومياهتم،
بحيث يتقبلوا اختالفاهتم املذهبية والسياسية والثقافية بصدور رحبة بعيدً ا عن لغة التطرف
وثقافة اإلقصاء.

أما اآلخر الغريب ،فال نعتقد أنه سيهتم بنجاح مشاريع كاحلوار أو التعارف؛ ألن
خلفيته االستعامرية االستعالئية ،متنعه من النزول إىل املستضعفني من شعوب األرض
التعرف إىل غريه ،فإنه ال يفعل ذلك من أجل حتقيق
والتحاور معهم ،وهو وإن أقدم عىل ّ
التعايش معهم أو احرتام كرامتهم ،بل من أجل اكتشاف ثغراهتم ،ومعرفة مواطن ضعفهم،
لتزداد سيطرته عليهم.
ومع ذلك فإن صوت عقالء العامل من الغربيني أو من غريهم ،استطاع أن يواجه
قدرا من الوعي بأمهية القيم احلوارية والتعارفية مؤكدً ا عىل
سامرسة السياسة العاملية ،وينرش ً
أهنا مطالب اسرتاتيجية ال مناص منها للحفاظ عىل أمن اإلنسانية مجعاء.

دراسات وأبحاث

قق ف
ث ة َْ ةُ ُّ ق ف
ال�ك �ة� ال د�د�ة
ال�ل� �ي� الحدا�� و قِ� ب�لأ� ْالط ُر� ري �ج ي
ن ن �ش ق ث ق
نت
� و ا ��ِها ل ا لمع�ى م� ا ل� ر� ا ل��ا �ف�ي

الدكتور عبدالرزاق بلعقروز*

يمكنها أن تتع ّلم من اهلند
«إن الفلسفة الغربية ُ
وتوعينا
والصني كيفية إعادة اكتشاف العالقة مع الوجودّ ،
ّ
رِ
بام صنا إليه بعد أن س ّيجنا أنفسنا بنموذج حضاري
سمينا النّموذج الغريب ،ور ّبام تساعدنا عىل إعادة فتح هذا
ّ
النّموذج».

الفيلسوف الفرنيس موريس مريلوبونتي كتاب «عالمات»

صحيحا ،فإن
ً
«إن كنت قد فهمت سوزوكي فهماً
هذا هو ما كنت أحاول أن أقوله يف كل كتابايت».

الفيلسوف األملاين هايدجر

ﷺ استهالل

التحول اخلطري
نسعى يف هذه املساءلة الفكرية إىل تَت ُّبع وتفسري هذا
ُّ
فلسف ًّيا ،يف طرق الفكر الغربية أثناء بناء عالقتها بالرشق الثقايف؛ ألن اخلطاب
* دكتوراه يف الفلسفة ،أستاذ حمارض ،جامعة حممد ملني دباغني سطيف– 2اجلزائر.
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أعراضا
االسترشاقي الذي خت ّلق يف رحم املركزية الغربية؛ كان ُيبرص يف املوروث الشرَّ قي
ً
عىل طفولة برشية وذهنية جتزيئية؛ وجرى التَّأصيل هلذه الفكرة فلسف ًّيا مع هيجل يف كتابته
الروح؛ حيث عدَّ أرض الرشق أوىل حلظات العقل وحرية األقلية؛ إىل أن
لتاريخ تطور ُّ
أضحت هذه الفكرة ثابتة وجوهرية وجرى البناء عليها يف التّنظري لصلة األنا الغريب باآلخر
الرشقي.
اَّإل أن تراجع الفلسفة ّ
الذاتية التي شكّلت األساس الفلسفي هلذه الصورة عن الغرب
يف متثله لذاته ويف تأويله للرشق(((؛ بخاصة مع االسترشاق اجلديد أو ما بعد االستعامري
ليس فقط العسكري ،وإنام االستعامري املقواليت (الوعي ،األنا ،اآلخر )...هذا الرتاجع
مصدرا قو ًّيا من
أورث قبلة جديدة للفكر وقيمة أخرى هلذا الرشق املنيس؛ حيث أضحى
ً
والتعرف عليه هو أخطر مرحلة من مراحل العقالنية الغربية؛
مصادر التنظري الفلسفي؛
ُّ
ّ
التحول الفيلسوف األملاين شوبنهاور ( )1860 - 1788ومن خلفه نيتشه
ودشن هذا
ُّ
( )1900 - 1844يف إعجاهبم بالفكر والتَّجارب الروحية يف الرشق.

إنه التنوير اآليت من الرشق الذي عرف متظهراته يف اخلطابات الفلسفية وال ّلسانية
عىل حد سواء؛ ويمكن رصد هذه التمظهرات التي تشهد عىل حضور الرشق يف الغرب
يف جماالت مركزية ثالثة :جمال املقوالت ال ّلسانية ومدى تطابق الدّ ال مع املدلول ،مت ُّثالت
ّ
الذات بام هي مركز أم هامش ،العدمية وأفول املعنى وعبثية الفعل اإلنساين الغائي.
الرس يف االنقالب عىل
ضمن هذا األفق الفلسفي فإننا نطرح ُّ
السؤاالت اآلتية :ما ُّ
العقالنية ّ
التحول من فلسفة العقل إىل فلسفة اإلرادة؟
والذاتية الغربية يف الفلسفة؟ ملاذا هذا
ّ
ما هي مالمح احلضور الفكري الرشقي يف فلسفات ما بعد احلداثة؟ فيام مراكز االتفاق
حتول معكوس وانتقام
واالفرتاق؟ ما داللة هذا يف مستوى اخلطابات االسترشاقية؟ هل هو ّ
الرشق لنفسه؟ أم هو دخول يف زمن التعددية الثقافية وانتهال الثقافات من بعضها البعض؟

مربرات املوضوع
ﷺ أولاً ّ :

املسوغات التي ال تنحرص فقط يف
الرؤية ،مجلة من ّ
إن الذي دفع بنا إىل مقاربة هذه ُّ
((( يقدم كتاب جاك غودي «الشرّ ق يف الغرب» ،حتليلاً نقد ًّيا للفكرة السائدة حول أفضلية الغرب ،وأسبقيته
يف العقالنية واملنطق والفردية ،ناقدً ا منظور ليفي برول الذي أشاع فكرة العقل املنطقي يف مقابل العقل
البدائي ،ومستشهدً ا بدراسات أنثربولوجية تؤكد عىل كونية املنطق ،وهتافت األحكام الغربية حول
الرشق .انظر :جاك غودي ،الرشق يف الغرب ،ترمجة :حممد اخلويل ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة،
.2008
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املسوغات املعرفية؛ وإنّام تت ُ
َّصل بأفق األزمة النّفيس الذي بلغه الغرب؛ بام هو أفق زلزل
ال َّثوابت احلداثية وع ّلق األحكام حوهلا ،وهي أحكام ترتبط ّ
بالذات وباآلخر؛ بالتَّاريخ
واحلقيقة ،باملعنى والقيمة؛ وهذا هو البعد الذي قصدنا به البعد النّفيس ،وإىل رصد
املسوغات نتّجه اآلن:
الصلة احلقيقية التي ربطت الغرب بالشرّ ق ،وهي صلة ال تعد
ّأول :تصحيح ّ
انقطاعية باملعنى اجلذري ،وإنّام هي صلة تواصلية انتهالية ،نرصدها يف حقب احلداثة و ُمثل
أوجها يف عرص االسترشاق الر ّاهن الذي بلغ مبل ًغا قو ًّيا يف االنتهال من
التّنوير ،وبلغت َّ
الرشق الثقايف ،وهذا ما أسميناه بال ّطرق الفكرية اجلديدة.
رتاث الشرّ قي،
ثانًيا :موت املقاربات املنهجية النّاظرة بعني االزدراء والتَّخييل إىل ال ّ
للم ْجتَمعات ما قبل املجتمعات
فكرا
عاكسا للبنية التَّحتية ُ
ً
بخاصة تلك التي ال ترى فيه إالَّ ً
ال ّليربالية؛ أو تلك التي ترى فيه حقبة من حقب الفكر امليتافيزيقي الالّعقالين؛ الذي يعكس
املرحلة الثانية من مراحل تطور الوعي اإلنساين؛ أو تلك الترّ سيمة التي جاء هبا هيجل يف
صور الرتاث الشرّ قي يف مرحلة الطفولة البرشية؛
كتابته للتَّاريخ اإلنساين –الغريب -حني ّ
وو ّثن الروح الواعية يف احلضارة األوروبية؛ وأقىص التّواريخ املختلفة.

ثال ًثا :التّداخل احلاصل يف تغيري قبلة الغرب املعريف ،من ختييل الرشق إىل االنتهال
منه عرب املصفاة العقالنية الغربية؛ حيث تم االنتقال من تصوير الرشق بالشهوانية واملكر
والفضاضة؛ إىل حاجة العقل الغريب إىل تزويد ذاته الوضعية العملية؛ بمصدر آخر لتحقيق
التّكامل مع احلياة الشرّ قية بام هي األميل إىل احلياة الباطنية والتّفكري احلديس ،من هنا فإن
اهتامم العقل الغريب بالشرّ ق ال ّثقايف ليس من دافع الفضول املعريف ،واالستئناس اجلاميل هبا،
وإنّام بقصد توسيع العقالنية؛ وعالج حالة األنوميا  ،Anomieالتي تعدّ كارثة الغرب يف
السلوك وفقدان هوية
اهنيار املعايري؛ واالفتقار إىل القيم العليا ،والوهن الكارثي بمعايري ّ
االنتامء.

رابعًا :تَب ُّلد العقل العريب األعمى عن هذا التَّداخل احلاصل والوحدة ما بني
االسترشاق ما بعد احلداثوي و بني األفكار الدّ ينية الشرّ قية ،التي تعدٌّ ركائز تأسيسية
لنظريات النّقد ال َّثقايف ،وللبدائل الفلسفية لثقافة التّمركز العقالين؛ فيام نراه مع فيلسوف
التّشاؤم األملاين آرثر شوبنهاور الذي راهن عىل كتاب األوبانيشاد البوذي للخروج من
أقفاص الثقافة العقالنية؛ وتاله مواطنه فريدريك نيتشه الذي أبرص يف العقالنية احلداثية
نسيج َا من إرادات القوى التي تو ّظف مقوالت العقل لتلبية دوافع القوة لدهيا؛ واجتهد
بالرموز الثقافية الشرّ قية؛
يف تأسيس ديانة بديلة عن الديانات املوروثة؛ وقد جعلها مليئة ّ
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واستلهم من قيمها احليوية.

هذا التب ُّلد عن درك األصول الشرّ قية مر ُّده األصيل؛ إىل اخلطأ املكرور يف الثقافة
العربية ،أنهّ ا تُبرص يف النّظريات املنقولة عن املعرفة الغربية مناهج علمية ال صلة هلا
بالتح ّيزات الثقافية ،كام حصل يف التّاريخ الفلسفي العريب عندما اعترب فالسفة العرب
نتاج العقل املحض؛ كام هو ّ
الشأن يف علوم التّعاليم القديمة ،وتتكاثر
األُ َول أن الفلسفة ُ
هذه الرموز الرشقية بخاصة يف نظريات النّقد األديب ومناهج التّفكيك وسنرصد نحن
ضمن هذه املقالة مالمح حقيقية عن التّشغيل هلا يف قضية تش ّظي املعنى والعدَ مية ،ويف
قضية ا َملقوالت ال ّلسانية ،وقضية مت ّثالت ّ
الذات.

خامسا :اخلواء الروحي الذي بلغته الثقافة الغربية(((؛ وهو خواء سببه فصل القيم
ً
املقدّ سة عن أوجه احلياة وعلمنة النّمط الوجودي اإلنساين ،ويشري إدغار موران (-1921
الروح ،وأزمة الفكر فهي أزمة تطلق نداء
 )......إىل أنّه «يتعينّ علينا أن نتحدّ ث عن أزمة ُّ
عىل الرشق الدّ اخيل ،وستميض للبحث يف الرشق اخلارجي عن عالجات هلا؛ فلامذا هذه
الدَّ عوة إىل اليوغية وال ُبوذية؛ وكأن احلضارة املادية قد خلقت فرا ًغا روح ًّيا وطال ًقا بني
اجلسد والفكر»(((.
امللمح اجلوهري عىل هذه احلقيقية هو« :رصد تضاعف أعداد الغربيني الذين تبنّوا
السبل الشرّ قية مثل
سواء فرد ًّيا أو داخل دوائر املنظامت خالل العقود القليلة املاضيةّ ،
والزينية وغريها من الفلسفات الشرّ قية الدّ ينية ،ويمكن أن نشري هنا
البوذية وال ّطاوية ّ
إىل علامء العقائد املسيحيني ذاهتم ومنهم يعقوب نيدملان ( ،)Jacob needlemanوهاريف
كوكس ( )Harvey Coxوقد أرجعا ذلك؛ إىل اخلواء الروحي الذي تشهده نتيجة لعلمنة
مجيع مناحي احلياة»(((.

ﷺ ثان ًيا :إشكالية املوضوع

تتفرع إىل املستويات
إن اإلشكالية التي نروم البحث عن أجوبة هلا ضمن هذه املقالة ّ
الصلة ما بني العقل الغريب والرتاث الشرّ قي يف صورته
التَّساؤلية اآلتية :ما حقيقة ّ
((( انظر :هوستن سميث ،ملاذا الدّ ين رضورة حتمية مصري الروح اإلنسانية يف عرص اإلحلاد ،ترمجة :سعد
رستم ،دار اجلسور الثقافية.
((( إدغار موران ،هل نسري إىل اهلاوية ،ترمجة :عبد الرحيم حزل ،املغرب :أفريقيا الرشق ،2012 ،ص .29
((( املربوك املنصوري ،الدّ راسات الدّ ينية املعارصة ،من املركزية الغربية إىل النّسبية القافية ،تونس  :الدّ ار
املتوسطية للنّرش ،2010 ،ص .32
ّ
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والزينية؟
الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية ّ

أي األوصاف كانت فاعلاً قو ًّيا يف تصوير الرشق :الشرّ ق ككتلة جوهرية أو عامل
صامت فيام يرى إدوارد سعيد أو كأرض للحكمة اخلالدة؟ أو الرشق ككنوز من املعنى
وكمنبع لعالجات أدواء احلضارة الغربية املأزومة؟
ِ
والراهن الشرّ قي من وصفه بالتّخييل إىل
ملاذا تغيرّ ت قبل ُة الغرب يف صلته باملوروث ّ
بناء أفق االنتهال منه؟ هل داللة هذا أن األسس املعرفية الغربية يف نسختها احلداثية أوتادها
الصيغة الوجودية املأزومة حتّمت االجتاه نحو الشرّ ق وأديانه؟
موضوعة عىل الوحل؟ وأن ّ
والزينية
هل هذا االنتهال من الشرَّ ق أي املوروث الدّ يني املتم ّثل يف البوذية والطاوية ّ
والكونفوشيوسية هو قيمة إجيابية جتد أصلها يف إرادة التّكامل وإفساح التفكري للتّعددية
ال َّثقافية واملناخ التّأوييل وبناء أخالق كونية لثقافات متعددة؟ أم أن اجتاه العقل الفلسفي
الغريب إىل الرتاث الرشقي البوذي والكونفوشيويس وال ّطاوي ُم َسو ُغه احلقيقي هو إجياد
الفجة؟
مناهج لتجاوز أسقام الفردانية الغربية وال ّليربالية والعقالنية ّ

ما هي انعكاسات هذا االنتهال عىل الفكر الفلسفي الذي راهن عىل إطالقية املفاهيم
وكونية احلقيقية وتعايل العقالنية؟ وأ َّثر هذا ك ّله عىل نظريات النّقد األديب ومناهج التأويل
ورهانات القراءة؟

ما موقع اخلصوصية الرتاثية ضمن هذا الفضاء؟ هل من األجدى إدامة النّظر فيها
وتدمريا أم أن األجدى واألوىل تثويرها جم ُدَّ دا بخاصة وأن ا َمل ْل َمح اجلوهري للكونية
تفكيكًا
ً
العاملية هو تأثري الشرّ ق يف تيارات ما بعد احلداثة ومل تبق اَّإل ال ّثقافة العربية مل تؤثر ومل تنتج
فكرا نوع ًّيا ؟ أين اخللل؟
ً
ألن اهلدف من بلورة هذه اإلشكالية متّصل ّ
جمرد
بالذات وليس من انجذاب بحثي ّ
نحو هذه التَّساؤالت؛ فدَ ْرسنا هلذه اإلشكالية هو إرادة نفع ّ
الذات يف املقام األول ،والبحث
السكون إىل جريان احلركة.
عن املفاعيل احليوية التي خترجها من ح ّيز ّ

ﷺ ثال ًثا :مفاهيم الدّ راسة

حيتوي العنوان عىل مفاهيم مركزية يقتيض السياق التّحلييل هنا استخراج دالالهتا،
مع أنّنا ال نوليّ شطر توضيحنا إىل املباين ال ّلغوية؛ بقدر ما نرصد الدّ الالت اإلجرائية؛ أي
سياق االستعامل يف مقام التحليل.
 .1الشرّ ق الثقايف :كلمة الشرَّ ق ال َّثقايف يمكن درك معناها من خالل مستويني:
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مستوى الدّ اللة التَّوصيفية ،ومستوى الدّ اللة التّوجيهية ،ففي املستوى األول يقصد
بالشرّ ق «ما يقع رشق الغرب ...وت ََشكَّل وهو ما زال يتشكّل من احلضارات العظيمة التي
تقع رشق الغرب :االسالم والصني واهلند واليابان ...والقوة الثقافية والعسكرية ،والغنى
االقتصادي والثقايف لتلك احلضارات هو الذي تس ّبب يف بروز االسترشاق»((( ،فضلاً عن
أنّه نظام يف املعنى ورشيعة يف احلياة وأسلوب يف احلضارة؛ له هوة ثقافية يتاميز هبا عن غريه
من ال ّثقافات األخرى.

الصناعة والتّمثيل؛ وهي «ليست مسألة نفسية
أما املستوى التَّوجيهي فينحو منحى ّ
إلبداء الفروق الوصفية وحسب ،يف بلدان مثل بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة ،بل
هي مسألة سياسية تدخل يف نطاق التَّعليم ،والترّ بية ،والتّبليغ اإلعالمي ،وضمن نطاق
توجيه السياسة اخلارجية هلذه البلدان .اآلخر «الشرّ ق» مهجي ال عقالين ،يعجز عن
ومتعصب ،واحلركات التحررية اإلسالمية شبكة من
التّفكري املن ّظم ،والتّحليل ،شاذ ،بليد،
ّ
(((
التنظيامت اخلطرةّ ،
يغذهيا احلقد عىل احلضارة ،و اآلخر املختلف إىل حد العداء» .

 .2طرق الفكر اجلديدة :من املعلوم أن االسترشاق أطوار تارخيية ومعرفية،
وهذا التقسيم حتددت معامله انطالقا من معطيات مبادئ «علم األفكار» history of
 ،orientalismeحيث تطالعنا بتعاقب مراحل ،تعد الطرق اجلديدة املرحلة األخرية منها:
فهناك االسترشاق االستكشايف يف صورة حضارة تتط ّلع إىل حضارة.
وهناك االسترشاق االستعامري الذي يتّصف بخطاب الت ّْأسيس للمركزية األوروبية
يتوسل مناهج منها :املنهجية النّقدية التَّارخيية ،املقاربة الفيلولوجية .وهناك مرحلة
الذي َّ
االسترشاق ما بعد االستعامري واملراجعات املابعد حداثوية ،التي نقضت غزل احلداثة
ومبادئها :كونية احلقيقة ،وإطالقية املفاهيم ،وسلطة العقالنية.
تتنزل فيها مطالعتنا أي مرحلة :االسترشاق يف األلفية
واملرحلة الرابعة هي التي ّ
ال َّثالثة من األفول إىل التَّجدّ د»((( ،ومن املالمح اجلوهرية هلذه املرحلة:
أ -التقاء الرشق بالغرب واستحالة الرشق األقىص إىل قوى اقتصادية وفكرية عظمى.

((( ضياء الدين ساردار ،االسترشاق ،صورة الشرّ ق يف اآلداب و املعارف الغربية ،ترمجة :فخري صالح ،أبو
ظبي ،2012 ،ص .22 - 21
((( خالد سعيد ،إدوارد سعيد ناقد االسترشاق ،قراءة يف فكره وتراثه؛ بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر
االسالمي ،2011 ،ص .8-86
((( املربوك الشيباين املنصوري ،صناعة اآلخر ،املسلم يف الفكر الغريب املارص ،السعودية  :مركز نامء للبحوث
والدراسات ،2014 ،ص .97/59
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ب -األثر الكبري للفكر يف جنوب رشق آسيا وخاصة يف اهلند والصني يف مدارس ما
بعد احلداثة وما بد البنيوية الغربية.
ج -االستلهام من الرشق لتقويم املسار احلضاري وكونه أي الفكر الرشقي «أداة
لتجديد ّ
رشا مرج ًعا خارج ًّيا ،أفاد يف
خريا كانت أم ًّ
الذات ،وكانت الثقافات ً
توجيه مسار وأضواء البحث النّقدي للرتاث الغريب ومنظومات االعتقاد مما أفاد
يف استلهام إمكانات جديدة»(((.
وهذا هو مقصودنا بطرق الفكر اجلديدة التي أضحت تنتهل من الرتاث الشرّ قي.

 .3االنتهال :إن كلمة االنتهال الواردة يف هذا العنوان تدل ليس عىل النّهل فقط؛
وإنّام العودة إىل اجلذور واملنابع األوىل حلقيقة األشياء ،ونتأ ّمل يف الدّ الالت ال ّلغوية «انتهال:
انتهل َ -
انتهل- :فعلَ -
انتهلَ ،
اسم -انتهال :مصدر َانتهل من ينتهل ،انتهالاً  ،فهو ُمنْت َِهل،
العلم من مصادره األصيلة ِهنل؛ استقاه من منابعه»(((.
واملفعول ُمنْت ََهل ،انتهل
َ
ويمكن البناء عىل مسألة األخذ من املنابع واألصول؛ ضمن هذا املقام ،فأن تنتهل؛
معناه أنّك تستلهم من معني األشياء ،من أصوهلا األوىل ،وليس من حواشيها.
قسمت اإلطار املرجعي لالسترشاق من حيث املكونات
وإذا كانت بعض االجتهادات ّ
(((1
(((1
املفهومية إىل :االسترشاق بصفته اَّ
كل مر َّك ًبا  ،واالسترشاق بصفته رؤية خمصوصة ،
وأخريا
منهجا( ،((1وبوصفه أيديولوجيا( ،((1وباعتباره مؤسسة(،((1
واالسترشاف بصفته
ً
ً
باعتباره ظاهرة(((1؛ فإنه يمكن إضافة داللة تناسب ما يلوح يف األفق من َدلاَلاَ ت؛ هي
االسترشاق باعتباره «انتهالاً » ،أي ً
أخذا وعودة ورجو ًعا إىل املصادر الشرّ قية ألجل جماوزة

((( جي .جي .كالرك ،التَّنوير اآليت من الرشق ،اللقاء بني الكر اآلسيوي والفكر الغريب ،الكويت :عامل
املعرفة.2007 ،

(9) http://www.almaany.com/home.php?language=arabic.

جمرد.
( ((1أي حيلل الثقافة كظواهر مركبة من نشاط رمزي أو مادي أو ّ
( ((1أي رؤية كونية للذات القارئة ،تتخلل منظورات التَّحليل وأدوات القراءة.
( ((1أي خطوات قد يصادر عىل صحتها ،فيام يسمى بالتّمشيّ االستداليل؛ أو التّميش االستقرائي للوصول
إىل نتائج معروفة.
( ((1أي اخلطاب االسترشاقي باعتباره أيديولوجيا أو خيارات ترهتن لل ّظروف ّ
الذاتية واملوضوعية للواقع.
املؤسسات
( ((1أي حتول االسترشاق من كونه تابع للمؤسسة العسكرية؛ إىل مؤسسة يف حد ذاهتا تمُ دُّ كل أنواع َّ
األخرى بخرائط املعرفة.
( ((1تستحق املدارسة والفقه؛ إنه الوعي اجلغرايف والسيايس املبثوث يف النّصوص العلمية واالقتصادية
واالجتامعية و التارخيية فيام يقول إدوارد سعيد.
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مستوى التخييل واإلغراق يف األوهام التي وصف هبا هيجل (1831-1770م) الرشق
إىل مستوى االنتهال بقوة ألجل جتديد ّ
الذات والبحث عن دروب جديدة للمعنى .ذلك
أن التّخييل موصول أكثر بالصور الشعرية واملجازات ،ويتناىف مع لغة ال ّلوغوس املبنية عىل
الصرَّ امة العقلية.

ﷺ راب ًعا :القلق يف احلداثة والبحث عن املعنى يف الشرّ ق

لقد ظهر شكل جديد من أشكال االسترشاق املابعد حداثي؛ وهو استرشاق ال ُينْتِ ُج
نصا حول الشرّ ق ،بقدر ما تركّزت إبستيميته حول إعادة تركيب صورة أخرى تتاميز عن
ًّ
املواصفات
الصورة التي ركّبها االسترشاق املعهود أو الكالسيكي ،ويمكن تلخيص هذه
َ
ّ
يف:
 -1رفض ا ُملثل القديمة للهيمنة الغربية وا ّدعاءاهتا الكونية ،واالعرتاف باستحقاقات
التعدّ د واالختالف.
 -2ترك النّزعات القديمة ملثلنة الشرّ ق مكاهنا لنزعات نقدية ولكنّها ليست متس ّلطة،
وهي تستند إىل تقاليد الشرّ ق دون أن تكون انتقائية أو أيدولوجية.
 -3إنكار الروح املؤسطرة للتّقاليد الشرّ قية ،وأنزهلا أي االسترشاق من األعايل
العبقة بالبخور التي وضعها فيها االسترشاق االستعامري.
 -4استبدال اهلالة اخلارقة لل ّطبيعة التي أحاطها هبا يف يوم من األيام بأسس فلسفية
واجتامعية وثقافية ورمزية فاعلة(.((1
 -5األخذ من َمعني هذا الشرَّ ق ال َّثقايف بصورة مبارشة وغري مبارشة؛ وحتريك
املقوالت الرشقية ودجمها بصورة فلسفية يف النمط املعريف الغريب ،بقصد تكامل
العقل واحلدس ،وبقصد جتديد ّ
الذات وتثوير الفهم.
وبالتالزم مع هذا اخلطاب اجلديد حول الرشق ،بام هو مصدر انتهال وليس حكم
ختييل؛ تضاعف القلق يف احلضارة الغربية وأضحى الصورة الكئيبة املعبرّ ة عنها؛ وما تكاثر
احلديث عن األزمات اَّإل دليل عىل أن املصادر التي كانت تُزود الغريب باملعنى قد نفذت؛
عرضا عىل تزعزع
وارتبطت هذه احلرية األنطولوجية بثقافة التقدّ م؛ التي ُيبرص فيها البعض ً
أسس التنوير الغريب.
وأذكر هنا ما قاله أنطونيو نيغري« :إن األزمة ليست نقيض التقدُّ م ،وإنّام هي صورته

( ((1املربوك املنصوري ،صناعة اآلخر ،مرجع سابق ،ص .109
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ذاته[ ...وهكذا] فثمة تقدّ م داخل التّقهقر وتقدّ م التقهقر»( .((1فاألزمة أضحت هي امللمح
اجلوهري لكياننا املأزوم« ،وينبثق عنه أحساس بنوع من االهنيار األسايس يف قلب الوجود
الفكري والروحي واملعنوي للغرب.

ويذهب املؤرخ وليام هاس إىل أن اهتامم الغرب بالرشق منذ القرن التاسع عرش وما
بعده يكشف عن حالة «شك عميق» ويربز حقيقية أن احلضارة الغربية يف العرص احلديث
غامضا بالنّسبة إىل نفسها ،مرتابة بشأن جوهرها وقيمها ،مشوشة
لغزا
ً
أصبحت أكثر فأكثر ً
(((1
غري مطمئنة بالنّسبة إىل ال ّطريق و اهلدف» .
والتشوش والشك العميق ،قد دفع بالفكر إىل
وهذا النّمط الوجودي املأزوم؛
ّ
التنقيب عن جبائر هلذه ال ّثقوب احلضارية؛ ويعد الفيلسوف األملاين شوبنهاور حلظة فارقة
ومتم ّيزة ضمن هذا املقام ،فلم جيد َخالَصه يف العقالنية ،بقدر ما وجدها يف النريفانا ،روح
َ
واختذ من مبدأ نكران الذات عنوانًا لفلسفته «ألن زهرة القداسة ال تنمو
احلكمة الرشقية،
الزهدية نكران للغرائز ّ
والذات ،وغياب هنائي لألنا بام
اَّإل يف أرض يروهيا النّضال» ،فاحلياة ُّ
حضورا مطل ًقا ...وتلك هي العدالة احلقيقية التي جيد شوبنهاور أصوهلا يف
جيعل اآلخر فينا
ً
(((1
الفكر اهلندي القديم ،يف الفيدا التي تستند إىل مقولة أنت هو ذا . Tu es ceci

إن األفكار التي أينعت يف ذهن شوبنهاور ذات َو ُقود رشقي ومن يتأمل أفكاره
جمتمعة «يؤمن بأن تدفق سيل األفكار اهلندية إىل أوروبا يمثل هنضة جديدة سوف ُت ْفيض
التحول أثر أعظم من آسيا عىل
حتماً إىل حتول أسايس يف الفكر األورويب ،وسوف يكون هلذا
ّ
أوربا ...إنه ميل بارز للتطلع االسترشاقي نحو استخدام الفكر الرشقي بغية إحداث جتديد
أسايس ،ومراجعته للترّ اث الفكري الغريب»(.((2
وتالزم هذا االجتاه يف فرتة ما بعد احلداثة فيام يرى هومي بابا يف صورة ّ
«أن يف املابعد
رض ًبا من اإلحساس بفقدان االجتاه أو اضطراب الوجهة حركة استكشاف قلقة»(.((2
( ((1إدغار موران ،إىل أين يسري العامل ،ترمجة :أمحد العلمي ،بريوت :الدار العربية للعلوم ،2009 ،ص
.33/25
( ((1جي ،جي ،كالرك ،التنوير اآليت من الشرّ ق ،مرجع سابق.
( ((1كامل البكاري ،ميتافيزيقا اإلرادة أرخياء املعنى يف ّ
الذات والسلطان ،بريوت :دار الفكر العريب ،ص
.122
( ((2كالرك ،التنوير اآليت من الرشق ،مرجع سابق.
( ((2هومي.ك .بابا ،موقع الثقافة ،ترمجة :ثائر ديب ،املغرب ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،2006 ،ص
.38/37
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الروح واملعنى،
ذلك ألن ثمة تالزم يف الوجود اإلنساين ما بني العدم و التّشاؤم؛ وبني ّ
ُّ
وتبخر الغايات التي
إذ إن ظهور التشاؤم يدل عىل عدم تواصل بني الغايات والوسائل،
كانت أعمدهتا تقوم عىل العقالنية والتّقدّ م نحو األفضل؛ و ُيقدّ م لنا كالرك مثالاً قو ًّيا عىل
دمج احلكمة الرشقية يف أفق ما بعد احلداثة؛ جهود الفيلسوفة األمريكية شارلني سربتيناك
«التي حاولت بوسائل عديدة ومتباينة أن تدمج احلكمة الرشقية يف روحانية علامنية جديدة
تسميها «ما بعد املودرنيزم اإليكولوجية» ،وعمدت خالل صياغتها للفكرة إىل حتديد معامل
تراث حلكمة جديدة تتجاوز جوانب احلداثة الفاشلة ،ولكنها تعتمد عىل جوانب للترّ اثات
نفسها التي نبذهتا احلداثة يف ازدراء.

بعضا من أبرز املفكّرين التّفكيكني بعد
وتبدي سربتيناك مالحظة تقول فيها« :إن ً
(((2
احلداثيني رشعوا يسألون األسئلة ذاهتا التي تضعهم عىل عتبة تراثات احلكمة» .
ويمكن َد ْرك هذه احلقيقة أي وجود التّنظري ملا يسمى بام بعد املودرنيزم اإليكولوجية
اقتداء بالفيلسوفة األمريكية سربتيناك يف اخلصائص اآلتية:
أ  -مفهوم ألوهية حا ّلة يف الكون وقدسية كل يشء.
ب -معنى الكون من حي هو خلق ذايت ،واحلياة اإلنسانية من حيث هي عملية عىل
مدى التحقق ّ
الذايت.
ج -التغ ّلب عىل اإلنينية بأن تصبح ّ
الذات ثاوية يف حقيقية أكرب شاملة ال ّطبيعة وكل
ما بني النّاس.
د -معنى ّ
املوجة إىل الباطن
للذاتية مناهض للمعنى البطريركي أو األبوي واحلكمة ّ
والرمزية والروحية.
هـ -إدراك قوي للبدن وإلمكاناته الكامنة العاطفية ّ
و -إقرار واضح بنسبية اخلطاب البرشي وتعددية النّصوص البرشية.
ز -اعرتاف بالدّ فق والفيض املتصل الالّهنائي وتع ّقد وتشابك األشياء واملوجودات
يف عامل الطبيعة.
ح -ارتياب يف القوانني والقواعد ملصلحة الرتاحم والشعور املتبادل ،وإمكان مذهب
أخالقي ال ينبني عىل أساس جزاءات مفارقة أو مبادئ خالدة»(.((2

نحن هنا أمام رؤية استلهامية واشتباك هريمينيوطيقي مع األفكار القديمة بأسلوب
نقدي ومنفتح؛ إهنا مظاهر عىل تش ّظي املعنى والعدمية؛ هذا ولرتسيخ الفهم باملدارس
يتوجب العودة «إىل مفهوم اخلواء الشونياطا وهو مدار الفلسفة
التفكيكية واملابعد حداثيةّ ،

( ((2كالرك ،مرجع سابق.
( ((2كالرك ،املرجع نفسه.

50

دراسات وأحباث

ماض َيمكه ،madhyamaka
التّفكيكية للفيلسوف البوذي ناقارجينه  ،Nagarjunaومدرسة ْ
وقد ركّزت ماضيمكه عىل كشف املقوالت ال ّلغوية باعتبارها صناعة ثقافية ،وكشف
مصادر التّجربة اإلنسانية باعتبارها مشكَّلة عقل ًّيا ،وسعى منهجها اجلديل إىل تبينّ ال ّطبيعة
املتناقضة لكل التّواضعات ال ّلسانية .وكانت هذه األفكار أساس ما يسمى بالتحول ال ّلساين
يف التّفكري النّقدي وال ّلساين احلديث»(.((2

وهذه الرسوم ليست اجتهادات عقلية حمضة ،إنّام متّصلة بعمق أزمة ما بعد احلداثة،
َّشاؤم وزوال أفق املعنى ،يف وحدة قوية مع تشخيصات
فالعنوان األبرز ملا بعد احلداثة هو :الت ُ
البوذية للعامل ،التي ال ترى من سعي اإلنسان وفرحه وأمله إلاًّ رسا ًبا وومها.

وعندما جيري التأكيد وتتم املراهنة عىل احلكمة الشرّ قية ،يكون القصد البعيد من
ذلك هو تقديم تشخيص وعالج للموقف اإلنساين ،الذي يؤكّد عىل املحدّ دات اآلتية:
أولاً  :ال ّطبيعة االصطناعية املحضة للمقوالت ال ّلغوية .وثان ًيا :احلاجة إىل تطوير تفكيكية
تعمل عىل حسم كل مظاهر التَّعارض واالغرتاب ،وبذا ال متسك بنا أرسى ،ثال ًثا :أن نحقق
ألنفسنا ملحة خاطفة ،فيها شفاء النّفس مستمدّ ة من الوحدة البدائية التي تفوق الوصف
جلميع املتناقضات»(.((2
إن ما نالحظه هنا يف سياق االنتهال من الفكر الرشقي ،هو مدى حاجة العامل املا بعد
حداثي إىل النّسغ الروحي الستعادة التوازن أو تصحيح الوجهة ،وأن هذا االستلهام من
الرشق جمد ًدا وليس من املسيحية رغم ثرائها الروحي ،جيد مربره يف الصورة األليمة التي
حيملها الغرب يف خمياله عن املسيحية؛ أي صورة اخلرافة واالستعباد.
وملا كان من خصائص التاريخ الثقايف للغرب هو ليونة األسس الثقافية واالنفتاح؛
فال قلق بخصوص االنتهال من البوذية أو الطاوية ،لكنها متر عرب النّموذج الغريب الذي يقوم
خمرجا فلسف ًّيا؛ واالشتباك القيمي كذلك ،أي
بفعل االشتباك اهلريمنيوطيقي معها وخترجيها ً
والرخاء الوطني ،واملسؤولية جتاه
رتكيز عىل القيم اآلسيوية املم ّثلة يف الترَّ احم العائيلَّ ،
ال َّ
املجتمع ،وقوة الروح ،كبدائل عىل املثل الغربية ل ّليربالية والنّفعية والفردانية مؤرشات عىل
أيضا عىل أزمة الغرب ونسبيته.
هذا االنتهال ،ويؤشرّ
ً
ويمكن هلذا االنتهال أن يشكّل أف ًقا إلقامة حوار بني األديان لتَحقيق التَّكامل بني
قوة العقل وقوة احلدس ،بخاصة وأن هنضة الشرّ ق املعارصة ترضب بجذورها ليس يف

( ((2املربوك املنصوري ،الدّ راسات الدّ ينية املعارصة ،مرجع سابق ،ص.38
( ((2كالرك ،مرجع سابق.

القلق يف احلداثة و ِق ْب َل ُة ُّ
الطرق الفكرية اجلديدة
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تبنّي الرؤية احلداثية إىل العامل ،وإنّام يف الفكرة الدّ ينية التي تعد الناظم الذي يصل عنارص
احلضارة بعضها ببعض« ،فدورة احلضارة إذن تتم عىل هذا املنوال ،إذ تبدأ حينام تدخل
التاريخ فكرة دينية مع ّينة ،أو عندما يدخل التاريخ مبدأ أخالقي معينّ  ،Etohosعىل حد
قول كيرس لنج ،كام أنهّ ا تنتهي حينام تفقد الروح هنائ ًّيا اهليمنة التي كانت هلا عىل الغرائز
املكبوتة أو املكبوحة اجلامح»(.((2
وهكذا الكالم يف صميمه ليس القصد منه حتليل املقوالت وبيان مناحي التأثري
واالمتداد؛ وإنّام ما صلة هذا كله بالفكر العريب اإلسالمي املعارص؛ هل يقيض ُّ
احلل
الصنف أو ذلك أو تتبع أركان احلداثة حذو النّعل بالنّعل؛ أو أننّا
باالندراج ضمن هذا ّ
الرؤية إىل العامل ،نصدّ ق بام جاءت به الرؤى احلداثية وهنيمن
يف أفق م ّلتنا نتو ّفر عىل قوة يف ّ
عليها معرف ًّيا؛ إذ إن النّموذج الغريب بعد أن اختذ من الرؤية العلمية  -املادية قبلة له؛ وبعد
النهايات املأزومة هلذه الرؤية؛ اندفع به الوعي شطر الرؤية الروحية إىل العامل ،وهي ال تسلم
أيضا من مأزومية.
ً
إن خيط أريانا اهلادي إىل سبيل الصواب؛ هو سلوك مسلك السياسة احلضارية؛ أو
متضمن يف اإلسالم كرؤية
التدبري األنطولوجي الذي يالئم وجود اإلنسان يف العامل ،وهذا
ّ
إىل العامل ،وليس كأداة احتجاجية سياسية للتَّجييش ال ّظريف؛ وبيان ذلك ،أنّه إذا كانت
الضمري ،والرؤية احلداثية إىل
ال َّثقافات الرشقية والرؤية املسيحية إىل العامل ترتكز عىل مبدأ ّ
الضديدين؛ فإن الرؤية
ومتزق اإلنسان بني هذين ّ
العامل ترتكز عىل مبدأ مقابل هو ال ّطبيعة؛ ّ
اإلسالمية تقوم عىل اإلنسان؛ وهو االسم الذي يطلق عىل «اإلسالم[ ،الذي هو] تسمية
ملنهج أكثر من كونه حلاًّ
جاهزا ،ويعني املركّب الذي يؤ ّلف بني املبادئ املتعارضة ...من
ً
أجل مستقبل اإلنسان ونشاطه العميلُ ،يعنى اإلسالم بالدعوة إىل خلق إنسان متّسق مع
ومؤسساته االجتامعية واالقتصادية عىل هذا االتساق
روحه وبدنه ،وجمتمع حتافظ قوانينه
ّ
وال تنتهكهَّ .
إن اإلسالم هو -وينبغي أن يظل كذلك -البحث الدّ ائم عرب التاريخ عن حالة
رباين ،هذا هو هدف اإلسالم اليوم ،وهو واجبه التارخيي املقدّ ر له يف
التَّوازن اجلُواين ،وال َّ
املستقبل»(.((2
إن الوجود املتزامن بني الضمري والطبيعة ،أو الروح واملادة ،هو الصيغة املنهجية
التأليفية التي يكون مسارها هو مجع املتعارضات ،والتأليف بني املتناقضات ،واجتاه الغرب

( ((2مالك بن نبي ،رشوط النّهضة ،سوريا  :دار الفكر ،ص .70
( ((2عيل عزت بيغوفيتش ،اإلسالم بني الرشق و الغرب ،ترمجة :يوسف عدس ،القاهرة :دار الرشوق ،ط،1
1994م ،ص .57 - 55
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الروحية ،أو نحو ما يسميه التأوييل الفينومينولوجي الفرنيس املعارص جون
راهنا نحو ُّ
غريش ( ،)Jean Greischالتّداوي بالفلسفة ،والتَّامرين الروحية ،واستحضار فنون العيش
بالتفلسف ،ال حيل املشكلة ،بل هو تعبري عن إرادة االهنامم ّ
بالذات روح ًّيا ،بعد هيمنة
االهنامم باألشياء ماد ًّيا.
فهذا املنحى ،تعبري عن يقظة من نسيان اإلنسان ألناه العميقة ،وذاته النوعية األصيلة،
السطحية ،واالنجذاب نحو املتغيرّ ات احلسية ،وإن الصيغة املتوازنة
التي حجبتها النفس ّ
لكائن إنساين يعيش معنى وجوده ،وليس يعيش فقط من أجل وجوده؛ هي يف هذا التوازن
بني القيم احليوية والقيم الفكرية والقيم الروحية.

دراسات وأبحاث
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الدكتور وائل أمحد خليل الكردي*

ﷺ مقدمة

من الصحيح أن تعترب هذه املقالة معضدً ا لتأييد االجتاهات التحليلية
املعارصة الداعية إىل رفض الفلسفة ،وذلك حيث إن املقصود ليس هو الرفض
التام أو املطلق ملبدأ الفلسفة والفعل الفلسفي ،وإنام رفض األسس التي
بنيت عليها الفلسفة املحضة أو املجردة ،عىل نحوها التقليدي يف بناء أنساق
أيديولوجية شمولية لتفسري الكون واحلياة ،أو عىل نحوها النقدي الذي يامرس
فعالية سلبية مستديمة بخالف التحليل والبناء ،فهذا مما أدى يف خامتة املطاف
إىل جعلها دراسة أكاديمية مستقلة ،األمر الذي متخضت عنه أزمات معرفية
مستمرة جتلت يف حمورين أساسيني مها اللذين سيقوم عليهام مجلة النقد هلذا
العقل الفلسفي املحض:
املحور األول :اصطناع املاورائية النسقية (.)Meta-System
املحور الثاين :توليد املشكالت الزائفة (.)pseudo-problems

* باحث من السودان ،األكاديمية العربية يف الدنامرك ،الربيد اإللكرتوين:
wailahkhkordi@gmail.com
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وهنالك حمور اتدائي يف معرض التدعيم املنطقي يف نقد العقل الفلسفي املحض
بتحرير مفهومني متاميزين للعقل.

ﷺ العقل احلسايب األدايت ( )Reasonوالعقل االنفعايل ()Mind

نشري أولاً إىل أن الفارق بني هذه املحاولة لنقد العقل الفلسفي املحض ،وحماولة
إيامنويل كانط ( )E. Kantيف نقد العقل املحض ،أن حماولة كانط كانت قائمة عىل ملكة
العقل املجردة باعتباره أهلية أو إمكانية للتفكري أصلاً  ،أي العقل كميكانيزم لتلقي أ ًّيا مما
يالئمه من معلومات ترد إليه عرب احلس ليحوهلا بفعل حساسيتي الزمان واملكان وتصنيفات
املقوالت الذهنية إىل مدركات مفهومة ومنتظمة.

أما املحاولة القائمة هنا فهي تتسم بأهنا ليست عىل نقد أصل العقل كأداة وفاعلية
عىل نحو ما ذهب إليه كانط ،وإنام عىل العقل املتكون واحلامل لنوع معني من أنواع املعارف،
فالعقل الفلسفي عقل خمتص وقائم وممتلئ بمعرفة معينة هي املعرفة الفلسفية ،وهو املعنى
املتقارب شي ًئا ما نحو فكرة كانط يف نقد العقل العميل ونقد ملكة احلكم ،حيث خرج من
مرحلة التجريد للعقل كآلية وملكة إىل عقل ذو مكون معريف حمدد بام يمكن تسميته بالعقل
األخالقي أو العقل اجلاميل.
وعىل النحو ذاته يتم معاجلة العقل الفلسفي مع إلصاق كلمة (حمض) له للداللة عىل
مقترصا عىل هذا املكون
نوع مكونه املعريف من جهة ،ومن جهة أخرى للداللة عىل كونه
ً
دون النزع أو القصد إىل موضوع غريه بصورة أصيلة ،كأن يتساوى هذا املكون الفلسفي
مع مكون الدين والعلم عىل سبيل املثال ،يف حني ال يمنع ذلك من أن يتناول قضايا الدين
والعلم يف ثناياه ،وكبعض منه دون أن يفقد قائميته املستقلة كإطار أيديولوجي.
وعىل هذا األساس يمكن وضع تصنيف منطقي للتمييز بني عقل حسايب ()Reason
وعقل انفعايل ( .)Mindذلك ،مع الوضع يف االعتبار أن هذا التصنيف أو التقسيم هو أمر
لغرض وظيفي يف التفسري واإليضاح ،وليس نتيجة قاطعة تب ًعا لقانون علمي حمض.

 -1العقل احلسايب ()Reason

هو العقل القائم بعمليات االستنباط ( )Deductionواالستقراء ( ،)Inductionومن
ثم يعمل عىل رسم األنساق الرياضية واملنطقية الصورية ( ،)Formal systemsلذا فهو
يتسم باملوضوعية املجردة عن أي أبعاد ذاتية األمر الذي جيعل اعتامداته املعرفية األساسية
مبنية عىل قوانني – دون النظريات  -الفيزياء والرياضيات.

نقد العقل الفلسفي املحض
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وعىل هذا النوع للعقل قام النقد الكانطي إلثبات حدوده ومنع جتاوزه نحو القضايا
غري اخلاضعة لقوالبه وتصنيفاته ،حيث إن هذا التجاوز كان السبب يف أكثر املشكالت التي
واجهت الفكر الفلسفي دون أن تكون مشكالت حقيقية.

وأيضا كان هذا العقل حمل تأسيس اللغة املثالية االصطناعية التي اجتهد فالسفة
ً
الذرية املنطقية والوضعية املنطقية يف بنائها عىل نسق ريايض ،وتعميمها بصورة حاسمة عىل
كافة أنامط التفكري اللغوي املوضوعي لتكون اللغة – الشارحة  Meta-languageوراءها
(والتي ما زالت مل تتحقق).
إذن فالعقل احلسايب هو عقل جزئي أدايت وإجرائي حمدود يف أفعاله وتأثرياته ونطاق
تنفيذه.

 -2العقل االنفعايل ()Mind

هو العقل القائم عىل احتواء كافة عنارص وخصائص العقل احلسايب ،وذلك يف إطار
املعاجلات البنائية هلذا العقل االنفعايل عىل أساس االحساس والشعور ،وتكوين األنظمة
الصورية التداولية ( )Formal Pragmatic Systemsثم ما يتبع ذلك من قواعد سيكولوجية
وخصائص وصفات ذاتية ( )Subjectiveبجانب املقتضيات املوضوعية (.)Objective

وهو الذي حيول اللغة – الشارحة ليس نحو لغة اصطناعية مكتملة منطقية فوق
اللغات الطبيعية والعادية ( )Natural/Ordinary Languageوإنام نحو كيفيات االستخدام
التداويل عىل هذه اللغات الطبيعية والعادية ذاهتا بحسب طرق وأنامط احلياة لدى الشعوب
والقبائل.
األمر الذي يؤهل هذا العقل لرسم الرؤى الكلية الشاملة ( )World-Viewsبناء عىل
النامذج املعرفية ( )Paradigmsاملختلفة واملتغرية ،وبذلك تنشأ األنواع الفلسفية املحضة.

ويمكن القول بأن هذا العقل االنفعايل ،هو عقل متصل بموضوعه املعريف وممتلئ
به عىل النحو الذي عناه إدموند هورسل ( )E. Husserlيف بناء منهجه الفينومينولوجي
الظاهرايت ( ،)Phenomenologyأي الوعي القاصد حتماً نحو موضوع ما.
وهذا التصنيف لعقل حسايب وعقل انفعايل ،ليس هو من قبيل فصل كانط بني عقل
حمض وعقل عميل وملكة حكم ،إذ إن هذا التصنيف يف نقد العقل الفلسفي املحض إنام
حيتوي فيه العقل االنفعايل للعقل احلسايب كدائرة أوسع وأعم ،وكالمها مسخر هنا لبناء
مضامني العقل الفلسفي املحض ،وهو ما يقوم عليه النقد.
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ﷺ اصطناع املاورائية النسقية ()Meta-System

ذلك أن من سامت العقل الفلسفي املحض أو املجرد ،اعتبار أن الفلسفة هي ذات
مضمون جيعل منها بنا ًء تركيب ًّيا معرف ًّيا مستقلاً بنحو كافة التخصصات األكاديمية األخرى،
وهو ما يسمح هلا بتداوهلا عىل هذا النحو التجريدي يف فصول ومالزم دراسية معتمدة
بذاهتا بغض النظر عن االرتباط التداخيل هلا مع أصناف أكاديمية أخرى.

وقد أنتجت هذه التخصصية البنائية لالعتقاد الفلسفي املستقل لدى القائمني عليه
بارزا من التقديس لتاريخ الفلسفة ،والذي هو يف هناية األمر عبارة عن جمموعة جتارب
نو ًعا ً
فكرية ألفراد ومجاعات ذات صالت وارتباطات ألحوال حضارية متالزمة عرب مرور الزمن
والتدوين ،والتي أخذت تتالشى شي ًئا فشي ًئا من حالة الرصوح األيديولوجية الكربى إىل أن
رؤى ومواقف منهجية.
صارت اليوم عبارة عن ً
وليس املقصود بمبدأ (املاورائية) – والذي هو املحور األول الذي يقوم عليه نقد
العقل الفلسفي املحض – فكرة (امليتا-فيزياء) ( )Meta-physicsالتي يتم االقرتاح فيها
لعوامل وكيانات عقلية جمردة وغيبيات اعتقاديه مثلام يف الديانات غري الساموية ،فتتميز متا ًما
عن عوامل وكيانات طبيعية مادية تدخل إىل وعي اإلنسان عرب منافذ اإلدراك احليس املعروفة.
وإنام املعني باملاورائية هنا ذاك الربط بني احلقائق وتصنيفها ومجعها يف منظومة واحدة
عىل اختالف أنواعها ،لتصب يف هناية األمر نحو إنجاز غرض حيايت حمدد .وذلك يتم عرب
رسم التصورات الكلية التوجيهية املسامة بالرؤية الكونية الكلية الشاملة (.)World – view
والتفسري هلذا هو أن العلم ( )Scienceباستقراء املسرية التارخيية لتطوره ،إنام ينمو
حرصا ،مما يوفر لدى العامل نفسه إمكانية الربط
نحو التجزؤ والتفاصيل األكثر دقة واألكثر
ً
الكيل حلصيلة النتائج العلمية البالغة التخصص والكثرة.

ومن ثم حيتاج األمر بالرضورة إىل نشاط بحثي يرتد عكس ًّيا ،فينطلق إىل التعميم
والرسم الكيل واألطر التوجيهية ،وهو ما يسمى بالبحث الفلسفي.

ولكن السؤال الذي ينشأ هنا ،عىل أي أساس ووفق أي مرجعية يتم رسم هذه األطر
التوجيهية للمعرفة؟
فتأيت اإلجابة من العقل الفلسفي املحض ،لتحيل األمر إىل حالة من االستنباط
العلمي املنظم ،ولكن دون أسس حاسمة وهنائية ،مما يسمح بتعدّ د أنواع واجتاهات هذه
األطر الكلية التوجيهية للنظم املعرفية ( )epistemological systemsيف مذاهب خمتلفة يف
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ٍّ
ٍّ
ولكل مؤيدهيا.
ولكل شهودها،
آن واحد،

فاملنظومة املاركسية االشرتاكية التي قامت يف بالد آسيا ورشق أوروبا ،وا ّدعت أهنا
قد قالت الكلمة احلاسمة واألخرية يف التوجيه املعريف للعلم واحلياة ،مل متنع أو حتدّ من قيام
املنظومات الرأساملية املضادة للرؤية الكونية املاركسية يف بالد غرب أوروبا ومستعمراهتا
والواليات املتحدة األمريكية.

إذن ،فليس هنالك كلمة حاسمة وأخرية وهنائية ،يف الوقت الذي حتتاج فيه البرشية
واملجتمعات اإلنسانية إىل هذه الكلمة ،حتى ال يضيع عمر الكون واإلنسان يف جتارب
ناقصة ومتغرية ،حتتاج دائماً إىل استكامل أو حتويل يف رسم الرؤى الكونية الشاملة.
وحتى ال يدفع – عىل سبيل املثال  -ضحايا اإلنسانية ثمن حرب شاملة جراء
األيديولوجيا اهلتلرية النازية ،وكام دفع املتسللون عرب سور برلني الرشقية نحو الغرب
حياهتم وهم يبحثون عن يشء من احلرية .فام املربر املرجعي الكوين احلق واملطلق الذي
يعطي املاركسية احلق يف قلب اهلرم الديالكتيكي اهليجيل ،ثم يظل هذا اهلرم مع هذا حمتف ًظا
بأتباعه ومؤيديه يف الوقت نفسه واملرحلة احلضارية نفسها.
إن الواقع املشاهد مبارشة هو أن العملية املعرفية للعلم تنقسم إىل شقني :شق هو
االكتشاف العلمي املختربي املعني كحقيقة جزئية قائمة بذاهتا يف ميدان بحثي معني ،ثم
يظل هذا االكتشاف أو الكشف العلمي املختربي املعني حمايدً ا حتى تأيت رضورة استخدامه
عىل نحو ما ،وهو املوضوع اآلخر من العملية املعرفية للعلم الذي موضوعه اإلدارة املنهجية
واملعرفية والتوجيهية للكشف العلمي (إدارة العلم) وهو الشق األكثر خطورة يف العملية
العلمية ،ألنه يضع احلقيقة العلمية املكتشفة قيد العمل واالستخدام بصورة رضورية يف
إطار منظومة فكرية توجيهية أ ًّيا كانت (روحية أو مادية) ليؤدي آخر األمر هذا االستخدام
للحقيقة العلمية الواحدة ووفق منظومة ما من املنظومات األيديولوجية ،إىل آثار وبناءات
وسياسات حياتية قد ختتلف جذر ًّيا عن تلك اآلثار والبناءات والسياسات احلياتية للحقيقة
العلمية نفسها ،تلك إذا ما تداولت يف مستوى أيديولوجيا مغايرة.
إن العقل الفلسفي املحض ،يضع كل هذه األنساق الفكرية واأليديولوجيات
التوجيهية جن ًبا إىل جنب عىل نحو تراكمي أفقي منذ أفالطون وحتى النظرية النقدية ملدرسة
ألي منها حتى الوقت الراهن.
فرانكفورت ،دون قول الكلمة احلاسمة ٍّ
وليس املعني بالكلمة احلاسمة هناية املطاف وختام احلقائق ،وإنام املعني هو الطريق
أو القناة الكلية التي يوضع عليها العلم بكل عنارصه ومكوناته ،فينطلق يف تطوره الطبيعي
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صاح ًبا معه حياة كافة الشعوب اإلنسانية نحو استمرار يف الرتقي والتطور ،من أجل حتقيق
التكليف بتعمري الكون دون خالفات وارتدادات وانتكاسات فكرية عو ًدا عىل بدء.

مرورا
وحتى تلك املذاهب والفلسفات النقدية منذ السفسطائية اإلغريقية القديمة
ً
بالكانطية ،وحتى الفينومينولوجيا اهلوسريليانية وصولاً إىل النقدية الفرانكفورتية ،وإنام
أيضا تنطلق من مواقف وحمددات فكرية ،فهي وإن مل تفرض هذه املحددات الفكرية
هي ً
رصاحة ،اَّإل أهنا وفق اسرتاتيجية النقد تقوم بإغالق بعض املنافذ والطرق ،حتى ال يكون
هناك سبيل أمام العقل والوعي اَّإل املرور عرب املنافذ والطرق األخرى املفتوحة ،وحتى دون
أن تشري هذه االجتاهات النقدية إليها قصدً ا وتعيينًا بنحو مبارش.

فمثلاً عندما نقرر النتيجة النهائية ألعامل مدرسة فرانكفورت النقدية نجد لدهيا
أن تطور واختالف الرشوط احلضارية يوجب فناء بعض نظم التفكري واملعرفة واإلدارة،
ويوجب توليد نظم بديلة ومالئمة ،فنظل هكذا ننتقل من تراث إىل معارصة ،ومن حداثة
إىل ما بعد احلداثة ،ويظل اإلنسان هكذا دائماً يف انتظار ما سيأيت به املستقبل من رشوط
حضارية جديدة ،تتغري معها حياته وهو كالريشة يف مهب الريح تضيع معها هويته دو ًما،
وهنا يناسب يف وصف احلال التعبري القرآين { َأ َفمن يمشيِ م ِكبا َعلىَ وج ِه ِه َأهدَ ى َأمن يمشيِ
ْ
َ ْ
ُ ًّ
َّ ْ َ ْ
َ ْ َْ
س ِويا َعلىَ صرِ ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم}.
َ ًّ
َ
هنا وعند هذا احلد ،ينبغي أن يسلم العقل الفلسفي املحض الراية يف قيادة ناصية
العلم واحلياة إىل الدين ،حيث ال يصح يف مقام الدين اَّإل الدين اإلسالمي حتديدً ا.

وينبغي أن ننتبه جيدً ا أننا عندما نتك ّلم عن الدين اإلسالمي فإنه خيتلف متا ًما عن أي
ديانة أخرى ،أي أن مفهوم الدين يف اإلسالم ال يتم احلكم به عىل مفهوم الدين يف اإلسالم،
ال يتم احلكم عليه بمثل ما حيكم به عىل مفهوم الدين لدى الديانات األخرى املعارصة،
سواء كانت ساموية أم غري ساموية.
فإن اخلطأ الكبري الذي وقع فيه العقل الفلسفي املحض ،أنه تناول الدين عمو ًما – بام
يف ذلك الدين اإلسالمي – باعتباره منظومة من ضمن نظم أخرى ،وفعالية من بني مجلة
فعاليات أخرى ،وجن ًبا إىل جنب معها دون طغيان أو هيمنة إلحداها عىل غريها ،وهو األمر
الذي جيعل الدين اإلسالمي جمرد موضوع يبحث الناس عن املكان املناسب الذي يضعونه
فيه بني النظم.
واحلق أن الدين اإلسالمي حتديدً ا ،باعتباره الدعوة الساموية النهائية أو اخلامتة،
عنرصا حاكماً عىل الديانات السابقة
يتجاوز متا ًما الظرفية التارخيية يف التفسري ،والتي م ّثلت
ً
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عليه يف احلدود اإلقليمية لنزوهلا ،والرتباطها بمحددات مرحلية معينة للوعي اإلنساين
يف أزماهنا ال يمكن وهكذا ،وصولاً بالرضورة إىل ما يمكن تسميته بحالة الوعي املفتوح،
والذي هو خاصة الدين اإلسالمي يف مصدريه (القرآن والسنة) ،منذ نزوله وإىل قيام
الساعة ،مما جيعله و احللقة الكلية الستيعاب كافة الظرفيات التارخيية هلذه الديانات ومن
ثم رسم املستقبل.
لذا فاإلسالم ليس جمرد معتقد تعبدي باملعنى الشعائري فحسب ،وإنام هو بطبيعة
تكوينه العميل ،ونصوصه اإلطارية العامة الضابطة واملوجهة لكافة فعاليات احلياة اإلنسانية
واملعرفة.

ويمكن صياغة الفرضية التفسريية وراء ذلك ،بأن كل ما حيدث يف حارضنا
ومستقبلنا ،يمكن أن ترد أصوله إىل املايض إىل املرحلة التمهيدية أو التدرجيية يف تكون
احلضارة املعرفية لإلنسان ،أو باألحرى القالب العام للوعي اإلنساين منذ بدء اخلليقة وحتى
ختام النبوة ،فختام النبوة هو اكتامل اكتملت به رسالة السامء ،ويف الوقت نفسه اكتملت به
صياغة عقل اإلنسان ووعيه ليصبح كل ما بعده نوع من املامرسة املتقدمة واملستدامة هلذا
األصل املكتمل ،وحتى لو حسبناه أنه فكر جديد ووعي جديد ،فهو ليس بفكر أو وعي
جديد ،وإنام ثياب وأنامط ومظاهر وأشكال مستحدثة هلذا األصل الواحد للوعي.
والرد هبذا إىل مايض ما وراء النبوة املحمدية ،يوضح نامذج ألبرز جدليات
ومبارشا وجمر ًدا
ورصاعات اإلنسان مع الوجود يف سبيل تكون الوعي ،فأتى بذلك نق ًّيا
ً
من تعقيدات األشكال املعارصة واملتقدمة له ،بحيث إذا أضعنا حقيقة ما يف خضم هذه
كثريا يف العثور عليها وفهمها بالرجوع ملثاهلا يف املايض إىل
التعقيدات والرتكيبات ،ساعد ً
عهد النبوة وما قبلها الكتشاف القلب الصلب ،أو الشكل املركزي هلا يف مصدرها التارخيي
عند ابتداء نشأهتا يف الوعي اإلنساين ،وتكون اخلربة املعرفية عليها ،وذلك بام يكشف عن
ماهيتها واملسوغات املنطقية واحلجية يف تطوراهتا التداولية وصولاً إىل أشكاهلا يف عرصنا
الراهن.
إذن ،يظل العرص القيايس يف فهم األزمات املعرفية ،وتداوهلا هو ما امتد فيام قبل
النبوة املحمدية وإىل أن ختم هبا ،هنالك تشكّلت األنواع واألصناف والفئات لصور
الوجود واحلياة يف وعي اإلنسان ،ومنها انطلقت وتعممت ،ويمكن حتقيق ذلك من وجوه
أمهها:
أول :أن حجة الربهان واإلثبات عىل رشط صحة احلفظ واجلمع بالنسبة للقرآن،
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ورشط صحة النقل واإلسناد للحديث النبوي ال تقبل الدحض اَّإل بحجة بطالن أقوى من
حجة اإلثبات تلك أو عىل األقل تكافئها ،وهو وفق الشواهد التارخيية ما مل حيدث مطل ًقا.
كام أنه رشط مل يتوفر يف الكتب األخرى بحكم نوع التدوين عليها ،والتي تثبت نصوصها أن
الوسيط اإلنساين عن اهلل وعن النبي بكونه املدون لألحداث واألفكار هو مصدر منطوق
هذه النصوص وتأليفها بحسب قدراته الوصفية والتأويلية.
إطارا كل ًّيا يدير وينظم
صممت لتكون ً
ثان ًيا :أن الرسالة اإلسالمية هي الرسالة التي ّ
كافة طرق احلياة عىل تعدّ دها واختالفها وتباينها ،مع اإلبقاء عليها بنحو ما هي عليه
باعتبارها سنة من السنن الكونية يف خلق اإلنسان ،بدليل قول اهلل تعاىل باألمر اإلهلي يف
تقسيم بني آدم شعو ًبا وقبائل ،وأجرى عليهم خاصة اختالف األلوان واأللسن ،فكانت
تلك معادلة مجع الثوابت واملتحوالت والتي قرصت عنها الرساالت األخرى.
هبذا يصبح القرآن واحلديث مها اإلطار الكيل الوحيد احلق اجلامع لسائر املنظومات
والفعاليات ،بوظيفة توجيهية وإرشادية ضابطة ،ودون أن يكون هو بذاته أحد هذه
املنظومات والفعاليات ودون حذف أو إلغاء حلقائقها اجلوهرية ،بمعنى أنه القائم حقيقة
بإدارة املعرفة العلمية.

وهذا خيرج رسالة اإلسالم من دائرة أن الدين بالرضورة حكر عىل التدين فاإلسالم
تد ّين وإدارة ،وأن هذه اإلدارة إدارة عاملية ( )Internationalأو عوملية (.)Global

ولعل الشاهد عىل ذلك هو منطق الصدمة التارخيية ( ،)Historical chockالتي نزل
هبا القرآن يف جزيرة العرب ،حيث إن تلك اإلطارية العاملية الشاملة للقرآن زمانًا ومكانًا
بال انقطاع وبال انتهاء ،مل ُيقدم هلا بمقدمات معرفية حضارية يف واقع جزيرة العرب أوان
التنزيل ،اَّإل بمستوى معني من التهيئة اللغوية متسعة العبارات مع ضيق الدالالت.

وهلذا أصبح من املستحيل أن يؤلف هذا القرآن بواسطة عقل عريب آنذاك ،األمر
ربا عن داللة خرق االتساق
الذي جعل وصف القرآن بالغريب يكون وص ًفا مناس ًبا ومع ً
التارخيي العام للعامل ،بنزوله حيث نزل حتديدً ا مما أحدث لفت االنتباه نحوه لدى كل مناطق
وشعوب األرض.

ولو أن هذا القرآن نزل وقتها عىل مناطق احلضارات اليونانية والرومانية املزدهرة
والقائدة للوعي العاملي ،لعدّ لدى كثري من شعوب األرض النائية حلق ًة منطقي ًة من حلقات
التطور املعريف للعقل الغريب.
ويمكن االستدالل عىل ذلك ،القول برصد حكمة ما ،يف نزول القرآن منجماً تب ًعا
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ألسباب النزول ،بأن أسباب النزول هذه ليست حاالت احتكارية تصادر عىل تفسري النص
القرآين حلدودها املعينة ،وإنام هي فقط مناسبات تُشري إىل نمو الوعي اإلنساين يف أدنى
مستوياته نحو بلوغ الدرجة التي يستوعب فيها العقل داللة النص القرآين وأحكام ولو
بحدها الظاهر البسيط.
فالقرآن مكتوب يف األزل مجلة واحدة ،وال يصطنع اآليات بحسب الوقائع
االجتامعية والتارخيية عقب أو حال حدوثها ،بل إن القرآن يكون قبل ًّيا ( )Aprioriثم تأيت
هذه الوقائع الح ًقا عليه ،بكوهنا فقط العامل الرضوري لتكون وتطور اخلربة املعرفية،
فيكون مالئماً إنزال اآليات املعينة حينها ،لذا نزل القرآن منجماً ملراعاة تنامي وعي اإلنسان
لبلوغ حد القرآن وليس العكس.

ﷺ خلق وتوليد املشكالت الزائفة ()pseudo-problems

لقد كتب حممد إقبال يف (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ) ،ما ييل «إن روح الفلسفة
هي روح البحث احلر ،تضع كل سند موضع الشك ،ووظيفتها أن تتقىص فروض الفكر
اإلنساين ،التي مل يمحصها النقد إىل أغوارها ،وقد تنتهي من بحثها هذا إىل اإلنكار أو إىل
اإلقرار يف رصاحة بعجز التفكري العقيل البحت عن اكتناه احلقيقة القصوى ،أما جوهر
الدين فهو اإليامن».

هذا يثبت لنا االتفاق مع كانط ،يف حال أننا فصلنا فاعلية العقل املجرد عن التفاعلية
التداولية للدين املتصدر يف اآليات والنصوص ،هذا الفصل الذي جيعل الفلسفة املطلقة
ميدانًا للعقل واملنطق واالستدالل ،وبه تتحدّ د معاملها دون اإليامن الذي قال عنه إقبال أنه
كالطائر يعرف طريقه اخلايل من املعامل غري مسرتشد بالعقل.
وهذا منشأ ما عرف يف األدبيات الفلسفية بـاملشكالت الزائفة -pseudo problems-
فليست اجلدوى بتمييز أنواع للعقل يف جانب املاهية بني عقل نظري جمرد خيتص بام ال خيتص
به عقل آخر عميل ،وإنام اجلدوى تكون بتوحيد حقيقة العقل عىل جانب املاهية واجلوهر،
مع إثبات تعدّ د االجتاهات الوظيفية له عىل جانب الفاعلية.

بناء عىل ذلك ،وفيام يتع ّلق باألثر الوظيفي للعقل الفلسفي املحض املبني عىل اعتامده
أنسا ًقا منطقي ًة استنباطية يف حتقيق اجلدل الفلسفي ،فإن هذا األمر من شأنه أن ينشئ مذاهب
اعتقادية قائمة فقط عىل استدالالت برهانية لفظية ،مما خيلق رصا ًعا بني ما هو قائم يف العامل
وبني ما يعتقد فيه اإلنسان ،األمر الذي يعني أن املشكلة التي قام بصددها االستدالل هي
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مشكلة زائفة تنهض عن حكم يستوي فيه حجة اإلثبات وحجة النفي ،الرأي والرأي
املعارض ،األطروحة ونقيضها.

ومن ذلك ما ذهب إليه بارمنيدس ( )Parmenidesاملشهور يف تاريخ الفلسفة ما قبل
سقراط ،والذي قد زعم بنفي الكثرة أو التعدّ د واحلركة املشهودة يف الكون ،وأن هذا وهم،
وأن احلق هو الوحدة والسكون .ومل يكن ليصري هلذا الزعم قدر من الوجاهة اَّإل أن قام له
الدليل الربهاين يف اإلثبات لدى تلميذه زينون ( )Zenoبافرتاضه حلجة سلحفاة أخيلوس
وغريها ،وهي حجج حمض لفظية قائمة عىل املستوى املنطقي يف رشط السالمة الصورية
لالستدالل.

إن املشكالت الزائفة تقع عندما حياول العقل الفلسفي املحض أن يرسم تصورات
كلية تتجاوز حصيلة مفردات اخلربة املحدودة لديه بصدد ما حتقق عنده من اكتشاف جزئي
للعامل .ومثال ذلك ما قد عرب عنه زكي نجيب حممود -رمحه اهلل -يف كتابه (موقف من
امليتافيزيقا) ،بأن الفارق بني موقف النبي وموقف الفيلسوف ،هو أن الفالسفة من قبيل
أفالطون وأرسطو مثلاً  ،يدعي األول منهم بأن احلقائق واملاهية الكلية للكائنات هي جمردة
عنها وموجودة بصورة مستقلة يف عامل املثل املفارق ،ثم يأيت الثاين لريفض ذلك ويدعي أن
احلقائق واملاهية الكلية للكائنات ليست موجودة كصور جمردة يف عامل مفارق بل إنام هي
حمايثة ومباطنة يف عني الكائنات بذواهتا وشخوصها ،ويف كال احلالتني ال يتم إدراكها اَّإل
عقل ًّيا فحسب.
الشاهد يف هذا لدى زكي نجيب حممود أن كل قول من هذين القولني ،لديه حجة
برهانية منطقية مساوية حلجة القول اآلخر ،ويظل العقل الفلسفي املحض غري قادر عىل
حسم اخلالف ،برتجيح قول عىل آخر ،اَّإل فقط بام هتوى األنفس.

أما عن النبي فإنام هو فقط يبلغ رسالة أوحي إليه هبا من ربه كام هي وال يدَّ عي أنه
ابتدعها بعقله ،وال حيق له أن يغيرّ فيها حر ًفا واحدً ا حسبام يرى هو أو يبدو له .هلذا فقد فطن
فالسفة التحليل املعارصين أمثال :مور وفيتجنشتاين ورسل إىل هذه القضية ،وعملوا عىل
حتويل البحث الفلسفي إىل عمل إيضاحي وليس أنسا ًقا أيديولوجيه.

وإذا طلبنا مثلاً عىل نوع املشكالت الزائفة ،فهي مشكلة العالقة اجلدلية بني العقل
والنص ،وبتعبري الرتاث اإلسالمي مشكلة العالقة بني العقل والنقل ،والتي أفضت إىل
كبريا يف قراءة وفهم األصول النصية يف ميدان
أزمات فكرية ومذهبية أظهرت اختال ًفا ً
الدين واألدب والسياسة والتاريخ وغريها ،وكذلك االستنباط منها والقياس عليها مما ولد
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مشكالت بنحو القول بقدم العامل أو حدوثه ،والقول باجلرب أو االختيار ،وجدل الوجود
والعدم ،وغري ذلك من مشكالت وكلها ناشئة عن املستوى اللفظي التداويل بالقراءة
املجردة للنصوص بمحض االستدالل العقيل.

وبرهان ذلك يف جدلية (العقل – النص) أن العقل ليس هو نسق ( )Systemيوضع
بجانب أنساق أخرى ومنها (النص) ،وإنام هو حصيلة من األدوات ( )Toolsأي إنه حمض
فاعلية أو نشاط ( ،)Activityفال جمال إذن لالشرتاك الداليل بني مفهوم العقل كفاعلية
وأداة ،ومفهوم النص كنسق وسياق ( )Contextإذ إن تصور االشرتاك الداليل هو أحد
مسببات طرح السؤال الزائف حول احلاكمية ألحد الطرفني عىل اآلخر ،يف حني أن األمر
هنا هو تفاعل واتصال ومعياره صحة الفهم أو سوء الفهم.
أيضا يف الر ّد عىل من يقيمون عىل مفهوم العدم أنسا ًقا معرفية
وينسحب هذا الربهان ً
بقاعدة مفهوم الوجود نفسها كام تفعل الفلسفة الوجودية ،فالعدم ال يكون اَّإل مردو ًدا
لغو ًّيا لكلمة الوجود ،وليس لديه ماهية معرفية قائمة مستقلة بذاهتا يف علمنا اَّإل بكونه حالة
السلب للوجود ،فالوجود هو فقط ما يمكن أن نشري إليه كعيان متحقق مدلولاً عليه بلفظة
يكون ( )To beأما العدم فال يمكن اإلشارة إليه أصلاً بالعدم يكون.
جمرد سحب لصفة وخاصة الكينونة لدى الكائنات وال يكون هو
إذن فالعدم هو ّ
بذاته كائنًا ،اَّ
وإل فيكون هذا من قبيل اخراج العالمة ( )Signوعالقاهتا املنطقية عن حقلها
الداليل أي السقف الذي حيدها وتنتهي عنده ليصبح ما وراء هذا احلد جمرد سؤال مستمر
دون أمل يف إجابة قاطعة .فهذا إذ يسوغ القول بأن البقاء يف حيز العقل الفلسفي املحض
املستند إىل ذاته فحسب ،من شأنه أن جيعل اإلنسان والفكر عمو ًما يدور يف حلقة من
األزمات املستمرة واملشكالت الزائفة.

حتول األنساق املنطقية ،ففي املايض كان التصور لليقني أنه تابع
وقد ظهر هذا مع ّ
العتبار احلكم عىل أي قضية هو حكم بقيم ثنائية فقط ( )Two-valued logicفإما بالصدق
وإما بالكذب.

أما مع نتائج العلم املعارص وتوسعاته املستمرة بام يفتح آفا ًقا جديدة مرة تلو مرة ،فقد
تبينّ أن مساحة الفاقد املعريف لدى اإلنسان بالكون ال تقارن بمساحة البناء املعريف به لديه،
فالفاقد قد يبلغ مدى غري متصور من االتساع.
وقد عربت أنساق منطق القيم – املتعددة ( )Many-valued logicsعن هذا الفاقد
املعريف بوجود فراغات يف عمليات البناء االستداليل ،ال يمكن سدّ ها اَّإل بعد معرفة أصلها
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يف احلقيقة الكونية ،وهذا ال يتم دون أن يسبق عليه االكتشاف العلمي أولاً .

إن اتّساع الفاقد املعريف قد أ ّدى بالرضورة إىل افرتاض قيم ثالثية ورباعية إىل ال
متناهية ،مما يم ّثل نو ًعا من احلياد أو التوسط بني قيمتي الصدق والكذب.
وملزيد من اإليضاح فإن العبارات أو القضايا ال بد أن توصف بأهنا ذات قيمة
توسطية ،عندما ال نستطيع أن نقبلها أو نرفضها يف الوقت احلارض ،أي إن القضية يمكن
أن تقع يف حالة ظرفية معينة من أحوال حدوثها وال يكون يف مقدورنا وقتها القطع بحكم
الصدق أو الكذب بصددها.

ويمكن القول بأن منطق القيم املتعددة ،حياول أن يستمد الرضورة الرشعية من
خالل تطور البحث العلمي عرب نتائج الفيزياء احلديثة ،وذلك ملا يبدو من أن هذه النتائج
تتوافق مع اخلروج من نطاق ما يسمى بأنامط املنطق املعياري ( )Standard logicوتقرير
احلاجة إىل نوع بديل من أنواع املنطق يطلق عليها املنطق الالمعياري.

ويف حني يوحي املنطق املعياري بتقرير الثابت املعريف حلاصل اخلربة البرشية يف
استخدام اللغة من خالل احلكم القاطع بالصدق أو الكذب ،أي األحكام اإلجيابية الناجتة
عن مسلمة تقرير حدود اخلربة فيام أمكن معرفته عىل نحو مطلق ،جاء املنطق الالمعياري
(منطق القيم-املتعددة) للحكم عىل ظاهرة أفرزهتا بحوث الفيزياء احلديثة عقب النظرية
النسبية ( )Theory of relativityوميكانيكا الكم ( )Quantum mechanicsوتتجاوز
القياس االستقرائي التقليدي اطلق عليها ظاهرة الشذوذ السببي ،والتي مل يمكن تفسريها
تب ًعا للتصورات التجريبية الوصفية يف حدود املنطق املعياري (منطق القيم – الثنائية).

يتحرر التأويل الفلسفي من القيود العقلية العامة ،واألطر القواعدية
عند هذا احلد ّ
امللزمة يف إصدار األحكام ،وجينح نحو التأويل املفتوح الذي يرد كل األمر إىل الذات يف
فهم وتفسري أي ظاهرة دون الرد إىل احلقيقة املوضوعية هلذه الظاهرة عىل نحو ما هي عليه
يف الواقع بالفعل.
حتول مبدأ املسؤولية الوجودي يف
حتول التحليل البنائي إىل تفكيك ،كام ّ
وعليه فقد ّ
التأليف إىل مبدأ موت املؤلف ،وبالتايل فصل هوية العمل عن هوية مؤلفه ،واحلكم عليه
ليس بحسب حمدّ دات فهم املؤلف املنتج له ،وليس بحسب منطق عام حيكمه ،ويضمن
تتحول عىل ذلك كل
متاسك بنائه ،وإنام بحسب حمدّ دات الذات الفامهة املتلقية له ،إذن
ّ
الثوابت إىل متغريات.
واملفارقة هنا أنه سوا ًء ذهبنا نحو التقييم السليم للواقع مع الراهن واألوضاع احلالية
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يف أي ميدان ،أو لرسم خطط مستقبلية لإلدارة العامة للنظم برؤية كلية ،أو ملحض حتقيق
رؤية كونية شاملة ،فإن األمر عىل كل األصعدة حيتاج منا إىل سد ثغرات هذا الفاقد املعريف،
وفق مرجعية تفوق جمرد العقل الفلسفي املحض.

عليه ،جيدر القول مع أصحاب فلسفات التحليل املعارصة بتحويل البحث الفلسفي
إىل حمض منهج للتوضيح والفهم عىل نحو ما قام به فيتجنشتاين يف فلسفة اللغة العادية،
بتأليفه منهجية إيضاح العقول األخرى  )Other) Mindsلتصبح الفلسفة بعده فاعلية أو
نشا ًطا وليست نس ًقا.
وإذا قمنا بدورنا يف توجيه هذه املنهجية إليضاح البناء الرتكيبي والداليل للنص
القرآين عىل وجه التعيني لصدر لدينا نسق منطقي جديد يسد الثغرات الفراغية يف االستدالل
لدى منطق القيم – املتعددة ،املعرب عن الفاقد املعريف الكبري للوعي االنساين بالوجود عىل
إطالقه.
ويكون ذلك بنقل أساس الرتكيز يف احلكم املنطقي من مشكلة حماولة إجياد القيم
املكملة للصدق والكذب يف احلاالت غري املعروفة ،إىل تعيني املستويات الداللية املتعددة
املحتملة يف النص ،والتي تستوعب كافة األحكام بصدد الوجود العام عىل أساس قيم
الصدق والكذب دون احلاجة إىل افرتاض قيم زائدة.

ﷺ خالصة أساسية

ومها:

الفكر الفلسفي عىل ثالثة أنواع ،اثنني منها يقعان ضمن العقل الفلسفي املحض

(أ) التيار اإلجيايب يف الفلسفة ،وهو بناء األنساق واملذاهب املعرفية الكلية الشمولية
مثل اهليجلية واملاركسية.

(ب) التيار السلبي يف الفلسفة ،وهو املواقف النقدية لرفض املذاهب الفلسفية
والنسقية سواء بالدحض أو إثبات الثغرات ونقاط التفكيك عىل نحو مدرسة فرانكفورت
النقدية والوضعية املنطقية.
أما النوع الثالث ،فهو خارج إطار العقل الفلسفي املحض ،وهو نوع الفلسفة
التفاعلية ،أي التفاعل وفق الوظيفة التحليلية عىل أي كيان موضوعي ،هبدف الفهم
والتطوير سواء عىل طرق احلياة االجتامعية أو التطبيقات العلمية ،وهو اجتاهات التحليلية
اللغوية لدى فيتجنشتاين ،وأصحاب مدرسة اكسفورد.
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ثنائية :املحتوى املعريف /املضمون األيديولوجي.

يتحرك يف فضاء هذه الثنائيات املؤشكلة وفق تعاكس
وقد كان عىل الطهطاوي أن ّ
حدّ ي كل ثنائية .فمن جهة أوىل ،هناك مفاهيم الفكر السيايس الليربايل املتعاكسة مع
خيار حممد عيل السيايس .ومن جهة ثانية ،هناك هيمنة اآلخر املتعاكسة مع أصالة األنا
وهويته .ومن جهة ثالثة ،هناك مرشوع النهضة املتعاكس مع طموح السلطة .ومن جهة
رابعة ،هناك املضمون األيديولوجي للمعارف الفلسفية األوروبية املتعاكس مع املحتوى
املعريف للعلوم الرشعية اإلسالمية من جهة ،ومن جهة أخرى ،هناك املحتوى املعريف
للعلوم الدقيقة والتقنية احلديثة الذي ال يتعاكس مع املحتوى املعريف للعلوم الرشعية
اإلسالمية.

لكن الدور األساس املنوط بالطهطاوي ،كان هو دور احلد األوسط املنظم لعالقة
احلدين املتعاكسني ،هو دور الذات التي ال يمكنها أن تنظم تنظيماً واع ًيا عالقات احلدود إن
مل ت ِع أولاً عالقاهتا هي مع كل حد عىل حده.

لقد عالج الطهطاوي اإلشكاالت الثالث األوىل((( أولاً يف كتابه «ختليص اإلبريز»
الذي أصدره سنة  1834بعد عودته من فرنسا وعرض فيه ً
نبذا من فنون فرنسا وعلومها
ونظامها السيايس وعوائدها وأخالق أهلها .وثان ًيا :يف كتابه «مباهج األلباب املرصية
يف مناهج اآلداب العرصية»((( الذي أصدره سنة  1869وعرض فيه أفكاره السياسية
واالقتصادية واالجتامعية.

(((

أما اإلشكال الرتبوي املصاغ ضمن تنائيه :املحتوى املعريف /املضمون األيديولوجي،
فيمكننا مقاربته يف كتاب «املرشد األمني للبنات والبنني»((( الذي كتبه يف أواخر حياته وطبع
سنة ( 1873أي يف السنة نفسها التي تويف فيها الطهطاوي) وهذا الكتاب هو الذي هيمنا
يف بحثنا هذا ،والذي من خالله سنحاول حتقيق تلك الدعوى التي بادرنا إىل تقريرها حول
اسرتاتيجية إقصاء التعاكس بني حدَّ ي الثنائية ،التي اعتمدها الطهطاوي بجعل املحتوى
املعريف لبعض قضايا الرتاث العريب اإلسالمي مضمونًا أيديولوج ًّيا للمعارف األوروبية
((( ينظر :حممد حفيان ،املثقف النهضوي يف القرن التاسع عرش بني إعادة تأصيل الزمان وإعادة تكوين
املكان ،رسالة ماجستري قسم الفلسفة ،جامعة وهران.
((( املجلد الثاين من املجموعة الكاملة ،دراسة وحتقيق :حممد عامرة ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،الطبعة األوىل أكتوبر .1973
((( املجلد األول من املجموعة الكاملة.
((( املجلد الثاين من املجموعة الكاملة.
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العلمية احلديثة.

وألن املحتوى املعريف الذي نعنيه هنا هو :املحتوى املعريف للفكر الصويف اإلسالمي،
تلمس مدى احلضور الوظيفي هلذا الفكر ،يف مرشوع الطهطاوي النهضوي،
فإننا سنحاول ُّ
من خالل دراستنا هلذا الكتاب ،الذي عرض الطهطاوي فيه أفكاره الرتبوية.

ﷺ واقع املنظومة التعليمية عىل عهد الطهطاوي

الواقع أن اإلصالحات التي شهدهتا مرص بد ًءا من حكم حممد عيل يف خمتلف
املجاالت قد شكَّلت قاعدة مادية للنهضة ،فقد كان هدف حممد عيل هو بناء دولة قوية ذات
جيش قوي ونظام سيايس مركزي أوتوقراطي ،لكن من املؤكد –كام يقول ألربت حوراين-
«أن ا ِّطراد النمو الصناعي واالقتصاد املخطط كان يالئم مصاحله اخلاصة كام كان يف صالح
سياسته العسكرية إنشاؤه املدارس املهنية وإيفاده طال ًبا إىل أوربا ومحله إياهم عىل ترمجة
املؤلفات التقنية بعد عودهتم وتأسيسه مطبعة لطبع الرتمجات»(((.
وهذا يعني أن حممد عيل أدرك أمهية العلم يف حتقيق مشاريعه .وألن األزهر مل يكن
يتوفر عىل ذلك العلم التقني احلديث الذي تتط ّلبه مشاريع الدولة اجلديدة ،فلم يكن أمام
حممد عيل اَّإل أن يرتك لألزهر منظومته التعليمية ،وأن ينشئ بموازاهتا منظومة تعليمية
ازدهارا ملحو ًظا بني سنتي
عرصية عىل النسق األوريب« ،وقد أصابت النهضة التعليمية
ً
 1836و 1840إذ وضعت لوائح التعليم ون ّظمت املناهج يف مراحله املختلفة واستكمل
النظام التعليمي كيانه»(((.

فكان هناك االختصاصات العلمية املختلفة كالطب بنوعيه البرشي والبيطري
والصيدلة واملحاسبة والزراعة واهلندسة ونظمت املدارس احلربية« .وقد ظل االهتامم
كبريا من اهتامم الدولة ( )....ومن ذلك أهنا أنشأت يف سنة 1843
بالتعليم حيتل جان ًبا ً
مدرسة جتريبية بالقاهرة لتجريب طرق جديدة يف التدريس متهيدً ا للتوسع يف نرش التعليم
االبتدائي بأسهل طريقة وبأقل تكاليف ممكنه»(((.
لقد كان هذا  -باختصار – هو واقع النهضة التعليمية عىل عهد حممد عيل ،وقد كانت

((( ألربت حوراين ،الفكر العريب يف عرص النهضة ،ترمجة :كريم عزقول .بريوت :دار النهار الطبعة الرابعة
 .1986ص ص .75 -4
((( أمحد عزت عبد الكريم ،دراسات تارخيية يف النهضة العربية احلديثة (مؤلف مجاعي).بريوت :دار اقرأ.
الطبعة الثانية  ،1984ص .592
((( أمحد عزت عبد الكريم ،املرجع السابق ،ص .593
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أهلها لتضمن استمراريتها رغم االنكامش والفتور الذي طاهلا طوال
من القوة والتجذر ما َّ
فرتيت اخلديوي عباس ( )1854-1843واخلديوي سعيد ( )1863-1854لكن ملا توىل
روحا جديدة ،فكانت الوجه النري للنهضة
اخلديوي إسامعيل احلكم سنة  1863نفث فيها ً
الشاملة التي شهدهتا مرص يف عهده حيث إنه «أعاد إنشاء ديوان املدارس وافتتحت املدارس
االبتدائية والتجهيزية ونظمت املدارس احلربية ( )....واإلدارة لتخريج رجال القانون
ودار العلوم لتخريج املعلمني واضطراد إرسال البعوث العلمية إىل أوروبا وانتعشت حركة
التأليف والرتمجة ،وصدرت الصحف األهلية ( )....والنظام التعليمي يف عهد إسامعيل
مقصورا عىل بعض مدارس ابتدائية وجتهيزية وخصوصية ،وإنام أصبحت السياسة
مل يعد
ً
التعليمية هتدف إىل غاية أسمى من ذلك وهي إنشاء نظام قومي للتعليم يف مرص يستمد
عنارصه من كال النظامني احلديث املتمثل يف مدارس الدولة ،والقديم املتمثل يف املكاتب
األهلية»(((.
إذا كان هذا هو واقع املنظومة التعليمية يف مرص يف حياة الطهطاوي فام الذي أضافه
الطهطاوي إىل هذه املنظومة أو باألحرى ،ما الذي كان يمكن أن يضيفه؟

يمكننا اإلجابة عىل الفور وبدون تردد :أن الطهطاوي مل يضف شي ًئا إىل املحتوى
املعريف للمنظومة التعليمية السائدة آنذاك .واملحتوى املعريف الذي نعنيه هنا هو املواضيع
املقررة للتدريس من كل املواد التي يشملها الربنامج الدرايس سواء أكانت علمية أو أدبية
ّ
أو علوم اجتامعية وإنسانية بل وعلوم رشعية كذلك.

وكون الطهطاوي مل يضف شي ًئا إىل املواضيع املقررة من هذه املواد ،بمعنى أنه مل
يتعرض هلا ال بالرشح وال بالتحليل وال بالنقد وال بالتعديل ،بل وال بالعرض .فكتاب
«املرشد األمني للبنات والبنني» الذي يشغل حوايل مخسامئة صفحة من املجلد الثاين من
األعامل الكاملة والذي رتبه الطهطاوي عىل مقدمة وسبعة أبواب مشتملة عىل فصول
وخامته ،قد يكون كاف ًيا أن نعرض عناوين أبوابه السبعة( ((1لنؤكد هذه اإلجابة ،خاصة وأن
اخلديوي إسامعيل ولشدة إعجابه باملدنية األوروبية عمل جاهدً ا من أجل التمظهر بعادات
األوروبيني يف كل يشء ،ومل ِ
يبد أي حتفظ يف نقل العلوم واملعارف األوروبية احلديثة واعتامد
((( املرجع نفسه ،ص .596-594
( ((1مقدمة (يف بيان تربية األطفال من الذكور واإلناث)  -الباب األول :يف اإلنسان  -الباب الثاين :يف
الصفات العامة واخلاصة لدى الذكور واإلناث  -الباب الثالث :يف التعلم والتعليم  -الباب الرابع :يف
الوطن والتمدن والرتبية – الباب اخلامس يف الزواج والترسي – الباب السادس:يف عامرة املنازل وعالقته
برتبية النساء  -الباب السابع :يف القرابة وحقوقها – خامتة حسنى يف حفظ الصحة.
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براجمها ومقرراهتا التعليمية.

وقد عرب الطهطاوي نفسه بإعجاب عن هذا املسعى بقوله « :ففي أيام دولته السعيدة
كم جدد بمرص من حماسن العرص املفيدة حتى صار أفقها جلياد العلامء من أشهر امليادين
( )....فقد استوعب ملرصه حماسن عرصه»(.((1
ومن حماسن عرصه التي اعتمدها هي العلوم واملعارف والتقنيات والربامج
واملقررات التعليمية األوروبية احلديثة ،ليس هذا فحسب ،بل ومن حماسن عرصه التي
نقلها عن األوروبيني ،املساواة يف التعليم بني البنات والبنني.

سوى -أي اخلديوي إسامعيل -يف
منو ًها هبا فقال« :فقد َّ
وقد َّأرخها الطهطاوي ّ
سوق
اكتساب املعارف بني الفريقني ومل جيعل العلم كاإلرث للذكر مثل حظ األنثيني ،فبهذا َّ
املعارف املشرتكة قد قامت ،وطريق العوارف للجنسني استقامت وليل جهل النساء جاله
وخصهن بمدارس كالصبيان
فجر املعارف ( )....فقد أحيا يف طبعهن نجاح اآلمال ()..
ّ
خيرجن هبا من ح ِّيز العلوم إىل الوجدان ومن الوهم إىل العيان».
وهذا يعني أن املساواة بني اجلنسني التي بشرَّ هبا الطهطاوي يف عنوان كتابه مل تكن
هي األخرى من بنات أفكاره حيسب له السبق فيها.

يذكر الطهطاوي –وقد جاوز عمره السبعني سنة آنذاك -سبب املبادرة إىل تأليف
هذا الكتاب فيقول« :صدر يل األمر الشفاهي من ديوان املدارس بعمل كتاب يف اآلداب
والرتبية يصلح لتعليم البنني والبنات عىل السوية ( )...وسميتها بـ«املرشد األمني للبنات
والبنني» جعلتها برسم دولتلو عطوفتلو أفندم حسني باشا كامل ،عسى أن يكون نظر عنايته
حلسن طبعها شامل»(.((1
فإذا علمنا أن حسني باشا كامل هذا هو ابن اخلديوي إسامعيل ،وأن أباه قد ع ّينه
لإلرشاف شخص ًّيا عىل ديوان املدارس سنة  ،1872ندرك مدى العناية الكبرية التي كان
يوليها اخلديوي إسامعيل شخص ًّيا للمنظومة التعليمية آنذاك ومدى أمهية هذا الديوان
باعتباره هيئة عليا ،هذا من جهة.

ومن جهة أخرى ،ندرك عدم تناسب حداثة املنظومة التعليمية املنقولة حرف ًّيا عن
أوروبا مع املدونة ا ُملشكِّلة ملرجعية الطهطاوي الفكرية ،سواء تلك التي تع ّلم منها بصفة
( ((1الطهطاوي ،املرشد األمني للبنات والبنني ،اجلزء الثاين ،األعامل الكاملة ،حتقيق :حممد عامره ،بريوت:
املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل  .1973ص .273-272
( ((1املصدر نفسه ،ص.273 :
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نظامية يف األزهر ،أو تلك التي تع ّلم منها بصفة عصامية غري نظاميه يف فرنسا ،بدليل أن
الطهطاوي –رغم معارصته للبداية األوىل إلصالح النظام التعليمي عىل يد حممد عيل– اَّإل
أنه مل يطلب منه املسامهة يف ذلك اجلهد ،ومل يعرف عنه أنه بادر هو إىل ذلك ذات ًّيا– ال من
حيث تأليف الربامج واملقررات التعليمية وال من حيت إنجازه دراسات حتليلية أو نقدية ملا
كان معتمدً ا منها آنذاك.

حصل هذا والطهطاوي كان ال يزال شا ًبا يف أوج عطائه ،واملرشوع اإلصالحي
التحديثي كان ال يزال يف بداياته ،فام بالك وقد تطور املرشوع وأوغل يف احلداثة و«التغريب»
يف عهد إسامعيل بعد رحلة تطور دامت أكثر من أربعني سنة أصبح الطهطاوي بعدها ً
شيخا
هر ًما لقد شاخ سنًّا وشاخ معرف ًّيا .وبحكم تكوينه الديني وبحكم جتربته احلياتية أصبح
مؤهلاً أكثر للتأليف يف الرتبية ،لكن ليس باملفهوم البيداغوجي احلديث ،بل بمفهوم األدب
والتأديب الرتاثيني املتجهني نحو هتذيب األخالق وتقويم السلوك.

واضحا جل ًّيا يف كتابه «املرشد األمني» الذي عالج فيه الكثري من
لقد ظهر ذلك
ً
وعززها بكل ما أمكن من املواعظ والنصائح
املوضوعات( ((1التي «جاءت عىل وفق املراد» ّ
ونثرا -وبكل ما أمكن من االستشهادات بأقوال العلامء واحلكامء والفالسفة
واحلكم
شعرا ًً
وأعالم الصوفية ،وما أمكن من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،وختم الكتاب بخامتة
سماّ ها «خامتة حسنى» انتقى فيها بعض األحاديث النبوية التي ختدم املوضوع «وحتث عىل
كل فضل»( ((1وتع ّلم «أحوال املعاد واملعاش م ًعا»(.((1
فتهذيب األخالق وتقويم السلوك «وتعليم أحوال املعاد واملعاش» كانت هي روح
مضمون الكتاب ،وهي الشاغل الذي صاحب الطهطاوي أثناء التأليف بد ًءا من العنوان
الدال «املرشد األمني» وانتهاء باخلامتة الدالة كذلك التي سماّ ها «خامتة حسنى».

( ((1من مثل «كيفية هتذيب األنانية لدى الصغار والكبار «العقل والرشع» فيام ينبغي أن يكون عليه الغذاء
الصحي للمتعلم «يف تع ّلم أمور الدين وأحكامه»« ،يف الكسل والنشاط» «هتذيب اخللق»« ،يف أقسام
التعليم»« ،يف التنافس يف حتصيل املعرفة والعلوم»« ،يف آداب املع ّلم واملتع ّلم»« ،خلق العلامء ،خلق
املتعلم»« ،نوع العلوم وتعريف الدين»« ،يف حفظ صحة اإلنسان»« ،الشهوة والنسل»« ،صفات مطلوبة
يف خلق املرأة»« ،يف الزواج والنشء»« ،اشرتاط العدل عند تعدد الزوجات»« ،يف زينة املرأة»« ،يف العفة
واألمانة واملحبة عند الزوجني»« ،يف أثر احلب والود عىل حسن العرشة وتربية األوالد»« ،يف بر الوالدين»،
«يف متدن الوطن»« ،يف واجبات أبناء الوطن نحو وطنهم»« ،يف احلرية واملساواة ...إلخ» .هذه عينة فقط
من املواضيع التي عاجلها الطهطاوي يف الكتاب،وهي مواضيع شاملة جلميع مناحي احلياة.
( ((1املصدر نفسه ،ص .765
( ((1املصدر نفسه ،ص .289
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فواضح إذن أن الطهطاوي ضبط وظيفة واضحة لكتاب املرشد األمني مؤ َّداها أن
يكون مرشدً ا أمينًا لتهذيب األخالق وتقويم السلوك وتعليم أحوال املعاش واملعاد للفوز
باخلامتة احلسنى .وهي وظيفة أيديولوجية دعوية –أخالق ًّيا واجتامع ًّيا– ذات بعد ديني
صويف ،وهي يف واقع احلال تناقض متا ًما املضمون األيديولوجي ملا كان سائدً ا يف املجتمعات
األوروبية تربو ًّيا وأخالق ًّيا واجتامع ًّيا ،سواء أكانت ذات أبعاد دينية أم علامنية.

لذلك فإن «األمر الشفاهي» الذي تل ّقاه الطهطاوي من «ديوان املدارس» «بعمل
كتاب يف اآلداب والرتبية» جاء من أجل «حتصني البنات والبنني» ضد خطر هذه املضامني
(((1
األيديولوجية الوافدة؛ ألن أوروبا مل تكن مت ّثل –يف نظر الطهطاوي– «أي خطر سيايس»
«لكنه كان يشعر بأهنا خطر أخالقي»( .((1ولربام كان هذا هو شعور القائم عىل رأس «ديوان
املدارس» نفسه وشعور اخلديوي إسامعيل نفسه.

إن هذا اخلطر األخالقي هو الذي قد يفسرّ صدور األمر شفاه ًّيا داللة عىل
االستعجال ،ويفرس كذلك رسعة إمتام إنجاز الكتاب يف زمن قيايس (أكرت من  500صفحة
يف أقل من سنة).
فقد وجد الطهطاوي نفسه يسارع الزمن مستنجدً ا شظايا املوروث العريب اإلسالمي
من أجل «توليف» حمتوى معريف ال يكون بديلاً عن املحتوى املعريف احلديث للمنظومة
موج ًها له؛ ألن «من املعلوم أن الغرض
الرتبوية وال ليزامحه وال ليكون مواز ًيا له ،بل ليكون ّ
األصيل من العلوم واملعارف إنام هو االنقياد ألمر اهلل تعاىل بام اقتضته احلكمة الربانية يف بعثه
للرسل عليهم الصالة والسالم؛ حيث إن احلكمة يف بعثهم إنام هي النتظام أحوال العباد
يف املعاش واملعاد ( ،)...وأوىل العلوم بذاك العلوم الرشعية التي عليها مدار أحكام البالد
وراحة العباد وهي :معرفة اهلل تعاىل والتفسري والفقه واحلديث إذ هي املقصودة بالذات،
وما سواها من العلوم والفنون فهي هلا كاآلالت واإلعانات ،والعلوم الرشعية هي أهم مما
عداها»(.((1
وأمهيتها (العلوم الرشعية) ال تتأتَّى فقط من كوهنا أوىل العلوم صالحية «النتظام

خطرا بل يعتربه ناف ًعا فهو يقول بكل وضوح «إن خمالطة األغراب جتلب
( ((1الطهطاوي ال يعترب االستعامر ً
لألوطان من املنافع العمومية العجب العجاب حتى ولو كانت مرتتبة عن ظواهر التغلب واالغتصاب
صحت األجسام بالعلل» .مناهج األلباب املرصية يف مباهج اآلداب العرصية ،األعامل الكاملة:
فربام ّ
اجلزء األول ،ص 398
( ((1ألربت حوراين ،الفكر العريب يف عرص النهضة ،مرجع سابق ،ص .107
( ((1الطهطاوي ،املصدر السابق ،ص ص .400-399
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أحوال العباد يف املعاش واملعاد» –فحسب -بل وتتأتَّى كذلك من كوهنا هي األعرف
بالطريق إىل اهلل .ومادام أن الغرض األصيل (لكل) العلوم واملعارف -حسب الطهطاوي–
«هو االنقياد ألمر اهلل تعاىل» فإن األعرف بالطريق هو األوىل بالقيادة والتوجيه واإلرشاد،
وقد جاء عنوان الكتاب «املرشد األمني» معبرّ ً ا عن هذا االمتياز باالعتبار السابق أولاً ،
وثان ًيا ،باعتبار أن حمتواها املعريف (أي العلوم الرشعية) هو عني مضموهنا األيديولوجي،
ومضموهنا األيديولوجي هو عني حمتواها املعريف.
وقد تتضح هذه املسألة أكثر حينام نتفق عىل حقيقة أن العلامء واملفكرين الغربيني
الذين اشتغلوا عىل العلوم واملعارف احلديثة مل يكن غرضهم إطال ًقا «حسن انتظام
أحوال العباد يف املعاد» وال «االنقياد ألمر اهلل» ،بل كان غرضهم عكس ذلك متا ًما ،وهو
حترير الفكر والعقل واملجتمع ككل من أيديولوجية اللاّ هوت ومعارفه وحتقيق رفاهية
املجتمع وتطويره .أو بتعبري الطهطاوي «حسن انتظام أحوال العباد يف املعاش» وليس
«يف املعاد».

ألن األيدولوجيا التي كانت توجه وترشد النشاط املجتمعي األورويب والغريب ككل
كانت تتأسس عىل التوجه العام للفلسفة السائدة يف تلك الفرتة ،والتي كانت متجاوزة بل
أيضا مع االنشغال بـ«أحوال
قاطعة إبستومولوج ًّيا مع فكر «االنقياد ألمر اهلل» ،وقاطعة ً
املعاد» ،وحتى مع املعارف املوصلة إىل «معرفة اهلل».
وهذا يعني أن املحتوى املعريف للعلوم احلديثة يتمتع باستقاللية عن املضمون
األيديولوجي للفلسفة السائدة ،بل إن هذه األخرية هي التي قد تضمن له تلك االستقاللية.
إن هذا يقودنا إىل القول :إن املحتوى املعريف لكتاب «املرشد األمني» –بام أنه جزء من
املحتوى املعريف لعلوم الرشيعة -هو عني مضمونه األيديولوجي ،ومضمونه األيديولوجي
هو عني حمتواه املعريف.

وهذا ،خال ًفا للمحتوى املعريف للعلوم التقنية احلديثة املشكِّلة للمنظومة التعليمية
يف مرص عىل عهد الطهطاوي ،فهو مستقل عن املضمون األيديولوجي لعلوم الرشيعة
اإلسالمية من جهة ،ومستقل كذلك عن املضمون األيديولوجي للفلسفة السائدة يف أوروبا
من جهة أخرى.
لكن ليس يف مطلق الزمان واملكان ،بل قد يتأدلج من هذا الطرف أو ذاك ،وهذا عني
ما حاول الطهطاوي فعله يف كتابه «املرشد األمني» ،حيث أراد «إرشاد» املحتوى املعريف
للمنظومة الرتبوية باملضمون األيديولوجي لعلوم الرشيعة ،من أجل قطع الطريق أمام
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«ترسب» أيديولوجية املعارف الفلسفية األوربية.

هذا أولاً  ،وثان ًيا من أجل حتقيق «حسن تربية اهليئة املجتمعية يعني األمة بتاممها ()...
حتى ال ختشى أن تأمتن أبناءها عىل أرسار الوطن وال عىل ما يكسبها الوصف احلسن»(.((1
فاألمر يتع ّلق –إذن -بالتحصني األيديولوجي الذي كان طلب من الطهطاوي أن
يضيفه إىل املنظومة الرتبوية .وهذا هو رس «األمر الشفاهي» األمريي الذي كان السبب يف
تأليف الكتاب.

واضحا .لكن
عم أضافه الطهطاوي إىل املنظومة الرتبوية أصبح اآلن
ً
فاجلواب إذن اَّ
بقي علينا اآلن حتقيق الدعوى التي ا ّدعيناها من قبل وهي :أن املحتوى املعريف الذي جعله
الطهطاوي مضمونًا أيديولوج ًّيا للعلوم التقنية احلديثة املشكِّلة للمنظومة الرتبوية يف مرص،
هو املحتوى املعريف للفكر الصويف اإلسالمي ،كيف ذلك؟
إن استنباط مضمرات اخلطاب الصويف ومصطلحاته يف كتاب الطهطاوي «املرشد
األمني» هو ما سنحاول القيام به من خالل رصد جتليات هذا اخلطاب يف املباحث التالية:

أولاً  :املضمون األيديولوجي = روح الرشيعة

لقد سبق منا القول :إن هتذيب األخالق وتقويم السلوك واحلث عىل كل فضل هي
روح مضمون «املرشد األمني» .وهي أيديولوجية أخالقية ممتحة من روح الرشيعة ،وروح
الرشيعة هي حقيقتها( ((2وحقيقتها هو اإلحسان واإلحسان هو التصوف.

قال الشيخ أمحد زروق« :نسبة التصوف من الدين نسبة الروح من اجلسد؛ ألنه
مقام اإلحسان ( )...إذ ال معنى له سوى ذلك ألن التصوف بني عىل اتّباع األحسن واتّباع
األحسن حمبوب طب ًعا مطلوب رش ًعا»(.((2
أما عالقة علم التصوف بعلوم الرشيعة «فهو كيل هلا ورشط فيها ،إذ ال علم وال عمل

( ((1الطهطاوي ،املصدر السابق ،ص.278
(« ((2فالرشيعة إلصالح الظواهر واحلقيقة لتزيني الرسائر ( )...وقد تطلق عندهم (الصوفية) الرشيعة عىل
كل ما يتوصل به إىل يشء أو يكون سب ًبا يف إدراكه .فاألسباب كلها رشائع واملقاصد كلها حقائق ،احلس
رشيعة املعنى ( )...واملجاهدة رشيعة املشاهدة ...وهكذا» أمحد بن عجيبة ،معراج التشوف إىل حقائق
التصوف ،القاهرة :مكتبة أم القرى ،الطبعة األوىل  .2002ص.70
( ((2الشيخ أمحد زروق ،قواعد التصوف ،القاهرة :،املكتبة األزهرية للرتاث .1998القاعدتان ( 5و )58
ص ص  .29 ،4وينظر كذلك يف :أمحد بن عجيبة ،إيقاظ اهلمم يف رشح احلكم ،اجلزء الثاين ،بريوت :دار
الفكر د.ت ،ص .8
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اَّإل بصدق التوجه إىل اهلل تعاىل ،فاإلخالص رشط يف اجلميع ( )...فالعلوم توجد يف اخلارج
بدون التصوف لكنها ناقصة أو ساقطة»(.((2

ويوضح السيوطي هذه العالقة فيقول« :وقد ظهر يل أن نسبة علم احلقيقة إىل علم
الرشيعة كنسبة علم املعاين والبيان إىل علم النحو ،فهو رسه ومبني عليه فمن أراد اخلوض
يف علم احلقيقة من غري أن يعلم الرشيعة فهو من اجلاهلني وال حيصل عىل يشء ،كام أن من
أراد اخلوض يف أرسار علم املعاين والبيان من غري أن حيكم النحو فهو خيبط خبط عشواء
( )...واحلقيقة رس الرشيعة ولبها اخلالص»(.((2

وقد أقر عبدالوهاب الشعراين هذا الرأي يف مقدمة كتابه الطبقات الكربى فقال:
« ...فالتصوف إنام هو زبدة عمل العبد بأحكام الرشيعة ،كام أن علم املعاين والبيان زبدة
علم النحو ،فمن جعل علم التصوف علماً مستقلاً فقد صدق ،ومن جعله من عني أحكام
الرشيعة صدق ،كام أن من جعل علم املعاين والبيان علماً مستقلاً فقد صدق ،ومن جعله من
مجلة علم النحو فقد صدق»(.((2
وقد أ ّيد الطهطاوي هذا التالزم بني الرشيعة واحلقيقة بقوله« :قال بعض الصاحلني:
من مل يدخل يف قمقم الرشيعة وخيتم عليه بختام احلقيقة فليس من أحبابنا ولو مشى يف
ركابنا»(.((2

ثان ًيا :الرتبية الروحية «سلوك أصول مقررة وآداب حمررة» = الطريق الصويف
يقسم الطهطاوي الرتبية إىل قسمني:

حسية وهي تربية اجلسد ،ومعنوية وهي تربية الروح« .األوىل تغذية املراضع
لألطفال باأللبان ،والثانية تغذيتهم بإرشاد املرشد بتأديبه .األوىل لألطفال وهتذيب
أخالقهم وتعويدهم التطبع بالطباع احلميدة واآلداب واألخالق وتغذية عقوهلم بتعليم
املعارف والكامالت»(.((2
والرتبية هبذا املعنى تقتيض «أصول معلومة مقررة وآداب حمررة» وغايتها «إجياد

( ((2أمحد بن عجيبة ،إيقاظ اهلمم يف رشح احلكم ،اجلزء األول .بريوت :دار الفكر د.ت ،ص.8
( ((2جالل الدين السيوطي ،تأييد احلقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ،بريوت :دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل ،2006 ،ص.17
( ((2عبد الوهاب الشعراين ،الطبقات الكربى ،اجلزء األول ،بريوت :دار الفكر.د.ت،ص.4
( ((2الطهطاوي ،املرشد األمني ،مصدر سابق ،ص .291
( ((2الطهطاوي ،املرشد األمني ،مصدر سابق ،ص ص .278-277

اخلطاب الصويف يف مشروع رفاعة الطهطاوي ..مضمون أيديولوجي ملحتوى معريف

77

ملكة راسخة يف الصغري حتمله عىل التخ ّلق بحسن األخالق حسب اإلمكان ،بحيث حتصل
من هيئة تربيته األفعال اجلميلة املحمودة عقلاً ورش ًعا بسهولة ويرس كطالقة الوجه واحللم
والشفقة ولني اجلانب وحسن الظن بالناس واإلغضاء عن السفهاء ( )...وكامل الرتبية
ومحل املكلف عىل رعاية احلق للحق واخللق لينال خري الدارين»(.((2

واضح ،أن «تربية الروح» التي يقول هبا الطهطاوي يف هذا النص هي نفسها التي
يت ّعهدها مشايخ الصوفية يف تسليك مريدهيم ،حيث ال يكون تلقني العلوم واملعارف غاية
يف ذاته ،بل وسيلة فقط .أما الغاية فهي «التخ ّلق بحسن األخالق والتط ّبع بالطباع احلميدة»
للوصول إىل «كامل الرتبية» التي ينال هبا «خري الدارين».
غري أنه ال يتح ّقق ذلك اَّإل بوجود املرشد أو الشيخ املريب الذي يرشد ويريب وفق
مقررة وآداب حمررة» ،ألن «كل من أراد الكامل بغري أستاذه وهاديه
«سلوك أصول معلومة ّ
فقد أخطأ طريق املقصود؛ ألن الثمرة ال تكمل اَّإل بوجود النواة التي هي أصلها ،وكذلك
املريد ال يكتمل اَّإل بوجود أستاذه»(.((2

ثال ًثا :آداب أهل البدايات ..حمو حمبة النفس = جماهدة النفس وتزكيتها

يقول ابن عطاء اهلل السكندري يف احلكم «أصل كل معصية وغفلة وشهوة ،الرضا
عن النفس .وأصل كل طاعة ويقظة وعفة ،عدم الرضا منك عنها»(.((2

والطريق الصويف يف الرتبية يبدأ أولاً بمجاهدة النفس وتزكيتها ويستمر عىل ذلك،
ألنه «ال بد ملريد اهلل أن يتعرف عىل أطوار نفسه ،فبمعرفتها وجماهدهتا يصل إىل حرضة مقام
اإلحسان ويصري من أهل الشهود والعيان ،فمن عرف نفسه عرف ربه ( )...وذلك ألن
للنفس من النقائص ما هلل من الكامالت»(.((3
ولذلك« ،صار املراد بالنفس يف إصالح القوم ما كان معلولاً من أوصاف العبد
كذميم األفعال وسفاسف األخالق ،وذلك مثل الكرب واحلقد واحلسد وسوء اخللق وقلة

( ((2املصدر نفسه ،ص ص 278 -277
( ((2عبد الوهاب الشعراين ،األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية ،اجلزء الثاين ،بريوت :مكتبة املعارف،
 ،1993ص .8
( ((2ابن عطاء اهلل السكندري ،احلكم ،حتقيق :أمحد عز الدين خلف اهلل ،القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث
 ،2005احلكمة  ،35ص .110
( ((3عبد السالم العمراين اخلالدي ،الشموس املرشقة يف رشح الطريق اجلامع للرشيعة واحلقيقة ،ضمن
كتاب رسائل النور اهلادي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل  ،2004ص .75
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االحتامل ونحو ذلك»(.((3

وتزكية النفس بـ«حمو حمبتها» هو أول ما بدأ به الطهطاوي كتابه بعنوان «يف حمو حمبة
النفس من األطفال يف حال صغرهم وإزالتها عن الكبار يف حال كربهم»( ((3ويعرف حمبة
النفس بقوله« :حمبة اإلنسان لنفسه هو إحساس فيه يبعثه عىل أن جيلب ما يقدر عليه لرضاها
وشفاء غليلها وقضاء شهوهتا»(« .((3فحب النفس خصلة جامعة جلميع العيوب والذنوب
خملة باجلنس البرشي دالة عىل دناءة النفس»( ،((3وسيتشهد الطهطاوي بالبيت الشعري
املشهور:
(((3
عليك بالنفس فاستكمل فضائلها
فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان
وعىل هذا «فاجتناب حمبة النفس للرتبية من أعظم أساس»( .((3ألهنا عنوان تصحيح
البدايات التي اتفق أكابر الطائفة الصوفية عىل «أن النهايات ال تصح اَّإل هبا كام أن األبنية ال
تقوم اَّإل عىل أساس»( .((3وكام يقول الشيخ أبو مدين شعيب« :من مل يقم بآداب أهل البداية
كيف يستقيم له دعوى مقامات أهل النهاية»(.((3
وأساس آداب أهل البداية يف تزكية النفس عند رجال التصوف هي الرشيعة وهذا
عني رأي الطهطاوي حيث يقول« :والذي يرشد إىل تزكية النفس هو سياسة الرشع وصدق
متابعة الرسول يف سائر ما جاء به من األحكام واآلداب التي نصبها الشارع وجعل مرجعها
الكتاب العزيز»(.((3
وحسن االنتظام هذا الذي يدعو إليه الطهطاوي ال يتحقق بالعمل لرفاهية العيش
الدنيوي وال بالعمل للفوز بجنة اآلخرة إذا مل يكن العمالن مقرونني بتصفية القلب من
أمراض احلسد واحلقد والبغض والغش والكذب والنفاق والرياء والكرب والعجب.

( ((3عبد الرزاق القاشايت ،لطائف اإلعالم يف اشارات أهل اإلهلام ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل  ،2004ص.447
( ((3الطهطاوي ،املرشد األمني .ص.279
( ((3الطهطاوي ،املرشد األمني ،مصدر سابق ،ص.281-279
( ((3الطهطاوي ،املرشد األمني ،مصدر سابق ،ص.281-279
( ((3املصدر نفسه ،ص.314
( ((3املصدر نفسه ،ص.179
( ((3عبد الرزاق القاشاين ،لطائف اإلعالم يف إشارات أهل اإلهلام ،مصدر سابق ،ص .106
( ((3بومدين شعيب ،أنس الوحيد ونزهة املريد ،ضمن كتاب :ابن عطاء اهلل السكندري «عنوان التوفيق يف
آداب الطريق» ،حتقيق :خالد زهري ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل  ،2004ص.76
( ((3الطهطاوي ،املرشد األمني ،مصدر سابق ،ص.386
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وهل يستطيع جمتمع ما أن ينتج حضارة وعالقات أفراده فيام بينهم تتأسس عىل هذه
األمراض؟ ال ،بكل تأكيد .ألن هذه األمراض هي أمراض نفسية واجتامعية تصيب األفراد
فتتحول إىل ظاهرة اجتامعية فإن مل تستدرك باملعاجلة الرتبوية فسيكون تأثريها السلبي عىل
تطور املجتمع ،بشكل ال ينتج اَّإل التخلف واالنحطاط ،سواء أتدثر هذا املجتمع بدثار
احلداثة والعلامنية أم تد ّثر بدثار املحافظة والدين.
لذلك ،فقد استهل الطهطاوي كتابه «املرشد األمني» –كام أرشنا إىل ذلك -بالدعوة
مرضا
إىل تطهري النفس من هذه األمراض وتزكيتها باألخالق الفاضلة بد ًءا ممّا اعتربه ً
جام ًعا لكل األمراض وهو حب النفس؛ «فحب النفس خصلة جامعة جلميع العيوب
والذنوب خملة باجلنس البرشي دالة عىل دناءة النفس» .وألن حب النفس ال يبني املجتمع
السليم «حيث إن صاحبها مقصور اهلمة عىل منفعة نفسه ال يعود نفعه يف يشء عىل إخوانه
وأبناء جنسه»( .((4لذلك فهو يويص املربني بتطهري قلوب األوالد من هذا املرض «أنه
ينبغي يف تربية األوالد من ذكور وإناث أن يعتني هبم مربيهم بأن يطفئ من قلوهبم نار
حبهم ألنفسهم وحرارة حرصهم عىل جلب كل يشء خلاصيتهم ( ،)...وكيف ينال
خص نفسه باملحبة ،ومل جيعل ألخيه قدر حبه ،ويف احلديث الرشيف« :ال
السعادة من ّ
يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه» وهذا احلديث من أعظم آداب الدين
وأسسه»(.((4

إن تشديد الطهطاوي عىل تربية النفس وتزكيتها بمحاربة حمبتها وإيثارها دال عىل
اخللفية الصوفية التي توجهه( ،((4حيث جيمع الصوفية عىل هذا املبدأ الذي جيعلونه رش ًطا
إلصالح الفرد واملجتمع ،ويربط الطهطاوي كذلك «متدن األمة» وتقدّ مها بمدى تقدمها يف
الرتبية «عىل وجه تكون به أهلاً للحصول عىل حريتها ،بخالف األمة القارصة الرتبية فإن
متدّ هنا يتأخر بقدر تأخر تربيتها»(.((4
وألن الرتبية التي يعنيها الطهطاوي هي الرتبية التي تتأسس عىل تطهري القلب وتزكية
النفس ،وألن الغاية منها هي «حتسني عوائد اجلمعية التأنسية واالنتفاع بأبناء الوطن »،فإنه

( ((4الطهطاوي ،املرشد األمني ،مصدر سابق ،ص ص .282-281
( ((4الطهطاوي ،املرشد األمني ،مصدر سابق ،ص ص .282-281
( ((4يقول ابن عطاء اهلل السكندري يف احلكم الصغرى (احلكمة « :)55من أعطى نفسه هنمتها من احلالل
وقع يف احلرام» احلكم العطائية الكربى والصغرى ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل .2006
ص.67
( ((4الطهطاوي ،املصدر السابق ،ص .279
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يشدّ د أكثر عىل تطهري قلوب وتزكية نفوس النخبة املوكل إليها قيادة املجتمع« ،ال سيام
تربية أبناء األمراء واألكابر واألغنياء بتحسني أحواهلم ،وهتذيب أخالقهم ،وتعويدهم
من الصغر عىل ترك الكرب واإلعجاب وحمبة النفس ،وتكليفهم باستعامل الرفق واللني
والتلطف مع غريهم ( ،)...ومن أهم ما ينبغي جتريدهم عنه من املثالب :حمبة النفس التي
أفسدت أخالق الناس ،فاجتناب حمبة النفس للرتبية من أعظم أساس»(.((4

ويرى الطهطاوي أن سعادة املجتمع واألمة ال تتح ّقق اَّإل بتعميم هتذيب األخالق
وتقويم السلوك وتزكية النفوس بالرتبية احلسنة عىل كل أفراد املجتمع؛ فـ«حسن تربية
ذكورا وإنا ًثا ،وانتشار ذلك فيهم ،يرتتب عليه حسن تربية اهليئة املجتمعة ،يعني
اآلحاد
ً
حسنت تربية أبنائها واستعدوا لنفع أوطاهنم هي التي تعد أمة
األمة بتاممها ،فاألمة التي ّ
سعيدة وملة محيدة»(.((4
إن تطهري القلب وتزكية النفس من أمراض الكذب والغش والنفاق والرياء والكرب
وغريها ،هي قيمة مشرتكة بني كل احلضارات عرب كل العصور وليس هناك يف التاريخ
تكرس هذه األمراض لسبب واضح وبسيط
حضارة قامت عىل فلسفة ّ
متجد أو تدعو أو ّ
وهو أن رس قيام احلضارات يكمن يف قيمتني اجتامعيتني :إتقان العمل وإخالص العالقة
باملجتمع.
وهاتان القيمتان تتناقضان متا ًما مع تلك األمراض -والتي هي يف اآلن نفسه– سبب
ونتيجة لتخ ّلف املجتمعات.

يتأسس عىل إتقان العمل واإلخالص يف العالقات واملعامالت
إن املجتمع الذي ّ
ال شك أنه سيحقق أسباب السعادة والرفاهية ملجموع مواطنيه ،غري أن هذه السعادة –يف
نظر الطهطاوي -سعادة دنيوية (حتسني أحوال العباد يف املعاش) ستظل ناقصة وال تكتمل
اَّإل بالسعادة األخروية (حتسني أحوال العباد يف املعاد).
والسعادة األخروية ال تتح ّقق اَّإل باإليامن القلبي الذي عبرّ عنه بالقول« :وحيث
أيضا بمالئكته
إن العقل النوراين بالقلب اإلنساين صدق بوجود اخلالق ،فال بد أن يصدق ً
وكتبه ورسله ( )...فام أحسن األمة التي ّ
هتذب أخالق أبنائها عىل ما وردت به الرشيعة
الغراء ،فهذه األمة هي السعيدة دن ًيا وأخرى ،قال بعض الصاحلني :من مل يدخل يف قمقم
ّ

( ((4املصدر نفسه ،املصدر السابق ،ص .279
( ((4الطهطاوي ،املصدر السابق ،ص.278
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الرشيعة وخيتم بختام احلقيقة فليس من أحبابنا ولو مشى يف ركابنا»(.((4

وكأن الطهطاوي أراد هبذه الفقرة األخرية أن ين ّبه إىل أمهية التصوف يف العملية
الرتبوية ،وين ّبه كذلك إىل أن الرتبية املوجبة لسعادة الدارين التي يعنيها ويدعو إليها يف هذا
الكتاب ال تتأسس فقط عىل الرشيعة ،بل ال بد هلا أن تتأسس كذلك عىل علم احلقيقة؛ ألن
لب الرشيعة ،فالرشيعة جسد واحلقيقة روحه ،فالرشيعة بال
التصوف علم احلقيقة وهي ّ
حقيقة جسد بال روح(.((4

يقول الشيخ أمحد زروق« :فال تصوف اَّإل بفقه؛ إذ ال تعرف أحكام اهلل الظاهرة اَّإل
وتوجه ( ،)...ومنه قول مالك بن أنس:
منه وال فقه اَّإل بتصوف؛ إذ ال عمل اَّإل بصدق
ّ
تفسق ،ومن مجع بينهام فقد
من تصوف ومل يتف ّقه فقد تزندق ،ومن تف ّقه ومل يتصوف فقد ّ
(((4
حتقق»(« .((4فالرشيعة إلصالح الظواهر واحلقيقة لتزيني الرسائر» .

واضح اآلن أن الطهطاوي يؤسس ملنهج تربوي يقوم عىل «إصالح الظواهر»
باإلحكام الرشعية ،وعىل «تزيني الرسائر» باآلداب الصوفية .وبعبارة أخرى :إصالح أعامل
اجلوارح وتصفية القلوب.

رابعا :العقل
ً

يعرف الطهطاوي العقل بأنه« :عبارة عن قوة روحانيه نورانية تدرك ما له وجود يف
خارج العيان أو يف األذهان عىل حقيقته وتدرك مجيع العالقات واملباينات يف املخاطبات
واملحاورات»(.((5
وهذا التعريف يوافق التعريف الصويف للعقل ،فالعقل عند الغزايل له معنيان:
أحدمها« :أن يطلق ويراد به العلم بحقائق األمور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي حمله
خزانة القلب .ثانيهام :قد يطلق ويراد به املدرك للعلوم فيكون هو القلب ،أعني تلك اللطيفة
التي هي حقيقة اإلنسان .وحيث ورد يف القرآن والسنة ذكر القلب فاملراد به املعنى الذي
يفقه من اإلنسان ويعرف حقيقة األشياء»(.((5
( ((4الطهطاوي ،املصدر نفسه ،ص.291
( ((4عبد السالم اخلالدي ،رسائل النور اهلادي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل  ،2004ص.8
( ((4أورده أمحد زروق ،قواعد التصوف ،مصدر سابق ،ص .4
( ((4أمحد بن عجيبة ،معراج التشوف إىل حقائق التصوف ،مصدر سابق ،ص .70
( ((5الطهطاوي ،املرشد األمني ،مصدر سابق ،ص.417
( ((5أبو حامد الغزايل ،روضة الطالبني وعمدة السالكني (ضمن جمموعة رسائل اإلمام الغزايل) ،بريوت :دار
الفكر ،طبعة  ،2006ص .114
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ويقول عامد الدين األموي عن العقل« :أما العقل ،فقال املشايخ العقل نور
القلب»(« ،((5وهو نور يميز به بني النافع والضار أو نور روحاين تدرك به النفس العلوم
الرضورية أو قوة مهيئة لقبول العلم»( ،((5والعقل «جوهر بسيط روحاين حميط باألشياء
كلها إحاطة روحانية»(.((5

وكونه نوران ًّيا وروحان ًّيا فألنه «هو أول جوهر قبل الوجود من ربه؛ وهلذا يسمى
بالعقل ألنه أول من عقل عن ربه وقبل فيض وجو»(.((5

وهذا هو الذي يسميه الطهطاوي «العقل النوراين» املنوط بالقلب والروح اإلنسانيني،
ويميزه عن العقل الضعيف املنوط بالنفس األمارة بالسوء ،فيقول عن األول« :ثم إن اهلل سبحانه
وتعاىل جعل العقل النوراين يف القلب اإلنساين مرآة للعارف الفاضل يم ّيز به احلق من الباطل
( ،)...وركب فيه (أي يف اإلنسان) العقل النوراين املضاف إىل الروح املترصفة يف احلواس»(.((5

وبسبب هذه اخلاصية الوظيفية للعقل النوراين عن طريق القلب والروح (التمييز
بني احلق والباطل والترصف يف احلواس) يدخل العقل النوراين يف رصاع أبدي مع «العقل
الضعيف» والنفس األمارة بالسوء «فيحكم به العقل النوراين املودع يف القلب اإلنساين وال
ينظر إىل ما تأمر به النفس األمارة بالسوء أو العقل الضعيف؛ ألن كال منهام يف حرب مع
العقل النوراين ،وهذا ما يسمى جهاد النفس»(.((5

و«العقل الضعيف» يعادله عند الصوفية «العقل األصغر» يف مقابل «العقل األكرب»
الذي هو «العقل األول» فيقول ابن عجيبة« :وهو (أي العقل) عىل قسمني :عقل أكرب وعقل
أصغر ،أما العقل األكرب فهو أول نور أظهره للوجود ويقال له الروح األعظم ويسمى أيضا
بالقبضة املحمدية( .((5ومن نوره يمتد العقل األصغر كامتداد القمر من نور الشمس ،فال
( ((5عامد الدين األموي ،حياة القلوب يف كيفية الوصول إىل املحبوب ،منشور هبامش اجلزء الثاين من قوت
القلوب أليب طالب املكي ،بريوت :دار صادر ،د.ت .ص.279
( ((5أمحد بن عجيبة ،معراج التشوف إىل حقائق التصوف ،مصدر سابق ،ص .50
( ((5مجال الدين أبو املواهب الشاذيل ،قوانني حكم اإلرشاق إىل كافة الصوفية بجميع األفاق القاهرة :املكتبة
األزهرية للرتاث ،طبعة  ،1999ص.92
( ((5عبد الرزاق القاشايف ،لطائف اإلعالم ،مصدر سابق ،ص.320
( ((5الطهطاوي ،املرشد األمني ،مصدر سابق ،ص ص .290-284
( ((5املصدر نفسه ،ص.287
( ((5يقول ابن عريب ...« :وأن احلقيقة املحمدية هي أول موجود وهي املسامة بالعقل ،وهو سيد العامل بأرسه
وأول ظاهر يف الوجود» .أورده :عبد احلميد درويش ،مقامات الصوفية وأحواهلم ،القاهرة :مكتبة وهبة،
الطبعة األوىل  ،2007ص.88
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يزال نوره ينمو بالطاعة والرياضة والتطهري من اهلوى حتى يدخل العبد مقام اإلحسان
وترشق عليه شمس العرفان فينطوي نوره يف نور العقل األكرب كانطواء نور القمر عند
طلوع الشمس فريى من األرسار والغيوب ما مل يكن يره من قبل؛ ألن العقل األصغر نوره
ضعيف ال يدرك اَّإل افتقار الصنعة إىل صانعها وال يدري ما وراء ذلك .بخالف العقل
األكرب ،فإنه يدرك الصانع القديم قبل التجيل وبعده لصفاء نوره وشدة شعاعه ( )...فالعقل
األكرب ال يناله اَّإل املحبون الذين اختارهم إليه ملعرفته اخلاصة ،وأما العقل األصغر فيعطيه
للخاص والعام»(.((5
وهبذا املعنى قال مجال الدين حممد أبو املواهب الشاذيل« :العقل هو ما عقلك عن
املضار وفتح لك باب املسار والذي يفتح لك باب املسار هو العقل األكرب املتلقي عن اهلل
األرسار ،فإن وقفت مع العقل األصغر رماك يف بحر الشهوات والشبهات وأوقعك يف
شبكات املشكالت»(.((6

و«العقل النوراين» أو «العقل األكرب» باعتبار وظيفته يسمى كذلك «العقل
القامع»( ،((6ويعني به «العقل الكامل»(.((6

كذلك قال الرتمذي احلكيم« :إن العقل يمنع النفس عن متابعة اهلوى كام يمنع
العقال الدابة من مرتعها ومرعاها»(.((6

وهذا العقل هو املقرون باإليامن وبالقلب وبالبصرية ،وهبذا فهو «املودع يف
القلب اإلنساين» و«املصدق بكل ما جاءت به الرسل» كام يقول الطهطاوي؛ فهو ليس
«العقل الضعيف» عقل الفطرة وعقل الغريزة املشرتك بني مجيع بني البرش ،بل هو عقل
البصرية وعقل القلب ،هو عقل اإليامن الذي حيدثنا احلارث املحاسبي –بوثوقية-
عن الرتقي العرفاين بواسطته فيقول« :فورب الربية لئن استقمت واستعملت نعم اهلل
تعاىل يف مرساته لرتتقني يف درجات العقل إىل حمض اإليامن وخالص الدين وصدق

( ((5أمحد بن عجيبة ،معراج التشوف إىل حقائق التصوف ،مصدر سابق ،ص.50
( ((6مجال الدين حممد أبو املواهب الشاذيل ،قوانني حكم اإلرشاق ،مصدر سابق ،ص92
( ((6األصل فيه قوله « :Kإن دعامة البيت أساسه ،ودعامة الدين املعرفة باهلل واليقني والعقل القامع،
قالت عائشة  :Iفقلت بأيب أنت وأمي ،ما العقل القامع؟ قال  :Kالكف عن معايص اهلل واحلرص
عىل طاعة اهلل» عبد الرزاق القاشاين ،لطائف اإلعالم ،ص.321
( ((6عبد الرزاق القاشاين ،لطائف اإلعالم يف إرشادات أهل اإلهلام ،مصدر سابق ،ص.321
( ((6الرتمذي احلكيم ،رسالة العرف ،أورده :حممد عبد اهلل الرشقاوي ،الصوفية والعقل ،بريوت :دار
اجليل،الطبعة األوىل  ،1995ص.166
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اليقني»(.((6

وهذا ربط واضح لدرجات عقل اإليامن بحقيقة املعرفة باهلل التي حملها القلب
نورا يدرك به
أمورا خمصوصة ولإليامن القلبي ً
نورا يدرك به ً
ومنبعها القلب« .فإن للعقل ً
كل يشء ( )...فبنور العقل تصل إىل معرفة األلوهية ،وما جيب هلا وما جيوز وما يستحيل،
وبنور اإليامن القلبي يدرك العقل معرفة الذات»(.((6

هناك إذن معرفتان :معرفة مصدرها العقل (خمصوصة) ،بمعنى حمدود هي «علم
اليقني» وهناك معرفة إيامنية قلبية (مدركة لكل يشء) ،بمعنى غري حمدودة مصدرها
الكشف ،وهي «عني اليقني».
وابن عريب حيذر من اجلمع بني املعرفتني «بني العلم الذي أعطاك اإليامن وبني
العلم الذي اقتضاه الدليل العقيل ،وال تطلب اجلمع بني الطريقتني بل خد كل طريقة عىل
انفرادها ،واجعل اإليامن لقلبك بام أعطاك من معرفة اهلل بمنزلة البرص حلسك بام أعطاك من
معرفة ما تقتضيه حقيقته ،واحذر أن ترصف نظرك الفكري فيام أعطاكه اإليامن فتحرم عني
اليقني»( .((6فصاحب اهلمة «ال يأخذ علماً إلاَّ من اهلل تعاىل عىل الكشف ( ،)...وما فاز أهل
اهلل اَّإل بالوصول إىل عني اليقني»(.((6
ومن هنا حمدودية العلم العقيل الربهاين وال حمدودية املعرفة القلبية الكشفية؛ «ألن
مرتبة العقل العلم باهلل تعاىل ال املعرفة به ،وبني العلم واملعرفة بون بعيد إذ املعرفة متوقفة
عىل شهود صفات املعروف ،وهذا ال يدرك بالعقل وإنام القلب السليم يدرك ذلك (،)...
فصاحب القلب مساو لصاحب كشف من نبي أو كامل»(.((6
باعتبار أن «صاحب القلب» هو اآلخر «صاحب الكشف» يتلقى املعرفة اللدُ ن َّية عن
اهلل تعاىل بالذوق واحلال .ولعل الصوفية وجدوا يف قوله تعاىل{ :إِ َّن فيِ َذلِ َك َل ِذك َْرى َلمِ ْن

( ((6احلارث بن أسد املحاسبي ،الوصايا ،حتقيق :عبد القادر أمحد عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل  ،2003ص .84
( ((6عبد الغني النابليس ،كتاب الوجود ،حتقيق :السيد يوسف أمحد ،بريوت :دار الكتب العلمية الطبعة
األوىل  ،2003ص.221
( ((6حمي الدين بن عريب ،كتاب الوصايا – من رسائل ابن عريب ،اجلزء الثاين ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،الطبعة الثانية  ،2002ص .191
( ((6املصدر نفسه ،ص.191
( ((6عبد الوهاب الشعراين ،امليزان املبينة لعقائد الفرق العلية ،حتقيق :جودة حممد املهدي ،القاهرة :الدار
اجلودية ،الطبعة األوىل  ،2007ص.61
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(((6
ك َ
عمق لدهيم هذا الفهم الذي تأوله ابن عريب بالقول« :إن اهلل تعاىل
َان َل ُه َق ْل ٌ
ب}  ،ما ّ
لمِ
قالْ َ { :ن ك َ
ب} ومل يقل :ملن كان له عقل ،فان العقل قيد»(.((7
َان َل ُه َق ْل ٌ

وتأوله اجلييل يف «اإلنسان الكامل» بالقول« :أي انقالب إىل احلق فهو رصف
وجه اهلمة من العدوة الدّ نيا ،وهي الظواهر إىل العدوة القصوى ،وهي احلقائق وبواطن
األمور»(.((7
وهو الذي نعته أبو حامد الغزايل بالطور اآلخر الذي وراء العقل «ووراء العقل طور
آخر تنفتح فيه عني أخرى يبرص هبا الغيب وما سيكون يف املستقبل وأمور أخرى العقل
معزول عنها»(.((7

وهبذا املعنى قال عمر بن الفارض:
((7
فثم وراء العقل علم يدق عن
لسليمة (غايات ((7العقول
امدارك
وهو املعنى نفسه الذي قصده الطهطاوي بقوله« :ثم إن اهلل تعاىل جعل العقل النوراين
يف القلب اإلنساين للعارف الفاضل ( )...وهو عبارة عن قوة روحانية نورانية تدرك ماله
وجود يف خارج العيان أو يف األذهان عىل حقيقته»(.((7

واضح اآلن ،أن ما يعنيه الطهطاوي بـ«العقل النوراين» هو «القلب» باملفهوم
الصويف .القلب الذي إذا استنار بنور اإليامن أصبح مرآة صقيلة مه َّي ًأ إلدراك املعارف
والعلوم يف أصوهلا وحقائقها.
وهبذا املعنى جاء ذكر القلب يف القران الكريم يف أكثر من مائة وعرشين مرة داال
وحاثا عىل التعلم والتدبر والعقل والنظر والسمع والفقه واخلشوع واإليامن واإلخبات

( ((6سورة ق ،اآلية.37 :
( ((7حمي الدين بن عريب ،فصوص احلكم ،رشح :الشيخ عبد الرازق القاشاين،القاهرة :املكتبة األزهرية
للرتاث ،الطبعة األوىل  ،2003ص.232
وكذلك يف :ابن عريب ،رشح حكم الشيخ األكرب ،تأليف :اَّ
مل حسن الكردي ،بريوت :دار الكتب
العلمية الطبعة األوىل  ،2006ص.ص .254 - 253
( ((7عبد الكريم اجلبيل ،اإلنسان الكامل ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل  ،1997ص .160
( ((7أبو حامد الغزايل ،املنقذ من الضالل ،حتقيق :عبد احلليم حممود ،بريوت :دار الكتاب اللبناين ،الطبعة
الثانية  ،1985ص.131
( ((7عمر بن الفارض ،التائية ،رشح :عبد الرازق القاشاين ،كشف الوجوه الغر ملعاين نظم الدار ،حتقيق :أمحد
فريد املزيدي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل  ،2005ص .240
(« ((7فثم وراء النقل» هكذا وردت يف هذه النسخة.
( ((7الطهطاوي ،املرشد األمني ،مصدر سابق ،ص.ص .284 - 417
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واالطمئنان ...إلخ.

فهذه دالالت إما متعلقة بالعلم واملعرفة أو متعلقة بالرتبية والسلوك .وهي قيم
متكاملة ورضورية للفرد واملجتمع حلسن انتظام أحوال العباد يف املعاش واملعاد بتعبري
الطهطاوي ،وقد م َّثل هلا بقصة ختييليه( ((7شبيهة بتلك التي كتبها ابن عريب يف التدبريات
اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية( ،((7أو بتلك التي كتبها أبو حامد الغزايل خمترصة يف
كتابه «كمياء السعادة»( ((7مع اختالف يف الصياغة والوظائف(.((7
فالقلب هو امللك ،والعقل خادمه ووزيره ،وهو مسؤول عن استقرار أحوال املدينة
التي هي البدن أو النفس ،بتعديل شهوهتا وهتذيب سلوك جوارحها .فالقلب –اذن -هو

( ((7يقول الطهطاوي« :قال بعض أكابر الصوفية :إن اهلل سبحانه وتعاىل ملا أراد أن ينشئ صورة آدم أنشأها
عىل صورة مدينة حمكمة املباين ( )...ثم نصب وسط هذه املدينة قرص اململكة ،منه ينشأ السكون واحلركة
وجعل مدار هذه املدينة عليه ومرجع الكل إليه بمصداقَ :ألاَ أن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد
كله ،وإذا فسدت فسد كله ،أال وهي القلب .وسامه القلب إذ هو بيت الرب ( ،)...ووضع سبحانه وتعاىل
يف هذا القرص رسير العزة والسلطان وأجلس عليه ملكًا يقال له اإليامن وبث اجلوارح يف خدمته كالغلامن
وزيرا وهو العقل (فأشار عىل امللك باختاذ خاصة
(ويذكر وظيفة كل جارحه) ،ثم اختذ امللك لنفسه ً
(وهي املقامات الصوفية) ،وبالعدل يف الرعية (وهي انتظام أعضاء اجلسم الداخلية واخلارجية) ،ثم
ينادي منادي امللك الرعية ملحاربة العدو وهي النفس األ ّمارة بالسوء وحلفاؤها الدنيا واهلوى والشيطان.
فركب امللك إىل احلرب حما ًطا بخاصته (املقامات واألحوال الصوفية) فالتقى اجليشان يف جممع بحرهيام
هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ،فكان التوكل موكلاً باحلرص والزهد ،حمار ًبا للدنيا والتواضع ،مداف ًعا
للعجب واإلخالص ،ماح ًيا للرياء والتقى ،مناف ًيا للدعوى واخلوف ،مواف ًقا للهوى والتسبيح والتقديس
يف حماربة إبليس ( ،)...فهزموهم بإذن اهلل ( )...وأصبحت منازل اهلوى والنفس كأن مل تغ َن باألمس.
ينظر النص كاملاً  :يف الطهطاوي ،املرشد األمني ،ص ص من  565إىل .567
( ((7حمي الدين بن عريب ،التدبريات اإلهلية ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية .2003
( ((7أبو حامد الغزايل ،كمياء السعادة (ضمن جمموعة رسائل الغزايل) ،مصدر سابق ،ص ص .423 -422
وزيرا للقلب وخاد ًما له يف الوقت نفسه ،واحلواس شبكة العقل وجواسيسه يبرص
( ((7حيث جعل العقل ً
رساجا شمعه يبرص بنوره مجال احلرضة اإلهلية ،وجعله
هبا صنائع البارئ ج ّلت قدرته ،وجعل القلب
ً
ِ
{و َما َخ َل ْق ُت الجْ َّن
ملكًا يدير أمور اململكة ،وأعضاؤها (العقل ،احلواس ،النفس)
ويؤول قوله تعاىلَ :
ّ
والإْ ِ نْس إِ اَّل لِيعبدُ ِ
ون} بقوله« :معناه إنا خلقنا القلب وأعطيناه امللك والعسكر وجعلنا النفس مركبه
َُْ
َ
َ
حتى يسافر عليه من عامل الرتاب إىل أعىل عليني ،فإذا أراد أن يؤ ّدي حق هذه النعمة جلس مثل السلطان
يف صدر مملكته ،وجعل احلرضة اإلهلية قبلته ومقصده ،وجعل اآلخرة وطنه وقراره ،والنفس مركبه،
والدنيا منزله واليدين والقدمني خدّ امه ،والعقل وزيره ،والشهوة عاملة ،والغضب شحنته ،واحلواس
جواسيسه ( ،)...فإذا رأيت واحدً ا منهم قد عىص عليك مثل الشهوة والغضب فعليك باملجاهدة ،وال
تقصد قتلهام؛ ألن اململكة ال تستقر اَّإل هبام.فإذا فعلت ذلك كنت سعيدً ا ( )...اَّ
وإل كنت شق ًّيا» املرجع
السابق ص ص 423 -422
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«بيت الرب»( ((8وحمل جت ّليه وخزينة إرساره وأنواره؛ فهو يعقل عنه ،وقد منحه اهلل قوة
إدراكية خارقة تدرك ما وراء مدركات العقل.
مستنريا بنور القلب
يتعهدها
فالعقل( ((8أمام هذه املهمة بني خيارين اثنني فهو :إما أن ّ
ً
مستدلاً بتعاليمه مؤمنًا بعميق مداركه ،موقنًا بعني يقينه( ((8وحق يقينه( ((8املتجاوزين لعلم
يقني( ((8العقل.

وإما أن يكتفي باشرتاطاته الربهانية ملدركاته العقلية وملعقوالته احلسية .فإن هو أخذ
باخليار الثاين ،فغاية أمره أن يقف عند حد معقول ظاهر الرشيعة ،ويف هذه احلالة ،فإن كان
فقيها ،فإن أدنى وصف يمكن أن يوصف به ،هو ذاك الذي أورده
صاحب هذا العقل ً
الطهطاوي عن الشيخ زكريا األنصاري «إذا مل يكن للفقيه علم بأحوال القوم واصطالحاهتم
فهو جاف»(.((8
وأوسط وصف يمكن أن يوصف به هو قول اإلمام مالك« :من تفقه ومل يتصوف
فقد تفسق» .وألن الفسق لغة هو اخلروج من اليشء ،فيمكننا فهم قول مالك« :تفسق» بأنه
خروج عن مقتىض روح الرشيعة ،وروح الرشيعة هي حقيقتها ،واحلقيقة هي أحوال رسول
اهلل  Kبنص احلديث الذي أورده ابن عريب يف حكمه« :الرشيعة مقايل ،والطريقة أفعايل،
واحلقيقة أحوايل»(.((8
وإن أخذ العقل باخليار األول فإنه سيبارش مهمة التعامل مع النص الرشعي وهو
وا ٍع بحدود مداركه وحمدوديتها ،هذا الوعي سيجنّبه الكثري من إضاعة الوقت واجلهد يف
حماوالت برهانية ال طائل من ورائها وال تصنف اَّإل يف خانة العبث والعناء .اَّ
وإل فأي برهان

( ((8مصداق للحديث القديس.
( ((8العقل الذي نعنيه هو عقل اإلنسان املسلم الذي هو موضوع كتاب الطهطاوي الذي ندرسه وليس
مطلق العقل.
( ((8عني اليقني :هو ما حصل عن مشاهدة وكشف وهو ألرباب الوجدان من أهل االسترشاف عىل العيان.
( ((8حق اليقني :هو مشاهدة احلقيقة يف أرفع األطوار ،وقال اجلنيد :حق اليقني أن يشاهد الغيوب كام يشاهد
املرئيات ،وهو ألهل الرسوخ والتمكني يف مقام اإلحسان.
( ((8ينظر يف :عبد الرزاق القاشاين ،لطائف اإلعالم يف إشارات أهل اإلهلام والقشريي ،الرسالة القشريية
وحممد شمس الدين الرازي ،حدائق احلقائق ،وأبو نرص الرساج الطويس ،اللمع يف التصوف ،وأبو بكر
حممد الكالباذي ،التعرف ملذهب أهل التصوف.
( ((8الطهطاوي ،املرشد األمني ،مصدر سابق ،ص .730
( ((8الشيخ مال حسن بن موسى الكردي ،رشح حكم الشيخ األكرب حمي الدين بن عريب ،حتقيق :الشيخ أمحد
فريد املزيدي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل  ،2006ص .452

88

دراسات وأحباث

عقيل أو رشعي (ظاهري) يمكن أن يربهن به عىل ما قام به اخلرض يف حضور النبي موسى
يف سورة الكهف .أو ما جرى للنبي يونس الذي «التقمه احلوت» داخل املحيط دون أن
خيتنق .أو ما قام به (الذي عنده علم من الكتاب) الذي أتى بعرش امللكة بلقيس من اليمن
إىل فلسطني قبل ارتداد الطرف ...وكثري غريها مما هو موجود يف الكتاب والسنة الصحيحة
مما ال يمكن إخضاعه ألي برهان عقيل.
إن التعامل مع هذه الوقائع ال حتتمل أكثر من موقفني وفق منطق الثالث املرفوع ،إما
التسليم واإليامن هبا إيامنًا قلب ًّيا .وإما إنكارها قطع ًّيا لتناقضها مع املسلامت العقلية.

أما املوقف الوسط فهو موقف ال يستقيم ال مع املنطق اإليامين القلبي وال مع
املنطق العقيل .والفكر الصويف هو فكر التسليم واإليامن القلبي املتجاوز ملنطق العقل
ومدركاته .وهو الذي سماّ ه الطهطاوي «العقل النوراين يف القلب اإلنساين» الذي يكون
التفاوت فيه –حسب الطهطاوي– بني عقول األنبياء وعقول العلامء وعقول العوام،
«وبقدر تفاوت هذه العقول البصائر الشبيهة باألبصار قو ًة وضع ًفا يكون التفاوت يف
إدراك قواعد الدين والدنيا ،وهبذا يقع اإلنكار لكثري من الناس يف أمور الدين لنقصان
العقل»(« .((8فالعقل النوراين» هو عقل «يصدق بكل ما جاءت به الرسل»( .((8وأكثر
من ذلك هو عقل يصدق بكل «كالم األئمة» دون املرور عىل غربال «العقل الضعيف»
اكتفاء بصدق املصدر.

وال يخُ في الطهطاوي إيامنه بالعقل النوراين القلبي الصويف ،فيقول بكل وضوح:
«وكام جيب علينا اإليامن والتصديق بكل ما جاءت به الرسل وإن مل نفهم حكمته ،فكذلك
جيب علينا اإليامن والتصديق بكالم األئمة وإن مل نفهم علته»(.((8

«فالعقل النوراين القلبي» الصويف ال يتعامل مع القول أو احلدث من منطلق عالقته
باملنطق العقيل وممكناته ،بل يتعامل معه من منطلق يقني صدق مصدره (قائله أو فاعله).
أصلوا
ولعل الصوفية وجدوا يف تعامل أيب بكر الصديق مع خرب اإلرساء واملعراج
مصدرا َّ
ً
به موقفهم هذا ،حيث بنى أبو بكر الصديق موقفه عىل يقني صدق رسول اهلل وليس عىل
اخلرب أو احلدث يف ذاته من حيث عقالنيته أو ال عقالنيته ،بدليل ر ّده الفوري عىل الذي
أبلغه اخلرب «إن قاله حممد ح ًّقا فقد صدق».
( ((8الطهطاوي ،املرشد األمني ،املصدر السابق ،ص .285
( ((8الطهطاوي ،املصدر نفسه ،ص.291
( ((8الطهطاوي ،املصدر نفسه ،ص .716
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ويبدو الطهطاوي منسجماً متام االنسجام مع ما يرتتب عن هذا املنطق ،منطق «العقل
النوراين القلبي» من منهج يف التفكري والتصور ،ال يشعر معه بأي حرج أو أي تناقض بني
مناقضا
القرآن والسنة من جهة ،وبني التصوف من جهة أخرى إزاء ما ورد يف كليهام مما يبدو
ً
للمس َّلامت العقلية وخار ًقا لقوانني الطبيعة باعتبار أن القرآن والسنة أصالن للتصوف.
وألن الطهطاوي يشدّ د عىل التحيل باألخالق الفاضلة التي بدأ احلديث عنها –كام مر
بنا -بـ«حمو حمبة النفس» فإنه وجد يف أخالق املتصوفة املثال والسمو اإلنساين؛ «فنفوسهم
عندهم حقرية ذليلة كبرية ،ال يشتغلون بام ال يعنيهم ،وال يلتفتون ملا يلهيهم ،قد خت ّلقوا
وتنزهوا عن كل وصف دين( ،)...( ((9خت ّلقوا بأخالق اهلل وبأخالق حبيبه
بكل خلق َسنِيّ ،
ومصطفاه ،مل يكن هلم مع اهلل اختيار إال ما اختار ،ومن ثم جانبوا من هذه الدنيا الدنية
اإلقتار واالستكثار واالدخار»(.((9
وألن الصوفية برش يعيشون بني البرش وهلم مصالح وتعامالت مع املجتمع بصفتهم
أفرا ًدا من ذلك املجتمع ،فليس هلم من ميزة مت ّيزهم عن باقي أفراد املجتمع إال أخالقهم
العالية ،لذلك فقد حرص الطهطاوي عىل ذكر ميزاهتم األخالقية التي هبا ُيعرفون بني
الناس»(.((9

خامسا :الكرامات
ً

(((9

وجتاوزا
إن احلديث عن الكرامات من حيث كوهنا خر ًقا للعلل الطبيعية وقوانينها
ً
ملبادئ العقل ومدركاته ،هو حديـث عن املعقول والالمعقول وعن املمكن واملستحيل،
بمعنى :هل الكرامات من املمكن املعقول أم من املستحيل الالمعقول؟
(« ((9الدخول يف كل خلق سني واخلروج من كل خلق دين» هذا التعريف قال به :أبو حممد اجلريري حينام
سئل عن :ما التصوف؟ ينظر يف :عوارف املعارف ،السهروردي ،ص .38
( ((9الطهطاوي ،املصدر السابق ،ص.675
« ((9(2قال بعضهم معرفة األولياء بني الناس بلطائف ألسنتهم ،وحسن أخالقهم ،وبشاشة وجوههم،
وقلة اعرتاضهم .وصفتهم أن يكون ( )...حسن اخللق لباسهم ،وطالقة الوجه حليتهم ،وسخاء
النفس حرفتهم ،وحسن املعارشة حمبتهم ،والعلم فائدهتم ،والصرب سائقهم ،واهلدى مركبهم ،والقرآن
حديثهم ،والذكر هنمتهم ،والرضا راحتهم ،والقناعة حاهلم ،والعبادة كسبهم ،والشيطان عدوهم...
إلخ» الطهطاوي ،املصدر السابق ،ص.675
( ((9الكرامة« :هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غرب مقارن لدعوى النبوة فام ال يكون مقرونًا
استدراجا ،وما يكون مقرونًا بدعوى النبوة يكون معجزة» اجلرجاين،
باإليامن والعمل الصالح يكون
ً
التعريفات ص .154
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جييب الطهطاوي جاز ًما بأنه «ال خفاء أن ظهور الكرامة من األولياء من املمكنات»(.((9

ويربهن الطهطاوي عىل هذا اجلزم بطريقة املتكلمني فيقول« :ألنه إن مل تكن من
املمكنات ،فإما أن تكون من املستحيالت ،وإما أن تكون من الواجبات ،وباطل أن تكون
من املستحيالت ،فإن املستحيل هو الذي لو قدر وجوده لزم منه حمال عقيل وال يلزم من
تقدير وجود الكرامات حمال عقيل .وباطل أن تكون من الواجبات؛ إذ الطائفة جممعة عىل
أنه قد يكون الويل ول ًّيا وإن مل خترق له العادة ،فتعينّ أن تكون من اجلائزات ،وكل يشء كان
من اجلائزات فال حييله العقل ،وكل ما ال حييله العقل ومل يرد بعدم وقوعه نقل فجائز أن
يكرم اهلل به أولياءه»(.((9
لكن عن أي عقل يتحدث الطهطاوي؟ واضح أن الطهطاوي يتحدث عن العقل
الذي يؤمن بأنه «ال يلزم من تقدير وجود الكرامات حمال عقيل» ،وهذا العقل هو «العقل
النوراين يف القلب اإلنساين» الذي يقول به الطهطاوي ،والذي تتجاوز مدركاته «العقل
الضعيف» املرتبط بالنفس األمارة بالسوء التي «تقيس بقياسه الفاسد بنا ًء عىل ما يفهمه
عقلها الكاسف الكاسد»(.((9
ويقسم الطهطاوي الكرامة اىل كرامة حسية :وهي من نوع «تكثري الطعام أو الرشاب
ّ
(((9
أو إتيان بثمرة يف غري أواهنا ...إلخ»  ،وكرامة معنوية« :وهي عند اهلل أفضل وأجل»،
«كاملعرفة باهلل واخلشية له ودوام املراقبة( ،((9واملسارعة المتثال أمره وهنيه ،والرسوخ يف
اليقني ،والقوة والتمكني ،ودوام املتابعة واالستامع من اهلل والفهم عنه ،ودوام الثقة وصدق
التوكل عليه إىل غري ذلك»(.((9

والكرامة هبذا املعنى (املعنوي) هي ما يعرب عنها الصوفية بعبارة واحدة بقوهلم:
«الكرامة هي االستقامة» ،واالستقامة هي عني وحقيقة ما يدعو إليه الطهطاوي يف كتابه
«املرشد األمني» ،وهي ال تتحقق إال باإليامن ،وهو «أن تؤمن وال ينكر قلبك»( .((10وهذا
اإليامن ال يتم إال بـ«العقل النوراين يف القلب اإلنساين» الذي يؤمن بالكرامات.

( ((9الطهطاوي ،املرشد األمني ،ص .676
( ((9املصدر نفسه ،ص.676
( ((9الطهطاوي ،املصدر السابق ،ص .284
( ((9املصدر نفسه ،ص.676 ،
(« ((9املراقبة هي استدامة علم العبد بإطالع الرب عليه يف مجيع أحواله» اجلرحاين ،التعريفات ،ص .176
( ((9أبو نرص الرساج الطويس ،اللمع يف تاريخ التصوف اإلسالمي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة
االوىل  ،2001ص .273
( ((10أبو نرص الرساج الطويس ،اللمع ،مصدر سابق ،ص .273
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وانسجا ًما مع مهامه البيداغوجية يف هذا الكتاب بادر الطهطاوي إىل تقديم وصفة
أمورا تسهل عليك اإليامن بكرامات
«لتسهيل» اإليامن بالكرامات فقال« :وأبينّ لك
ً
(((10
أولياء اهلل اَّ
(أدلة) أهناها بقوله« :وما أكرم
وأل تستكثرها عليهم ،وهي ثالثة أمور
اهلل العباد يف الدنيا كرامة بمثل اإليامن واملعرفة بربوبيته ،ألن كل خري من خريي الدنيا
واآلخرة فإنام هو فرع اإليامن باهلل من أحوال ومقامات وأوراد وواردات ونور وعلم
وفتح ونفوذ إىل غيب وسامع خماطبة وجريان كرامة ( )...إنام هو وجود اإليامن ووجود
آثاره وإمداد نوره»(.((10

لذلك حيذر الطهطاوي من إنكار كرامات الصوفية وأحواهلم ،ويعترب هذا اإلنكار
وإنكارا لإليامن ذاته ،بوصفه أصلاً لتلك الكرامات وأصلاً هلذه األحوال ،بل
جحو ًدا
ً
(((10
ويعتربه (أي اإلنكار) من «قلة بضاعة العقل وضيق نطاق الفضل» ؛ ألن اإلنكار سمة
اجلاهل الذي «إذا سمع معقولاً غري ًبا ( )...قطع بتكذيب قائله وزيف ناقله»( ،((10بينام
التصديق سمة العاقل (الذي) «إذا سمع معقولاً غري ًبا استحسنه»(.((10
ويستعيذ الطهطاوي باهلل من «هذا املذهب» الذي «أدرك صاحبه اخلذالن والضالل»،
فاهلل «إذا أراد أن يضل عبدً ا مل ينرصه عقل ومل ينفعه وفور علم»(((10؛ ألن «االنتقاد حرمان
واالعتقاد عطية»(.((10
ويوجه الطهطاوي النصائح واإلرشادات إىل التالميذ الذين من أجلهم كتب هذا
ّ
الكتاب فيقول« :عليكم بحفظ لسانكم مع أهل الرشع ،فإهنم بوابون حلرضات األسامء

( ((10األول :أن تعلم أن قدرة اهلل التي ال يكرب عليها يشء هي التي أظهرت الكرامات يف هذا الويل ،وال
تنظر إىل ضعف العبد لكن انظر إىل قدرة السيد ،فجحد الكرامة يف الويل جحد للقدرة القدير (.)...
الثاين :أنه ربام كان سبب إنكارك الكرامات استكثارها عىل ذلك العبد الذي أضيفت إليه ،مع أن
تلك الكرامة ( )...شاهدة بصدق من تبع العبد له وهو النبي ﷺ ،فهي بالنسبة ملن ظهرت عىل يديه كرامة
وبالنسبة إىل من ظهرت بربكة متابعته معجزة ( ،)...فال تنظر إىل التابع ولكن انظر إىل عظم قدر املتبوع.
الثالث:أن تعلم أن الذي أعطاه اهلل سبحانه وتعاىل ألوليائه من اإليامن واليقني مما أنت مصدق به
ومثبت له أعظم مما استغربته أو أنكرته من االطالع عىل الغيب ونحو ذلك .»...ينظر يف :الطهطاوي،
املرشد األمني ،ص ص .678-677
( ((10الطهطاوي ،املصدر السابق ،ص .678
( ((10الطهطاوي،املصدر السابق ،ص.285
( ((10املصدر نفسه ،ص .285
( ((10املصدر نفسه ،ص .285
( ((10املصدر نفسه ،ص.678
( ((10املصدر نفسه ،ص .679
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والصفات ،وعليكم بحفظ قلوبكم من اإلنكار عىل أحد من األولياء ،فإهنم بوابون حلرضة
الذات ،وإياكم واالنتقاد عىل عقائد األولياء بام علمتموه من أقوال املتكلمني فإن عقائد
األولياء مطلقة متجددة يف كل آن ،عىل حسب الشؤون اإلهلية»(.((10

سادسا :النهي عن االعرتاض عىل أحوال الصوفية
ً

لقد كان وال يزال االعرتاض عىل التصوف واإلنكار عىل الصوفية بل و«تفسيقهم»
ّ
يتوشح به كل من نصب نفسه «أمينًا عىل بيضة» السنة واجلامعة
و«تبديعهم» شعار ًا
(((11
(((11
(((10
وخاصة «تبديع» بل و«تكفري» احلالج وأيب يزيد البسطامي وابن عريب وابن
الفارض( ((11وغريهم.
غري أن الطهطاوي يشدّ د يف النهي عن االعرتاض عىل القوم فيقول« :ال يعرتض
عىل اجلنيد واحلالج وأشباههم من املتقدمني والشيخ حمي الدين بن عريب وابن الفارض

( ((10املصدر نفسه ،ص .679
( ((10احلسني بن منصور احلالج ( 309-244هـ) ،وهو من أهل بيضاء فارس .ويعترب اهلجويري يف كتابه
«كشف املحجوب» أول من ن َّبه إىل اخللط الذي يقع فيه كثري من الدارسني حني «يظنون أن احلسني بن
منصور احلالج هو احلسن بن منصور احلالج ،ذلك امللحد البغدادي الذي كان أستاذ حممد بن زكريا
ورفيق سعد القرمطي ،ولكن احلسني بن منصور احلالج الذي نعنيه هنا «كان فارس ًّيا من بيض ااورد ،ومل
يكن هجر املشايخ له يعني الطعن يف دينه ومذهبه ،بل يف حال دنياه ،فقد كان يف بداية أمره مريد سهل بن
عبد اهلل فانرصف عنه دون استئذان واتصل بعمرو بن عثامن وذهب عنه بال إذن وتعلق باجلنيد فلم يقبله،
وهلذا السبب هجروه مجي ًعا ،فهو مهجور املعاملة ال مهجور األصل( .كشف املحجوب ص ص-362:
 .)365قتل بتهمة الزندقة .من أعامله «الطواسني».
( ((11أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي (ت 261:هـ) ،من أقواله« :عملت يف املجاهدة ثالثني سنة فام
عيل من العلم ومتابعته» ،وقال« :ال يعرف نفسه من صحبته شهوته» ،وقال« :اطلع
وجدت شي ًئا أشد َّ
اهلل عىل قلوب أوليائه فمنهم من مل يكن يصلح حلمل املعرفة فشغلهم بالعبادة»( .طبقات الصوفية ،عبد
الرمحن السلمي ،ص ص من  67إىل .)74
( ((11حمي الدين بن عريب (ت683:هـ)« ،أمجع املحققون من أهل اهلل عز وجل عىل جاللته يف سائر العلوم ،كام
يشهد لذلك كتبه ،وما أنكر من أنكر عليه إال لدقة كالمه ال غري ،فأنكروا عىل من يطالع كالمه من غري سلوك
طريق الرياضة خو ًفا من حصول شبهة يف معتقده .وهو أحد أركان هذا الطريق»( .عبد الوهاب الشعراين،
الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  .)88له مؤلفات كثرية من أشهرها« :الفتوحات املكية ،وفصوص احلكم».
( ((11عمر بن الفارض (ت632:هـ) من أقطاب الصوفية ،أصله من محاة وتويف يف مرص ،درس الفقه
واحلديث وسلك طريق الصوفية ،ويعترب ابن الفارض شاعر احلب اإلهلي ،ويلقب بسلطان العاشقني،
رشحا
وأهم قصائده :التائبة الكربى ،وقد سأل حمي الدين بن عريب ابن الفارض أن يضع هلذه القصيدة ً
فأجابه« :كتابك الفتوحات املكية رشح هلا» ،ورشحها كثريون ،منهم عبد الرزاق القاشاين بعنوان:
«كشف اجلواهر الغر ملعاين الدر» .ينظر يف الكواكب الدرية :ج 2للمناوي :ص ص من 208 :إىل .)216
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ونحومها من املتأخرين  ،Gوإن كانوا قد شطحوا أو أباحوا وتك ّلموا بأشياء خارقة مما ال
قدرة للجاهلني عىل سامعها وال سبيل إليها ،بل يسلم إليهم أحواهلم يف األقوال واألفعال،
وحاشاهم أن يصدر منهم قول أو فعل خمالف لقواعد الرشيعة»(.((11
وينصح الطهطاوي قارئه بالقول « :فال تكن ّ
مكذ ًبا بام ال تعلم وجه حكمته ،فقد قال
اهلل تعاىل :فقد {ك ََّذ ُبوا بِماَ لمَ ْ يحُ ِي ُطوا بِ ِع ْل ِم ِه َولمََّا َي ْأتهِ ِ ْم ت َْأ ِوي ُل ُه}(« ،((11(»((11ومن أحسن قول
بعضهم :من مل يعرف مصلحتنا ال جيوز له اخلوض يف طريقتنا»(.((11

سابعا :االستشهاد بأعالم التصوف
ً

لقد أكثر الطهطاوي من االستشهاد بأقوال مشايخ التصوف يف كل املواضيع التي
عاجلها تربو ًّيا يف كتابه «املرشد األمني» ،وهذا ممّا يدل عىل أن اختياره املنهج الرتبوي
اختيارا واع ًيا يف حلظة تارخيية اتسمت ببداية التشكّل اجلنيني ملا أصبح يعرف
الصويف كان
ً
بـ«اإلصالحية اإلسالمية» ذات املرجعية التيمية (نسبة إىل ابن تيمية) والوهابية (نسبة إىل
فكرا وسلوكًا وأخال ًقا.
حممد بن عبد الوهاب) التي غالت يف معاداة التصوف ً
متأثرا هبذه «اإلصالحية» بل مل يكن مهتماًّ هبا أصلاً  ،فلم
غري أن الطهطاوي ما كان يبدو ً
يتعرض هلا بالذكر ال باإلجياب وال بالسلب ،ال باملدح وال بالذم ،بل مل يستشهد بمرجعيتها اَّإل
مرة واحدة ،بالشيخ ابن تيمية يف مسالة فقهية خالفية( .((11لكنه يف املقابل كان ملشايخ التصوف
حضور الفت ،فقد استشهد بأيب يزيد البسطامي وبابـن عريب وباجلنيد وبابن الفارض
(((11
وبابن عطاء اهلل السكندري وبالرسي السقطي وبذي النون املرصي وبرابعة العدوية
( ((11الطهطاوي ،املصدر السابق ،ص .730
( ((11سورة يونس.39 :
( ((11املصدر نفسه ،ص.287
( ((11املصدر نفسه ،ص.730
( ((11املسألة اخلالفية كانت حول هل ينتفع امليت بام سعى له غريه من قراءة القرآن أو صدقة أوغريها
انطال ًقا من اآلية {و َأ ْن َليس لِلإْ ِ نْس ِ
ان إِ اَّل َما َس َعى} (النجم  )39التي قال عنها ابن عباس « :Hهذا
َ ْ َ
َ
منسوخ احلكم» .الطهطاوي ،املرشد األمني ،ص.670:
( ((11رابعة العدوية (ت153 :هـ) ،وهي رابعة بنت إسامعيل العدوية البرصية ،كانت زاهدة عابدة حمبة
هلل سبحانه وتعاىل ،كانت أول من استخدم كلمة حب للتعبري عن إقباهلا عىل اهلل سبحانه وتعاىل ...تابت
عىل يد ذي النون املرصي ،وعارصت الكثري من الزهاد الذين كانوا يأتون إليها ويأخذون منها ،منهم:
مالك بن دينار ورياح القييس وسفيان الثوري( .ينظر يف طبقات الصوفية للسلمي ،وكشف املحجوب
للهجويري ،والطبقات الكربى للشعراين ،والكواكب الدرية للمناوي).
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واللقاين( ((11وبأيب العباس املريس واإلمام الشافعي( ،((12وقوله« :حبب إيل ثالث :عرشة
الناس باللطف وترك ما يؤدي إىل التكلف واالقتداء بطريق التصوف»( ،((12وباإلمام
عبد الوهاب الشعراين( ،((12وبأيب احلسن الشاذيل( ،((12وبعيل وفا( ،((12واحلارث بن أسد
( ((11اللقاين املرصي املالكي (ت1041هـ) « أحد أئمة العلامء العاملني وأعيان األولياء العارفني فكان
جامعا بني الرشيعة واحلقيقة له منظومة جوهره التوحيد» (ينظر :جامع كرامات األولياء إلسامعيل
النبهاين اجلزء الثاين :ص).371:
( ((12اإلمام حممد بن إدريس الشافعي (ت204:هـ)« ،ولد بغزة ،ثم محل إىل مكة وهو ابن سنتني،
وعاش أرب ًعا ومخسني سنة ،وأقام بمرص أربع سنني وني ًفا ،ثم تويف هبا .قدم املدينة فلزم اإلمام مالك
وقرأ عليه املوطأ حف ًظا فأعجبه قراءته ،وقال له :اتق اهلل ،فإنه سيكون لك شأن ،وجدَّ يف االشتغال
بالعلم ونرش احلديث واستخرج األحكام منه .ورجع كثري من العلامء عىل مذاهب كانوا عليها
إىل مذهبه ،قال الربيع بن سليامن :رأيت عىل باب دار الشافعي سبعامئة راحلة تطلب سامع كتبه»،
وكان يقول« :إذا صح احلديث فهو مذهبي ،وكان يقول :ال يشء أزين بالعلامء من الفقر والقناعة
والرضا هبا» .وكان يقول« :صحبت الصوفية عرش سنني ما استفدت منهم إال هذين احلرفني :الوقت
سيف وأفضل العصمة أال جتد» ،وهو صاحب مذهب فقهي ومنشئ علم أصول الفقه ،ومن أعامله
املشهورة «الرسالة»( .ينظر يف الطبقات الكربى للشعراين ،وطبقات الصوفية للسلمي ،والكواكب
الدرية للمناوي).
( ((12ينظر :الطهطاوي ،املرشد األمني ،ص545
مرب .أ َّلف الكثري من
( ((12عبد الوهاب الشعراين (ت973 :هـ) ،فقيه وحمدّ ث وزاهد وعابد وصويف ٍّ
الكتب ،منها الطبقات الكربى ،واملنن الكربى ،وخمترص الفتوحات املكية ،والبحر املورود يف املواثيق
والعهود ،وكشف الغمة عن مجيع األمة ،وامليزان الكربى ،والنهج املتني ،والبدر املنري يف غريب أحاديث
البشري النذير ،ومشارق األنوار القدسية يف العهود املحمدية ،واليواقيت واجلواهر يف عقائد األكابر،
والكربيت األمحر يف علوم الشيخ األكرب ،وإرشاد الطالبني إىل مراتب العلامء العاملني ،وكثري غريها .من
كالمه« :ذرة من العبادة مع اإلقبال عىل حرضة اهلل خري من أمثال اجلبال منها مع امللل»( .ينظر الكواكب
الدرية ج ،2وجامع كرامات األولياء للنبهاين اجلزء الثاين).
( ((12أبو احلسن الشاذيل :هو عيل بن عبد اجلبار الشاذيل نسبة إىل شاذلة قرية يف تونس ،نزيل اإلسكندرية.
فوق ابن تيمية سهمه إليه
شيخ الطائفة الشاذلية ،وكان كبري املقدار عايل املنار ،له عبارات فيها رموز َ
فرده عليه .مات بصحراء عيذاب قاصدً ا احلج ودفن هناك سنة ( 656هـ) ،وقد ترجم له ابن عطاء اهلل
السكندري تلميذ تلميذه أيب العباس املريس يف كتاب :لطائف املتن فقال عنه« :إنه قطب الزمان حجة
الصوفية ،علم املهتدين زين العارفني السادة األكابر ،زمزم اإلرسار ومعدن األنوار»( .ينظر الطبقات
الكربى للشعراين ،والكواكب الدرية للمناوي ،وجامع كرامات األولياء للنبهاين).
( ((12عيل وفا (ت 801هـ) قال عنه الشعراين ...« :له عدة مؤلفات رشيفة ،وأعطي لسان الفرق والتفصيل
زيادة عىل اجلمع ،وقليل من األولياء أعطي ذلك» الطبقات الكربى ج.2
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املحاسبي( ،((12وبزكريا األنصاري( ،((12وباإلمام مالك( ،((12وبعيل اخلواص( ،((12وأيب
حامد الغزايل( ،((12وغريهم.

ﷺ اخلامتة

(فكرا وسلوكًا)
وختا ًما نقول :إن الطهطاوي قد متكَّن من توظيف اخلطاب الصويف ً
يف املنظومة التعليمية احلداثية -التي اعتمدها اخلديوي إسامعيل يف مرص -توظي ًفا بيداغوج ًّيا
ذك ًّيا شمل مجيع مناحي احلياة (يف البيت ،يف املدرسة ،يف العالقات االجتامعية واألرسية
والزوجية ويف احلياة اليومية ككل) .دون إثارة ديامغوجية أو تشنج أيديولوجي ،مقلّلاً من
( ((12احلارث بن اسد املحاسبي (ت243هـ) ،يقول عنه اهلجويري يف كشف املحجوب« :كان عا ًملا باألصول
والفروع ،وكان مجيع أهل العلم يف زمانه يتولونه ويقتدون به ،وقد عمل كتا ًبا يف أصول التصوف اسمه
«الرعاية حلقوق اهلل» ،وله تصانيف كثرية أخرى ،وكان يف كل فن عايل احلال عظيم اهلمة ،وكان شيخ
مشايخ بغداد يف وقته .لقب باملحاسبي ألنه كان حياسب نفسه( .ينظر كذلك :طبقات الصوفية للسلمي،
والطبقات الكربى للشعراين اجلزء األول).
( ((12زكريا األنصاري (ولد826 :هـ) ،قال عنه املناوي يف الكواكب الدرية ...« :إىل أن أذن له غري واحد
يف اإلفتاء والتدريس فتصدى لذلك يف حياة مجع من شيوخه ،انتفع به الفضالء طبقة بعد طبقة ،ثم تصدى
للتصنيف حتى بلغت مؤلفاته نحو الستني ،وكان يميل إىل الصوفية ويذب عنهم ال سيام ابن عريب وابن
الفارض ،وهو من كتب يف نرصهتام وجزم بواليتهام ،تويف سنة اثنني وعرشين وتسعامئة»( .ينظر كذلك يف
الطبقات الكربى للشعراين).
( ((12اإلمام مالك (ت )179 :اإلمام املشهور ،قال عنه املناوي يف الكواكب الدرية« :إذا أراد اجللوس
وتعمم وقعد عىل منصة بخضوع وخشوع ووقار أد ًبا مع
للحديث اغتسل وتط ّيب ولبس ثيا ًبا جد ًدا
ّ
املصطفى  .»Kمن أقواله :من تف ّقه ومل يتصوف فقد تفسق ،ومن تصوف ومل يتف ّقه فقد تزندق ،ومن
منحا إهلية ومواهب اختصاصية فليس
مجع بينهام فقد حتقق .ينقل عنه الطهطاوي قوله« :إذا كانت العلوم ً
بمستبعد أن يدخر لبعض املتأخرين من عرس عىل كثري من املتقدمني»( .املرشد األمني :ص .)730
( ((12عىل اخلواص (ت  ،)939يقول عنه املناوي :عيل الربنيس األمي املعروف باخلواص كان من أكابر
أهل االختصاص ومن ذوي الكشف الذي ال خيطر واالطالع عىل اخلواطر عىل البدهية فال يبطئ ،وكان
يقول :النفس إذا مدحت اتسخت وإذا ذمت نظفت ،وقال :إياك أن تصغي لقول منكر عىل أحد من
الفقهاء (الصوفية) فتسقط من رعاية اهلل وتستوجب املقت .الكواكب الدرية ،ينظر كذلك :الطبقات
الكربى للشعراين.
( ((12أبو حامد الغزايل (ت ،)505لقد ترجم له الكثري ،ونقل اإلمام املناوي أن كتب اإلمام الغزايل التي
وزعت عىل عمره فخص كل يوم أربعة كراريس .ومن كالمه :إجالء القلوب وإنضارها حيصل
صنّفها ّ
بالذكر ،وال يتمكن منه اَّإل الذين اتقوا ،فالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشف والكشف باب الفوز
الكبري .وقال :متى رأيت إنسانا ييسء الظن بالناس طال ًبا للعيوب فاعلم أنه خبيث يف الباطن ،واملؤمن
السليم الصدر يف حق كافة اخللق .من أشهر أعامله «إحياء علوم الدين» و«املنقذ من الضالل»( .ينظر يف:
الكواكب الدرية للمناوي ،والطبقات الكربى للشعراين ،وجامع كرامات األولياء للنبهاين).
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ذكر كلمة «تصوف» أو «صويف» مفضلاً توظيف مضامني اخلطاب الصويف ومصطلحاته
بشكل يصعب عىل غري املهتم هبذا اخلطاب أن يتب ّينه.

حمتوى معريف صويف مل ُيرد له أن يكون بديلاً عن املحتوى املعريف احلديث للمنظومة
موج ًها له.
الرتبوية وال ليزامحه وال ليكون مواز ًيا له ،بل ليكون ّ

يؤسس ملنهج تربوي سلوكي يقوم عىل
فواضح إذن أن الطهطاوي إنام أراد أن ّ
«إصالح الظواهر» باإلحكام الرشعية ،وعىل «تزيني الرسائر» بآداب وأخالق الصوفية.
مستلهماً قول مشايخ الصوفية« :أصول مذهبنا (أي التصوف) ثالثة :االقتداء بالنبي K
يف األقوال واألفعال ،واألكل من احلالل ،والصدق والنية يف مجيع األعامل».

دراسات وأبحاث

ت ش ن أ
ت
ل�سا مح ا لإ� سلا مي� و ا ل�عا ي�� ب�ي�� ا ل� مم..
ا
�ش أ ن ذ ً

ا لطا هر ب� ن� عا ور� �مو � ج�ا
فريدة أوملو*

ﷺ املقدمة

من املفاهيم املعارصة التي طاهلا اجلدال والسجال والنقاش مفهوم
التسامح اإلسالمي ،فبني ناكر ألخالق التسامح والسامحة يف الرشيعة
اإلسالمية ويف السنة النبوية ،وبني ناكر للتسامح يف تعامالت املسلمني مع
اآلخرين من ذوي الديانات األخرى ،وهكذا .إشاعات وتداعيات متعددة من
خمتلف االجتاهات الفكرية واملعرفية يف زمن العوملة والقرية الكونية.

من املفاهيم التي حتتاج إىل حتديد معناها الدقيق إذن معنى «التسامح
اإلسالمي» ،إذ ال بد من ضبط معناه اللغوي واالصطالحي ،وتبيني مفهومه
عم يوصف به يف كل البيئات األيديولوجية،
من حيث تداوله املعريف بعيدً ا اَّ
ال بد من التعامل مع هذا املفهوم ولوازمه الثقافية والسياسية باعتباره ثابتة من
ثوابت املجتمعات اإلسالمية.
لذلك ،وبعيدً ا عن املضاربات الفكرية والتوظيفات األيديولوجية

* أستاذ فلسفة الدين ،قسم الفلسفة ،جامعة باتنة  ،1اجلزائر.
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املتعسفة ،نحن بحاجة اىل ضبط املعنى اجلوهري هلذا املفهوم وحتديد مضمونه وجذوره
الفكرية واملعرفية وبيان موقعه يف سلم القيم واملبادئ األخالقية.

األطروحة األساسية يف دراستنا هي الدفاع عن السامحة اإلسالمية وأثرها يف
التواصل والتعايش بني األمم املختلفة ،وهذا من أصول وأساسيات رسالة التوحيد .ومن
بني التساؤالت الفرعية يف هذه الدراسة:

ما املقصود بالتسامح اإلسالمي؟ ما الرابط بني التسامح ومقاصد الرشيعة
اإلسالمية؟

هل يمكننا التأصيل لفعل التسامح األخالقي من منظور الشيخ املصلح حممد
الطاهر بن عاشور التونيس؟

إىل أي مدى إبطال اآلراء املتطرفة املنكرة للتسامح اإلسالمي؟ وما مدى التنظري
الفعيل من قبل فالسفة اإلسالم وأئمته وباحثيه؟
اعتمدنا يف هذه الدراسة عىل جمموعة من املناهج املعتمدة أكاديم ًّيا ،منها املنهج
التحلييل واملنهج النقدي ،كام جلأنا إىل الوصف املقارن يف بعض مباحث الدراسة ليتسنّى
لنا االستشهاد واملحاجات بشكل عقالين ومنطقي أحيانا كثرية.

ﷺ أولاً  :ماهية التسامح

املبحث األول :املعنى الغريب للتسامح

تشتق كلمة التسامح  toleranceيف اإلنجليزية من الكلمتني الالتينيتني  tolereأي
يعاين ويقايس tolerantia ،وتعني لغو ًّيا التساهل .وتستخدم  toleranceيف اللغة اإلنجليزية
عم يعتقد به ،وتعني
بمعنى استعداد املرء لتحمل معتقدات وممارسات وعادات ختتلف اَّ
أيضا فعل التسامح نفسه .وتيش  tolerationبدرجة أكرب إىل التسامح الديني ،أي السامح
ً
بوجود اآلراء الدينية وأشكال العبادة املتناقضة أو املختلفة مع املعتقد السائد.
ويقول قاموس املورد أن هذه الكلمة تعني:
 -1التسامح أو القدرة عىل االحتامل(((.
 -2املتسامح و tolerableالصفة تعني حمتمل أو ممكن احتامله.
 tolerate -3بمعنى يتسامح بـ ،أو جييز أو حيمل ،و tolerationبمعنى التسامح الديني.

((( منري البعلبكي ،قاموس املورد ،بريوت :دار العلم للماليني ،2005 ،ص.975
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ويشري قاموس أكسفورد((( اىل أن:
 tolerance .1تعني االستجابة أو املوافقة عىل اآلراء أو السلوك الذي ال توافقه أو حتبه.
 tolerant .2تعني إمكانية قبول آراء وسلوك األفراد غري املتوافقني معهم.
 tolerable .3تعني املوافقة وحتمل األفكار واملعتقدات البغيضة أو غري املستحبة لنا،
املكروهة.
 tolerate .4تعني السامح لألفعال التي ال نوافقها بالتعايش معها لكن ال نشجعها.
 toleration .5تعني السامح لآلراء واألفعال غري املرغوبة باحلدوث واالستمرار.

ويرى بيرت نيكلسون ب .أن اللغة اإلنجليزية حتوي املفردة  tolerationالتي تستخدم
فيها لوصف املبدأ املعلن القائل بأن عىل املرء أن يكون متساحمًا ،وتعني يف االستعامل العادي
فعل ممارسة التسامح بالضبط ،أو امليل إىل أن يكون املرء متساحمًا وتستخدم كلمة tolerance
لوصف فعل التسامح ،أو ممارسته ،ووجدت قبل أن توجد  ،tolerationوكل هذه املفردات
مشتقة من الفعل  tolerateونعت  tolerantوالفاعل .tolerato
ويفرق حممد أركون بني مفردة إباحة التسامح  tolerationالتي طب ًقا لقاموس ويبسرت:
ّ
إبداء تفهم أو تساهل إزاء معتقدات ،أو ممارسات ختتلف أو تتعارض مع معتقدات الذات
أو ممارستها ،والقبول باحلياد عن معايري معينة ومفردة.

وتعني  toleranceالسياسة التي تنتهجها حكومة ما وتبيح بموجبها ممارسة معتقدات
دينية ،وعبادات غري معتمدة رسم ًّيا .ويشري قاموس ليرته الفرنيس يف القرن التاسع عرش إىل
األصل الفلسفي هلذا التعبري يف تعارض آراء معينة مع آرائنا .وعىل الرغم من اختالف
(التحمل
املفردتني من حيث أصلهام الالتيني أو اإلنجليزي اَّإل أهنام حتمالن املعنى نفس ،أي
ّ
وحتملنا نتيجة لذلك شي ًئا سلب ًّيا ال نتوافق
والتعايش) مع أشياء غري حمببة لنا أو غري مقبولةّ ،
حتملنا هذا وصربنا عىل اآلخرين من أجل التعايش معهم.
معه ،وأن ّ
ويف ضوء ما تقدم فإن كلمة التسامح تعني يف اللغات الغربية القبول والتساهل،
وحتمل اآلراء واألفكار واملعتقدات املختلفة عن آرائنا وأفكارنا ومعتقداتنا.

جاء يف قاموس الالروس الفرنيس أن التسامح ( )Toléranceيعني احرتام حرية
اآلخر ،وطرق تفكريه وسلوكه ،وآرائه السياسية ،والدينية.
وجاء يف قاموس العلوم االجتامعية أن مفهوم ( )Toléranceيعني قبول آراء اآلخرين

((( راجع قاموس أكسفورد احلديث ،تأليف العزيب وآخرون ،ط.2002 ،8
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وسلوكهم عىل مبدأ االختالف ،وهو يتعارض مع مفهوم التس ّلط والقهر والعنف ،ويعد
هذا املفهوم أحد أهم سامت املجتمع الديمقراطي.
يعتقد الفالسفة واملؤرخون الغربيون ،وخاصة األنجلو سكسون ،أن فكرة التسامح
مصدرها الربوتستانية يف القرنني السادس والسابع عرش ،ويعود أصلها إىل جون لوك
(1704-1632م) ،حيث تتضح احلقيقة التارخيية لتطور مفهوم التسامح يف كتابه رسالة
يف التسامح ( )Lettre sur la toléranceسنة 1689م((( إذ يعلن يف ط ّيات هذه الرسالة:
«أن التسامح جاء كرد فعل عىل الرصاعات الدينية املتفجرة يف أوروبا ،ومل يكن من حل أمام
مفكري اإلصالح الديني يف هذه املرحلة التارخيية ،اَّإل الدعوة واملناداة بالتسامح املتبادل،
واالعرتاف باحلق يف االختالف واالعتقاد.(((»....

وهذه احلقيقة يؤكدها عدد كبري من املفكرين ،فبعد قرن من احلروب الدينية،
واالضطهاد الطائفي الديني يف أوروبا ،حصل االعرتاف باحلق يف االختالف الديني ،أقرته
مراسيم وقوانني ودساتري.
وقد قام بالدفاع عن مبدأ «التسامح» كقيمة أساسية ،مؤسسو الفكر الليربايل وأصبح
ألفكارهم اجلديدة ح ًقا يف الوجود(((.

ثمة حاجة للرصاع الديني وال للعنف والتعصب
ويف الفكر اإلسالمي العريب مل تكن َّ
لظهور التسامح ال كقيمة أخالقية وال كمبدأ ،فالتسامح فعل عميل أسس له الدين
وأصله من خالل ألفاظ ودالالت كثرية سنوضحها يف النقاط الالحقة ،ومنه
اإلسالمي َّ
نتساءل ما املعاين العربية للتسامح؟

املبحث الثاين :املعنى العريب للتسامح

خيتلف معنى التسامح يف اللغة العربية عن معناه يف اللغات األجنبية ،فقد جاء يف
وسامحا ،واملساحمة:
قاموس لسان العرب أن السامح والسامحة :اجلود ،سمح سامحة وسموحة
ً
املساهلة ،وتساحموا :تساهلوا((( ،ويف احلديث الرشيف يقول اهلل عز وجل :اسمحوا لعبدي

((( جون لوك :هو فيلسوف إنجليزي.
((( جون لوك ،رسالة يف التسامح ،ترمجها عن الالتينية مع تقديم وتعليق عبد الرمحن بدوي ،بغداد :مركز
درسات فلسفة الدين ،سلسلة ثقافة التسامح ،2006 ،ص.121
((( ريمون بوالن ،احلرية يف عرصنا ،ترمجة وتقديم :عادل العوا ،دمشق :دار طالس ،1993 ،ص.161
((( مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،مج ( ،)2بريوت :دار صادر-1955 ،
أيضا :الشيخ حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي :خمتار الصحاح ،بريوت:
1956م ،ص .490راجع ً
دار الفكر ،ص.312
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كإِسامحه إىل عبادي ،والإِ سامح لغة يف السامح بمعنى جاد وأعطى من كرم وسخاء.

سامحا
ويأيت السامح يف قاموس املنجد بمعنى اجلود والكرم والتساهل ،فسمح:
ً
وسامحة العود بمعنى ساهل والن ،وساحمه يف األمر ساهله والينه ووافقه عىل مطلوبه،
وتسامح :تساهل ،والتسامح التساهل.

وال خيرج القاموس املحيط يف حتديده للمعنى اللغوي للتسامح عن ذلك ،فنجد
ِ
امحا :جاد وك َُر َمُ ،س َمحاء:
وس ْم ًحا وس ً
وحا ُس َ
وس ُم ً
وس ً
موح ًة َ
امحا َسماَ حة ُ
َس ُم َح :ك َُر َم َ
كُرماء ،وتساحموا :تساهلوا.

ويرى أحد الباحثني أن مفردة التسامح حتمل يف اللغة العربية معنى:
 .1سمح سامحة أي جاد وأعطى من كرم وسخاء.
 .2وقد يقال :اسمح يف املتابعة واالنقياد ،وهناك من يقول :أسمحت نفسه إذا انقادت.
 .3وتأيت بمعنى اإلعطاء ،ويقال :سمح يل فالن أي أعطاين ،وهذا يشبه املعنى األول
اجلود.
 .4وسمح يل بذلك :يسمح سمحانًا واسمح وسامح أي وافقني عىل املطلوب.
 .5واملساحمة تعني املساهلة ،وتساحموا أي تساهلوا.
لسمحا أي متس ًعا.
 .6وتأيت بمعنى االتساع لقول العرب :عليك باحلق فإن فيه
ً
 .7وتأيت بمعنى االستقامة والتثقيف إذ يقالِ :
سمح الرمح أي تعديله.
 .8وتأيت بمعنى الرسعة.
 .9وقيل سمح بمعنى هرب.

ويعني هذا أن كلمة التسامح ال حتمل يف اللغة العربية شي ًئا من املعاين اللغوية الغربية
وال االصطالحية احلديثة للتسامح؛ ألهنا ال تنطلق يف داللتها هذه من مبدأ املساواة الذي
يعدّ رش ًطا يف الداللة احلديثة للتسامح.

املبحث الثالث :املعنى الدويل السيايس للتسامح

من زاوية ثالثة حاولت األمم املتحدة وضع تعريف عاملي متفق عليه من قبل املجتمع
الدويل .وجتلىّ ذلك عندما أعلنت عرب اليونسكو إعالن املبدأ العاملي للتسامح يف  16ترشين
بتنوع واختالف ثقافات
الثاين  ،1995وعرفت فيه التسامح عىل أنه(((« :االحرتام والقبول ّ

((( راجع :إعالن املبادئ املتعلقة بالتسامح الذي أعلنه ووقعه املؤمتر العام لليونيسكو يف  16نوفمرب ،1995
رسالة اليونيسكو ،آذار /مارس  ،1996ص.34
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أيضا رضورة سياسية وقانونية ،وهو فضيلة
عاملنا ،وهو ليس جمرد واجب أخالقي ولكنه ً
جتعل السالم ممكنًا عامل ًّيا ،وتساعد بالتايل عىل استبدال ثقافة احلرب بثقافة السالم.
يعدّ التسامح ليس تنازلاً أو جماملة لآلخر ،بل هو قبل كل يشء موقف يقوم عىل
االعرتاف باحلقوق العاملية للشخص اإلنساين واحلريات األساسية لآلخر؛ ولذلك فإن
التسامح ينبغي أن يطبق من طرف األفراد كام من طرف اجلامعات والدول.
التسامح هو مفتاح حقوق اإلنسان والتعددية والديمقراطية.

إن تطبيق التسامح يعني رضورة االعرتاف لكل شخص بحقه يف حرية اختيار
معتقداته والقبول بأن يتمتع اآلخر باحلق نفسه ،مما يعني أنه ليس هناك حق لفرد بأن يفرض
آرائه عىل اآلخرين.

نظرا
والواقع أن اجلهود الدولية تتَّجه إىل استيعاب هذا التحديد وتعميم استعامله ً
لثرائه وشموليته بكونه يربط بني مفاهيم التسامح ونرش قيم الديمقراطية وثقافة حقوق
ملحا ملواجهة انتشار قيم التعصب والكراهية والعنف
اإلنسان ،وهو ما يعدّ مطل ًبا ًّ
واإلرهاب(((.
كام أن االختالف يف الداللة اللغوية ملفهوم التسامح مل يمنع من الوصول إىل نوع
من التقارب يف التعريف االصطالحي للتسامح ،حيث نجد أن أغلب الباحثني والكتاب
العرب من املعارصين توصلوا إىل جتاوز املعاين والدالالت اللغوية التي حيملها مفهوم
كثريا من الطرح الغريب له.
التسامح ليقرتبوا ً

ويف هذا الصدد نجد حممد عابد اجلابري يرى التسامح عىل أنه «موقف فكري وعميل
قوامه تق ُّبل املواقف الفكرية والعملية التي تصدر من الغري ،سواء كانت موافقة أو خمالفة
ملواقفنا» أو هو «احرتام املوقف املخالف»(((.
ويتفق حممد جابر األنصاري مع هذه النظرة عندما يعرف التسامح عىل أنه «تعايش
املختلفني بسالم ،إذا توافر بينهم حد أدنى من التكافؤ واملساواة أو القبول باآلخر.((1(»...
وال يبتعد ماجد الغرباوي عن النظرة املعارصة للتسامح عندما يعرفه عىل أنه «اختاذ

((( نحو رؤية حضارية ملفهوم التسامح ،جريدة الغد ،العدد  4 ،7137شباط  -فرباير  ،2005عىل شبكة
املعلومات العاملية االنرتنيتhttp:/www.alghad.jo/news :
((( حممد عابد اجلابري ،قضايا يف الفكر املعارص ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،1997 ،ص.20
( ((1عيل أسعد وطفة ،املضامني اإلنسانية يف مفهوم التسامح ،عىل شبكة املعلومات العاملية اإلنرتنت ،املوقع:
.http:/www.kwtanweer.com
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موقف إجيايب متفهم من العقائد واألديان واألفكار ،يسمح بتعايش الرؤى واالجتاهات
املختلفة بعيدً ا عن االحرتاب واإلقصاء عىل أساس رشعية اآلخر املختلف دين ًّيا وسياس ًّيا
وحرية التعبري عن آرائه وعقيدته»(.((1

وعىل غرار اآلراء واالجتاهات املختلفة التي حاولت وحتاول التأسيس ملفهوم
التسامح يف الفكر اإلسالمي ،ارتأينا يف هذه الدراسة التطرق إىل العالمة املفكر واملصلح
حممد الطاهر بن عاشور؛ والوقوف عنده عىل مفهوم التسامح وأسسه من خالل كتابه:
«أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم»(.((1

ﷺ ثان ًيا :السامحة عند الشيخ حممد الطاهر بن عاشور

املبحث األول :ترمجة وسرية الطاهر بن عاشور

هو املصلح واملفكر والناقد التونيس العالمة حممد الطاهر بن عاشور (-1879
1973م) الشهري بمؤلفاته« :التحرير والتنوير» و«مقاصد الرشيعة اإلسالمية» ،و«أصول
التقدم يف اإلسالم» وكتابه الطريف «أليس الصبح بقريب».
الديني اإلسال ّمي بالتجديد وتطوير العديد من أبوابه ليناسب
تعهد املوروث
وقد ّ
ّ
ً
العرص احلديث ،فكان ً
وشيخا جلامع الزيتونة املعمور.
شيخا علاّ م ًة لإلسالم

وقد شغل مهمة عضو مراسل ملجمعي اللغة العربية بالقاهرة ودمشق منذ سنة
1955م.
ومل يكن الشيخ حممد الطاهر بن عاشور أحد األعالم البارزين يف احلركة اإلصالحية
فقط ،بل كان بحق يف مطلع القرن العرشين من عظامئه املجدّ دين ،فقد انربى طيلة حياته
املديدة أكثر من  90عا ًما جياهد يف طلب العلم ،ويف كرس وحتطيم أطواق اجلمود والتقليد
التي ق ّيدت العقل املسلم ورصفته عن التفاعل مع القرآن الكريم وربطه باحلياة املعارصة.

ولقد أبدع شيخنا حني سئل عن طوائف املسلمني وتكفريهم فقال يف كتابه «أصول
النظام االجتامعي يف اإلسالم»« :وفيام عدا ما هو معلوم من الدين بالرضورة من االعتقادات
فاملسلم خميرّ ٌ يف اعتقاد ما شاء منه اَّإل أنّه يف مراتب الصواب واخلطأ .فللمسلم أن يكون سن ًّيا
( ((1ماجد الغرباوي ،التسامح ومنابع الالتسامح مقاربة متهيدية ،جملة قضايا إسالمية معارصة ،بغداد :مركز
دراسات فلسفة الدين ،العدد  ،2004 ،29-28ص.145
(((1حممد الطاهر بن عاشور ،أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ،تونس :دار سحنون ،والقاهرة :دار
السالم.2006 ،
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سلف ًّيا ،أو أشعر ًّيا أو ماتريد ًّيا ،وأن يكون معتزل ًّيا أو خارج ًّيا أو زيد ًّيا أو إمام ًّيا .وقواعد
العلوم وصحة املناظرة مت ّيز ما يف هذه النحل من مقادير الصواب واخلطأ ،أو احلق والباطل.
وال نكفر أحدً ا من أهل القبلة»(.((1

ومن املواقف املشهورة للطاهر بن عاشور رفضه القاطع استصدار فتوى تبيح الفطر
الرئيس
يف رمضان ،وكان ذلك عام (1381هـ1961 /م) عندما دعا احلبيب بورقيبة
ُ
َ
العامل إىل الفطر يف رمضان بدعوى زيادة اإلنتاج ،وطلب من الشيخ أن
التونيس السابق
رصح يف اإلذاعة بام يريده اهلل تعاىل ،بعد أن قرأ
يفتي يف اإلذاعة بام يوافق هذا ،لكن الشيخ ّ
آية الصيام ،وقال بعدها« :صدق اهلل وكذب بورقيبة» .فخمد هذا التطاول املقيت ،وهذه
الدعوة الباطلة بفضل مقولة ابن عاشور(.((1

املبحث الثاين :السامحة عند حممد الطاهر بن عاشور

نحاول الوقوف عىل خصائص وأسس التسامح اإلسالمي عند الشيخ بن عاشور
مفصلة كام أوردها يف مؤلفاته بد ًءا من التعريف اللغوي لديه يقول« :التسامح مصدر ساحمه
إذا أبدى له سامحة قوية ...وأصل السامحة السهولة يف املخالطة واملعارشة ،وهي لني يف
الطبع يف مظان تكثر يف أمثاهلا الشدة»(((1؛ ويستطرد« :وأنا أريد بالتسامح إبداء السامحة
للمخالفني للمسلمني بالدين وهو لفظ اصطلح عليه العلامء الباحثون عن األديان من
املتأخرين من أواخر القرن املايض [القرن التاسع عرش] ً
أخذا من احلديثُ « :بعثت باحلنفية
السمحة» ،قد صار هذا اللفظ حقيقة عرفية يف هذا املعنى»(.((1
قال الطاهر بن عاشور يف حتفته الفكرية «مقاصد الرشيعة» مبينًا مفهوم التسامح
ومؤصلاً له« :فالسامحة :السهولة املحمودة فيام يظن الناس التشديد فيه .ومعنى كوهنا
حممودة أهنا ال تفيض إىل رض أو فساد»(.((1
و«إن حكمة السامحة يف الرشيعة أن اهلل جعل هذه الرشيعة دين الفطرة ،و ُأمور

( ((1حممد الطاهر بن عاشور ،أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ،تونس :دار سحنون والقاهرة :دار
السالم،2006 ،ص.172
( ((1راجع :الطاهر بن عاشور ..العامل الشجاع ،موقع قصة اإلسالم ،إرشاف د .راغب الرسجاين
( ((1حممد الطاهر ابن عاشور ،أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ،تونس :دار سحنون والقاهرة :دار
السالم ،2006 ،ص 213
( ((1املصدر نفسه ،ص.113
( ((1حممد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الرشيعة ،الطبعة األوىل ،الرشكة التونسية للتوزيع ،تونس ،1978
ص.61
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الفطرة راجعة إىل اجلبلة ،فهي كائنة يف النفوس ،سهل عليها قبوهلا ،ومن الفطرة :النفور من
ف َعنْك ُْم َو ُخ ِل َق الإْ ِ ن َْس ُ
ان َض ِعي ًفا}( ((1وقد
الشدة واإلعنات .قال تعاىلُ { :ي ِريدُ ال َّل ُه َأ ْن يخُ َ ِّف َ
أراد اهلل تعاىل أن تكون رشيعة اإلسالم رشعية عامة ودائمة ،فاقتىض ذلك أن يكون تنفيذها
بني األمة سهلاً  ،وال يكون ذلك اَّإل إذا انتفى عنها اإلعنات»(.((1

ويقول يف موضع آخر« :السامحة :سهولة املعاملة يف اعتدال ،فهي وسط بني التضييق
والتساهل ،وهي راجعة إىل معنى االعتدال والعدل والتوسط .ذلك املعنى الذي ّنوه به
أساطني حكامئنا الذين عنوا بتوصيف أحوال النفوس والعقول ،فاضلها ودن ّيها ،وانتساب
بعضها من بعض .فقد اتفقوا عىل أن قوام الصفات الفاضلة هو االعتدال ،أي التوسط
بني طريف اإلفراط والتفريط؛ ألن ذينك الطرفني يدعو إليهام اهلوى الذي حذرنا اهلل منه يف
{ولاَ َتتَّبِ ِع الهَْ َوى َف ُي ِض َّل َك َع ْن َسبِ ِ
يل ال َّل ِه}»(.((2
مواضع كثرية ،منها( ((2قوله تعاىلَ :

وسامحة الرشيعة ترتبط بمبدأ العدل الذي ّقرره القرآن الكريم ،وب َّينه الرسول ،K
ونذر حياته لتحقيقه يف عامل الواقع ،ويف ذلك يقول ابن القيم« :إن الرشيعة مبناها وأساسها
عىل احلكم ،ومصالح العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصالح
جل ْور ،وعن الرمحة إىل ضدها،
كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل ا َ
وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث ،فليست من الرشيعة ،وإن دخلت فيها
بالتأويل؛ فالرشيعة ُ
عدل اهلل بني عباده ،ورمحته بني َخ ْلقه ،وظله يف أرضه ،وحكمته الدالة
عليه ،وعىل صدق رسوله  Kأتم داللة وأصدقها»(.((2
ونطاق السامحة والتيسري يف اإلسالم ال يقترص عىل شؤون العبادة ،وإنام يتسع لكل
أحكام اإلسالم؛ من معامالت مدنية ،وترصفات شخصية ،وعقوبات جزائية ،وترشيعات
قضائية ،ونحوها ،ويظهر ذلك جل ًّيا من خالل تت ُّبع نصوص قواعد الرشيعة ،وارتباطها
باملقاصد الرشعية ،التي تدور حول جلب املنفعة ودرء املفسدة(.((2

والتسامح هبذا املعنى ،هو عالقة ذات طبيعة مناقضة ملا ساد تارخي ًّيا من عالقات بني
أصحاب األديان والعقائد واملختلفة؛ إذ «كان أهل األديان منذ ُعرف التاريخ جيعلون الدين
( ((1سورة النساء ،اآلية .28
( ((1حممد الطاهر بن عاشور ،املصدر نفسه ،ص.61
( ((2املصدر نفسه ،ص.60
( ((2سورة ص ،اآلية .26
( ((2ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني ،ج ،3بريوت :دار اجليل ،ص.3
( ((2عبدالكريم زيدان ،حالة الرضورة يف الرشيعة اإلسالمية ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ص.5
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جامعة ومانعة ،أي :كام جيعلونه جام ًعا للمتد ّينني به يف املودة وحسن املعارشة والعصبية،
كذلك جيعلونه مان ًعا من االمتزاج واملعارشة واملودة مع املتدينني بغري دينهم ،ثم تشب بينهم
بحكم التولد والتدرج صدف الكراهية ثم البطش بأولئك املخالفني ،وشواهد التاريخ عىل
ذلك كثرية»(.((2

ّ
التعصب باعتباره حالة نفسية
ويشخص الشيخ حممد الطاهر بن عاشور موقف
ّ
أحس من ضالل
تتم ّلك صاحب العقيدة جتاه من خيالفه فيها ،فاملتش ّيع لعقيدة ما «ربام
ّ
تعج ًبا من ق ّلة اهتداء املخالفني إىل العقيدة
خمالفه بإحساس يضيق به صدره ومتتلئ منه نفسه ّ
واضحا ب ّينًا»(.((2
احلقة وكيف يغيب عليهم ما يبدو له هو
ً

يستخلص املصلح مبدأ التسامح من املتن النيص التأسييس يف اإلسالم ،ويستعرض
من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ما جيعله يستفيد بأن «القرآن وكالم الرسول K
يف مناسبات يع ّلم املسلمني أن االختالف رضوري يف جبلة البرش وأنه من طبع اختالف
املدارك وتفاوت العقول يف االستقامة ،وهذا املبدأ إذا خت ّلق به املرء أصبح ينظر إىل االختالف
ً
وخطأ ،ال نظره إىل األمر العدواين املثري
نظرة إىل تفكري جبيل تتفاوت فيه املدارك إصابة
للغضب»(.((2

و ّملا كان التسامح أصلاً مؤصلاً يف نصوص اإلسالم التأسيسية ،بالنسبة إىل بن
جتسدت يف سلوكيات أوائل املسلمني جتاه غريهم من أصحاب
عاشور ،فإن ترمجته العملية ّ
الديانات األخرى ،وحتديدً ا ّملا «مازج املسلمون أممًا خمتلفة األديان دخلوا حتت سلطاهنم
من نصارى العرب وجموس الفرس ويعاقبة القبط وصابئة العراق وهيود أرحياء ،فكانوا
مع اجلميع عىل أحسن ما يعامل به العشري عشريه ،فتعلموا منهم وعلموهم ،وترمجوا كتب
علومهم ،ومجعوا هلم احلرية يف إقامة رسومهم ،واستبقوا هلم عوائدهم املتولدة من أدياهنم،
وربام شاركوهم يف كثري منها بعنوان عوائد ،كام كان عملهم يف عيد النوروز وعيد الغمس
يف مرص»(.((2
ويف ذكر أسبقية الرشيعة اإلسالمية يف إقرار احلرية الدينية وضبط موقف األغلبيات
جتاه األقليات ومنها الدينية ،يقول الدكتور حممد عامرة« :جاء اإلسالم فسلك االختالفات
( ((2حممد الطاهر بن عاشور ،أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ،تونس :دار سحنون ،والقاهرة :دار
السالم ،2006 ،ص .215
( ((2املصدر نفسه ،ص.216
( ((2املصدر نفسه ،ص.217
( ((2املصدر نفسه ،ص.219
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التنوع هو السنة والقاعدة والقانون ،ووضعه لبنات يف البناء
يف إطار الوحدة ،وجعل ّ
وقرر أن اآلخر هو جزء من الذات ،وذلك ألول مرة يف تاريخ الرشائع واألمم
اجلامعّ ،
(((2
والدول واحلضارات. »...

وكام قال األستاذ حممد صالح الدين املستاوي يف مقاله (التسامح هو العظمة
اإلسالمية)« :عقد سامحة الشيخ اإلمام حممد الطاهر بن عاشور  Fفصلاً جعله خامتة
لكتاب أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ،اختذ له عنوان التسامح ،وقد أتى سامحته
ونظرا ألمه ّيته ،وألن هذه القيمة
كعادته باجلديد املفيد ،مجع فيه بني التحرير والتنوير.
ً
التسامح يزداد االهتامم هبا باعتبارها من القيم التي تشتد إليها احلاجة يف هذا الزمن الذي
تكاد ختتلط فيه املفاهيم وتلتبس عىل الناس ،فيلبس اإلسالم واملسلمون هتم التعصب
والتزمت والظالمية واإلرهاب! فإن هذا األمر يستوجب من أهل الذكر من علامء الدين
ومحلة األقالم وقادة الرأي ووالة أمور املسلمني فضلاً عن اهليئات العلمية واجلامعات
الدينية واملجامع الفقهية أن يبني كل من موقعه وبأسلوبه حقائق األمور ،وهم ال شك
منتهون إىل أن اإلسالم براء من كل ما يلصق به من شبهات واهتامات.
تعبريا سي ًئا جدًّ ا بكلمة تسامح؛
ويرى بعض النقاد أن احرتام حرية التدين قد عبرّ عنه ً
ذلك ألن األمر يتعلق بإلزام يقرره العدل وبواجب ال حيتمل التساهل .إن التسامح يقتيض
يكف عن إظهارها والدفاع عنها والدعوة هلا ،بل
ال أن يتخىل املرء عن قناعاته ،وال أن
ّ
إنام يعني االمتناع عن استعامل أية وسيلة من وسائل العنف والتجريح والتدليس ،وبكلمة
واحدة :احرتام اآلراء وليس فرضها .وليس من السهل االختيار بني الرأيني؛ ذلك ألن هذه
الشكوك والتحفظات قد أثريت يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين»(.((2

ويرى آخرون أن الصلة بني التسامح واحلرية لدى الطاهر بن عاشور مسألة جوهرية،
فهو من دون ّ
شك متشبع باملفهوم الغريب للتسامح حسب آراء بعض الدارسني اجلدد مثل
يقر أن التسامح هو «إبداء السامحة للمخالفني للمسلمني بالدين،
محادي ذويب؛ لذلك ّ
وهو لفظ اصطلح عليه العلامء الباحثون يف األديان من املتأخرين من أواخر القرن املايض».
إن التسامح يف رأيه يدور حول حرية اآلخر غري املسلم يف عقيدته ،وال يتعلق برتك احلرية
للمسلم فيام يعتقده ،لكن هل من سند هلذا االستنتاج؟ أنا ال أعتقد ّ
أن املسلمني أخذوا
( ((2حممد عامرة ،اإلسالم واألقليات املايض ،احلارض واملستقبل ،القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية ،ط ،1
 ،2003ص 12
( ((2حممد عابد اجلابري ،قضايا يف الفكر املعارص ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،1997 ،1
ص.28
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التسامح من الغرب ّيني ،باعتباره قيمة هلا عالقة بالغرب ،وإنّام هم رجعوا يف كثري من األحيان
إىل السلوك الذي غلب عىل املامرسة اإلسالم ّية عرب التاريخ ،وو ّظفوا هذا التّسامح الذي
الحظناه ،والذي كان موجو ًدا بشكل يفوق ما هو موجود يف املجتمعات املسيحية يف خدمة
كثريا الشيخ حممد الطاهر بن عاشور؛ ألنّه كان من
هذه القيم اجلديدة التي مل يكن يؤمن هبا ً
الذين يدعون إىل قتل املرتدّ ؛ أي الذي يغيرّ دينه عمدً ا .وهو يعترب ّ
أن ضامن سالمة اجلسم
االجتامعي ينبغي أن تُقدّ م يف هذا املجال عىل صدق االعتقاد وعىل عمق هذه االعتقاد.
ولذلك ،فال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،وال اإلصالحيون يف العرص احلديث كانوا
متأ ّثرين ّ
بكل املنظومة التي يدخل يف نطاقها هذا التسامح ،باعتباره من حقوق اإلنسان
توجه
احلديثة ،وإنّام هو بحث عن توازن اجتامعي يق ّلص أكثر ما يمكن من العنف .وهذا ّ
سليم يف حدّ ذاته؛ ّ
ألن ق ّلة التسامح ينتج عنها ممارسة العنف ،وهم مل يكونوا من دعاة هذا
العنف .ولذلك فالقض ّية ال تتع ّلق يف نظري بمدى التأ ّثر بالغرب بقدر ما هي من مقتضيات
االجتامع احلديث ،ال س ّيام أنهّ م عاشوا هذا االنتقال من وضع إىل وضع آخر مغاير عىل
مجيع األصعدة االجتامع ّية واالقتصاد ّية والسياس ّية وغريها؛ فكانوا يبحثون عماّ حي ّقق هذا
االنسجام وما يبعده عن العنف ،ولذلك كانوا متساحمني من هذه الناحية وهذا أمر طبيعي.
يف إحدى الدراسات( ((3يقول ابن عاشور « :Fإن احلرية خاطر غريزي يف النفوس
البرشية ،فيها (أي احلرية) نامء القوى اإلنسانية من تفكري وقول وعمل ،وهبا تنطلق املواهب
العقلية متسابقة يف ميادين االبتكار والتدقيق .فال حيق أن تسام بقيد إال قيدً ا يدفع به عن
صاحبها رض ثابت أو جيلب به نفع».
ويؤكد أصالة احلرية وفطريتها يف موضع آخر بقوله« :واحلرية هبذا املعنى حق للبرش
عىل اجلملة؛ ألن اهلل ملا خلق لإلنسان العقل واإلرادة وأودع فيه القدرة عىل العمل فقد أك َّن
وخوله استخدامها باإلذن التكويني املستقر يف اخللقة».
فيه حقيقة احلرية ّ

يقول ابن عاشور« :وقد دخل التحجري يف بني البرش يف حريته من أول وجوده،
إذ أذن اهلل آلدم وزوجه -حني خلقا وأسكنا اجلنة  -االنتفاع بام يف اجلنة ،إال شجرة من
ْت َو َز ْو ُج َك الجْ َنَّ َة َف ُكلاَ ِم ْن َح ْي ُث ِش ْئ ُتماَ َولاَ َت ْق َر َبا
اس ُك ْن َأن َ
أشجارها .قال تعاىلَ :
{و َيا َآ َد ُم ْ
لمِ
ِ
َه ِذ ِه َّ
ني} ،ثم مل يزل يدخل عليه التحجري يف استعامل حريته بام
الش َج َر َة َف َتكُونَا ِم َن ال َّظا َ
رشع له من الرشائع والتعاليم املراعى فيها صالح حاله يف ذاته ،ومع معارشيه ،بتمييز
حقوق اجلميع ومراعاة إيفاء كل بحقه».
( ((3ابن عاشور ،احرتام األفكار ،جملة السعادة العظمى ،ع ،18مج 16 ،1رمضان 1322هـ ،ص ص-273
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وهكذا تتأسس رؤية ابن عاشور إىل احلرية عىل أصالة مزدوجة متكاملة فيها :أصالة
فطريتها املالزمة لكل فرد يف خلقته ،وأصالة مبدأ تقييدها وعقلنتها ،باعتباره الشكل الوحيد
املمكن لتحقيقها وإنجاحها.

يقول يف مثال آخر عن حرية العمل« :وأما حرية العمل فإن شواهد الفطرة تدل
عىل أن هذه احلرية أصل أصيل يف اإلنسان ،فإن اهلل تعاىل ملا خلق لإلنسان العقل وجعل له
مشاعر تأمتر بام يأمرها العقل أن تعمله ،وميز له بني النافع والضار بأنواع األدلة ،كان إذن
قد أمكنه من أن يعمل ما يريد مما ال حيجمه عنه توقع رضر يلحقه ...فكانت حرية العمل
والفعل أصال فطريا.»...

ﷺ ثال ًثا :التأصيل األخالقي ملبدأ التسامح يف اإلسالم

قال رسول هلل  Kعن أيب أمامة« :ثالث من أخالق املؤمن :املالطفة ،واملساحمة،
ومرارا تطالب بالرمحة واللني والرفق واملساهلة
تكرارا
واملباذلة» ،وجاءت الوصايا الكريمة
ً
ً
حتى يف األوقات والظروف احلرجة ،كرد األذى والدفاع عن العرض أو الدين أو النفس؛
منها ما قاله أبو بكر الصديق« :إنك ستلقى أقوا ًما قد فرغوا أنفسهم هلل يف الصوامع فذرهم
وما فرغوا أنفسهم له ،وال تقتلن مولو ًدا ،وال امرأة ،وال ً
شجرا بدا
كبريا ،وال تعقرن
ً
شيخا ً
ثمره ،وال حترقن نخلاً  ،وال تقطعن كر ًما»(.((3
وقال لقامن احلكيم داع ًيا إىل التصدي للتعصب والعنف وغريها من مشتقات التطرف
والظلم« :يا بني ،كذب من قال :إن الرش بالرش يطفأ ،فإن كان صاد ًقا فليوقد نارين ،وينظر
هل تطفئ إحدامها األخرى ،وإنام يطفئ اخلري الرش كم يطفئ املاء النار»(.((3
من هذه احلكمة العظيمة يتبني لنا أن جدلية اخلري والرش ورصاع األضداد متواصل بني
البرش ،فحيث يتجىل التسامح يعانده العنف ،وحيث يكمن العفو يكمن التطرف والتعصب
وال يمكن بحال من األحوال إدارة اجلدل بني اخلري والرش وبني الفضائل والرذائل إال
بالرجوع لدائرة القيم العليا والفلسفة األخالقية متاشيا مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية.

يقول عادل العوا يف كتابه املوسوم «التسامح من العنف إىل احلوار» :يرتتَّب عىل
فهم الكائن وما ينبغي أن يكون .وال مناص ألفاضل الناس
الشخصية اإلنسانية السوية ُ

( ((3الفردوس بمأثور اخلطاب ،رقم  ،2468اجلزء  ،2ص.87
( ((3وصية أيب بكر الصديق ليزيد بن أيب سفيان ملا بعثه إىل الشام ،انظر الرسخيس ،رشح السري الكبري ،قدم له
د .عبد العظيم العناين ،حتقيق :أبو عبد اهلل حممد حسن الشافعي ،بريوت :دار الكتب العلمية1997 ،م،
اجلزء األول ،ص.32 - 31
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ِ
تقويم اختيار عقالين
اإلمكانات اإلنسانية املتاحة هلم
يقوموا ،يف وجودهم وفعاهلم،
من أن ِّ
َ
يرجحون عملاً عىل عمل ،وسلوكًا عىل سلوك .وقد يكون
عىل الدوام؛ وهبذا االختيار ِّ
ٍ
اصطالحا عندئذ باسم «التكليف» ،أو
عرف
ً
اختيارهم العقالين ذا صفة دينية الرجحان ،و ُي َ
ُ
ٍ
اختيارا ذات ًّيا برش ًّيا أو
اختيارا نقد ًّيا،
برتجيح إنساين املنطلق ،فيكون
اختيارا عقالن ًّيا
يكون
ً
ً
ً
دنيو ًّيا .وكال االختيارين سلوك راهن يعدُّ التسامح يف إطار الثقافة العربية اإلسالمية قيم ًة
مرموقة أبدً ا.

لذلك حاول الفالسفة املسلمون ومنذ البداية بحث مسألة القيم وفق منهج العقل،
كام حاولوا يف العديد من األحوال التوحيد واجلمع بني العقل والنقل يف البحث والتنظري
للفضائل والتأصيل للقيم األخالقية والرتبوية ،وقد ب ّينت سور القرآن الكريم وآياته أسس
األخالق ومكارمها(.((3

املبحث األول :التأصيل الفكري للتسامح عند مسكويه

«ما يلفت النظر أن مسكويه وضع قواعد فلسفة أخالقية حديثة ليست نظرية
حمضة ،وال عملية حمضة ،بل هي وسط بينهام هتدف للوصول إىل أرقى أنواع احلياة الفكرية
والسلوكية لدى اإلنسان وقد عبرّ يف كتابه :هتذيب األخالق وتطهري األعراق عىل رضورة
حتسني وتسوية أفعالنا وأخالقنا قائلاً  :جيب أن نحصل ألنفسنا خل ًقا حسنًا فتصدر عنّا
أفعال كلها مجيلة بال تك ّلف وال مش ّقة بل بصناعة ودراية»(.((3

ومسكويه من الفالسفة الذين تنبهوا إىل مسألة التسامح األصيل النابع من الرشيعة
اإلسالمية التي قال فيها« :والرشيعة هي التي تقوم األحداث وتعدهم لألفعال املرضية
وتعد نفوسهم لقبول احلكمة وطلب الفضائل والبلوغ إىل السعادة اإلنسانية بالفكر
الصحيح والقياس املستقيم وعىل الوالدين أخذهم هبا»(.((3

ويف نسقه األخالقي يعد التسامح فضيلة من مجلة الفضائل التي يفرتض يف اإلنسان
أن يتمتع هبا؛ ويؤكد مسكويه أنّه من «الواجب الذي ال مرية فيه أن نحرص عىل اخلريات
التي هي كاملنا ،والتي من أجلها خلقنا ،ونجتهد يف الوصول إىل االنتهاء إليها ،ونتجنب
( ((3عبد اهلل بن سيف األزدي ،فصول من األخالق اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنة دار األندلس ،ط،1
2000م ،ص.7
( ((3ابن مسكويه ،هتذيب األخالق وتطهري األعراق ،تقديم :حسن متيم ،بريوت :دار مكتبة احلياة للطباعة
والنرش ،ط ،2ص.28
( ((3املصدر نفسه،ط ،1ص.45
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الرشور التي تعوقنا عنها وتنقص ح ّظنا منها»(.((3

والفضائل عنده تنقسم بحسب النفس فهناك ثالث قوى للنفس هي :القوة الناطقة،
والقوة الشهوانية ،والقوة الغضبية .وجيب أن تتحىل النفس بكامل الفضائل من وجهة نظره،
ويقول بأن احلكامء أمجعوا «عىل أن أجناس الفضائل أربع ،هي :احلكمة والعفة والشجاعة
والعدالة»(.((3

وما هيمنا من هذه الفضائل هي العفة إذ هبا يرتبط مفهوم التسامح ،فالعفة هي
«فضيلة احلس احليواين (الشهواين) ،وظهور هذه الفضيلة يف اإلنسان يكون بأن يرصف
حرا
شهواته بحسب الرأي ،أعني أن يوافق التمييز الصحيح حتى ال ينقاد هلا ،ويصري بذلك ًّ
غري متعبد ليشء من شهواته»(.((3
والفضائل التي تندرج حتت العفة هي« :احلياء ،الدعة ،الصرب ،السخاء ،احلرية،
القناعة ،الدماثة ،االنتظام ،حسن اهلدى ،املساملة ،الوقار ،الورع».
وما هيمنا يف هذه الفضائل هو فضيلة السخاء؛ ألهنا هي اجلنس الذي تنتمي إليه
فضيلة التسامح ،لذلك فالفضائل التي تندرج عنده حتت السخاء ستة ،هي« :الكرم،
اإليثار ،النبل ،املواساة ،السامحة ،املساحمة»(.((3

التسامح ليس فضيلة واحدة عند مسكويه بل هو فضيلتان مها :السامحة ،واملساحمة،
وكالمها أحد أشكال السخاء ،ومن ثم ينتميان يف آخر املطاف إىل العفة التي هي من كربى
الفضائل عنده ،والتي يفرتض يف السلوك األخالقي أن يتجاوزها يف الطريق إىل اخلري
والسعادة.
يقول مسكويه« :وأ ّما السامحة فهي بذل بعض ما ال جيب ،وأما املساحمة فهي ترك
بعض ما جيب واجلميع باإلرادة واالختيار»(.((4

يقول عامد اهلاليل« :إن متغريات الواقع العريب اإلسالمي ،دفعت بمسكويه نحو
حمورا ملباحثها ،يف تشكيل أسس مرشوعه الفلسفي
فلسفة األخالق ،التي اختذت من اإلنسان ً
لألخالق والرتبية .وهذا امليل مل يتجاهل اإلسالم وما أفرزه من أنظمة فكرية ،وهذا واضح
( ((3املصدر نفسه ،ص.12
( ((3املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((3املصدر نفسه ،ص.15
( ((3املصدر نفسه ،ص.16
( ((4املصدر نفسه ،ص.17
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يف أسس ثقافته الفلسفية التي منحته فرصة انتخاب منظومات فلسفية تتجاوب مع طبيعة
األجواء اجلديدة التي يعيش فيها اإلنسان العريب»(.((4

إن ما قدمه مسكويه يف حقل البحث األخالقي القيمي ذو أمهية عالية باعتبارين،
واحد تارخيي وآخر نظري ذايت .فعىل الصعيد األول تتاح لنا إمكانية النظر الفسيح واملفعم
باملشكالت الكثرية املتوالفة واملتاميزة التي كانت هتيمن يف الفكر العريب الوسيط ،بحيث
صحيحا والقائم عىل وضع هذا الفكر يف رؤية بسيطة مبسطة
يكف االعتقاد عن أن يكون
ً
ختتزله إىل واحد من أبعاده.
وأما عىل الصعيد الثاين (النظري الذايت) فنحن نرى أن املنظومة األخالقية القيمة
ملسكويه أثارت من املسائل واملشكالت ،يف حينه ما أغنى التفكري الفلسفي العريب ودفع به
إىل األمام(.((4

هذا ألن مسكويه اهتم باألخالق اهتام ًما موضوع ًّيا علم ًّيا ،إذ كان هدفه تقويم
اخللق عىل أساس فلسفي سليم يرتقي به من رتبة البهائم والرتقي يف مراتب السعادة .وهو
الواصف الشخص احلاصل عىل صحته النفسية األخالقية« :كالشمس تفيد القمر ،كلام
أرشقت عليه أفادته من ذاهتا ،وليس كالكتاب ينفع الغري دون أن يستفيد هو مما حيمله من
نفائس العلم شي ًئا».
وعىل هذا فاإلصالح اخللقي ال يقترص عىل إصالح املرء لنفسه ،ولكنه يرمي أيضا
إىل إصالح املرء غريه(.((4

أساسا للوعي اإلنساين وليحرك احلوار كوسيلة من
وليجعل اإلنسان العقل
ً
وسائل الوصول إىل حل اخلالفات ،وليدفعه إىل التفكري ويقوده إىل األخذ بأسباب العلم،
وينطلق اإليامن من موقع العلم الذي يتآخى مع الفطرة والوجدان ...،ويثري أمام اإلنسان
واإلنسانية الضوابط األخالقية والتطلعات الروحية والقوانني الرشعية من خالل االنفتاح
عىل مسؤولياته يف احلياة»(.((4
( ((4راجع مقال عيسى جابيل :مسكويه فيلسوف األخالق ،ذواتنا ،صحيفة ثقافية فكرية ،تصدر عن مؤسسة
مؤمنون بال حدود ،يوم  ،2015/04/16اململكة املغربية عىل املوقع:

http://thewhatnews.net/index.php

( ((4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((4أمحد بن مسكويه ،هتذيب األخالق ،طبعة مكتبة احلياة ،1961 ،ص.222
( ((4حممد حسني فضل اهلل ،عن التغيري والتاميز احلضاري وحماكاة اخلالفة الراشدة ،عن بحوث وقراءات،
بريوت :الدار العاملية ،ط1994 1م ،ص.210
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وهذا ما يذكرنا بموقف سقراط ومطالبة الفيلسوف بإنزال األخالق من السامء إىل
األرض.

املبحث الثاين :املاوردي والتسامح اإلسالمي نظري ًة وتطبي ًقا

املاوردي هو أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي الشافعي املواردي (364
450 -هـ1058 - 974 /م).

قدّ م املاوردي معاجلة أخالقية واسعة يف الكثري من مؤلفاته منها اآلداب السلطانية،
تسهيل النظر وتعجيل الظفر ،أما أخالق التسامح فقد أعطاها أمهية كربى يف كتابه «أدب
الدنيا والدين» متناولاً تعريف النفس وعالقة التسامح باألخالق اإلسالمية ،فالنفس
عنده« :جمبولة عىل شيم مهملة وأخالق مرسلة ال يستغني حممودها عىل التأديب ،وال
يكتفي باملريض منها عن التهذيب».
يرى املاوردي أن األخالق غرائز كامنة تظهر باالختيار وتقهر باالضطرار ،ويؤكد
أن للنفس أخالق حتدث عنها بالطبع وهلا أفعال تصدر عنها باإلضافة ،إذا النفس عند
املاوردي قسامن ال تنفك منهام (أخالق الذات ،وأفعال اإلرادة).

واألخالق نوعان :غريزية ومكتسبة ،ومن مبادئ الفضائل العقل ،وهو أول
الفضائل؛ ألنه أصل الفضائل بحدوثها عنه وبتدبريها به ،والعدل فهو آخرها؛ ألنه نتيجة
الفضائل ،ألهنا مقدرة به؛ لذلك صار آخرها ،ومها مؤتلفان .وهو يقول« :أول الفضائل
العقل والعدل بتقديرها نتيجة الفضائل فكان آخرها ومها قرينان مؤتلفان ،ومل يتألف
اضطرارا ،وما سواها من الفضائل واسطة بني
حمتاجا إىل اآلخر
أمران إال كان أحدمها
ً
ً
مدبرا والعدل
العقل والعدل خيتص العقل بتدبريها ،والعدل بتقديرها فيكون العقل
ً
مقدرا.((4(»...
ً
وحيرص املاوردي عىل رصد ما يلزم من أدب حتى يرتبى عليه اإلنسان منذ طفولته
إذ يقول« :وأما األدب الالزم لإلنسان عند نشأته وكربه فأدبان :أدب مواضعة واصطالح،
وأدب رياضة واستصالح»(.((4
ويقول يف أخالق احلكام والسالطني« :امللك كالبحر تستمد منه األهنار ،فإذا كان

( ((4املاوردي ابو احلسن عيل بن حممد بن حبيب ،تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسة
امللك ،حتقيق :حمي هالل الرسحان وحسن الساعايت ،بريوت :دار النهضة العربية ،ط ،1981 ،1ص.12
( ((4املاوردي ،أدب الدنيا والدين ،املصدر السابق ،ص.228
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حلا ملحت»( ،((4وهذا مصداق لقول رسول اهلل(« :K ((4اثنان
عذ ًبا عذبت وإذا كان ما ً
من الناس إذا صلحا صلح الناس ،وإذا فسدا فسد الناس :العلامء واألمراء».

ال يعنينا أدب الرياضة واالستصالح ألنه ال عالقة له بالتسامح ،أ ّما أدب املواضعة
واالصطالح فهي التي ترتبط بالتسامح .وعندما يربط املاوردي هذه اآلداب بأخالق
احلاكم يقول« :من يبدأ بسياسة نفسه أدرك سياسة الناس».

ويذهب املاوردي إىل أن آداب املواضعة واالصطالح رضبان مها« :أحدمها ما تكون
املواضعة يف فروعه والعقل موجب ألصوله ،والثاين ما تكون املواضعة يف فروعه وأصوله».
وهذا األخري مثل :الصرب واجلزع ،وكتامن الرس ،والكالم والصمت واملروءة.

وترتبط فضيلة التسامح عند املاوردي باملروءة «التي هي حلية النفوس وزينة اهلمم،
فاملروءة مراعاة األحوال ،إىل أن تكون عىل أفضلها ،حتى ال يظهر منها قبيح عن قصد ،وال
يتوجه إليها ذم باستحقاق»(.((4
يؤكد املاوردي «أن حقوق املروءة أكثر من أن حتىص ،وأخفى من أن تظهر» ،وتنقسم
حقوق املروءة ورشوطها إىل قسمني:
أول :رشوط املروءة يف نفسه.
ثان ًيا :رشوط املروءة يف غريه.
يذكر املاوردي أن رشوط املروءة يف النفس هي :العفة والنزاهة والصيانة ،أما
رشوطها يف غريه فثالثة :املؤازرة ،وامليارسة ،واإلفضال.
يقول املاوردي :وأ ّما امليارسة فنوعان :أحدمها العفو عن اهلفوات ،والثاين املساحمة يف
احلقوق ،واستنادا إىل هذا النص فهناك شكالن للتسامح وامليارسة عند املاوردي:

أوال :العفو عن اهلفوات

يفرتض يف الرجل الفاضل أن يعفو عن اهلفوات التي تقع من اآلخرين ،وعليه أن
يتسامح ،إذ يقول املاوردي« :فأ ّما العفو عن اهلفوات ،فألنه ال مربأ من سهو وزلل وال سليم
من نقص أو خلل ،ومن رام سليماً من هفوة والتمس بري ًئا من نبوة فقد تعدى عىل الدهر
( ((4املاوردي ابو احلسن عيل بن حممد بن حبيب ،تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسة
امللك ،مصدر سابق ،ص.44
( ((4املصدر نفسه.
( ((4املصدر نفسه ،ص.265
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بشططه ،وخادع نفسه بغلطه وكان من وجود بغيته بعيدً ا ،وصار باقرتاحه فر ًدا وحيدً ا»(.((5
ألنه:

ويرصد املاوردي املقدمات التي قادته إىل النتيجة عىل اإلنسان أن يعفو عن اهلفوات،

 -1ال مربأ من سهو وزلل.
 -2وال سليم من نقص أو خلل.
 -3ومن رام سليماً من هفوة.
 -4والتمس بري ًئا من نبوة.
 -5فقد تعدى عىل الدهر بشططه.
 -6وخادع نفسه بغلطه.
 -7وكان من وجود بغيته بعيدً ا.
 -8وصار باقرتاحه عبدً ا وحيدً ا.

تلك املقدمات أساسية يفرضها العقل ،وتلك هي حجة العقل عىل التسامح بالنسبة إليه.
ِ
يكتف بذلك ،بل قدّ م دعماً هلذه احلجة من الرتاث الفاريس وتراث احلكامء
لكنه مل
وعندما يعود ألخالق السالطني واحلكام يشرتط توفر أربعة أخالق متقابلة هي:

 -1الرقة والرمحة :حيمد صاحبها ألن من يرتك الرقة والرمحة يضيع حقوق الناس
ويفسد الطباع وحيرك مطامع املنافسني ،وإما اإلفراط بالرقة والرمحة حيدث فسا ًدا ويصبح
كالطبيب الذي يرحم املريض من مرارة الدواء فتؤذيه رمحته إىل هالك املريض فتصري رمحته
أبىل من قسوته ورفقته بل أرض من غلضته ،إذن الرمحة مركبة من الود واجلزع.
 -2القسوة والغلضة :فإذا زادت عن حدها أدت إىل جماوزة احلدود يف احلياة والتسوية
بني الشك واليقني ،فال يأمن سليم وال يتميز سقيم ،وإنام تكمن الرصامة يف قلة الغفلة عن
اجلرائم ،ومعرفة األمور عىل احلقائق حتى ال خيتلط أمر السقيم بالسليم ،واخلائن باألمني،
وال يتصور اخلالع بصورة الطائع كام قال املاوردي ،فإذا اعتدل امللك يف هذان اخللقان فرق
بذلك بني أهل احلق والباطل ،إذن فالقسوة خلق مركب بني البغض واجلرأة(..((5
 -3السامحة والعطاء :وهو بذل ما حيتاج إليه عند احلاجة وإيصاله إىل مستحقيه
بحسب الطاقة ،وإذا كان احلاكم غيرّ ذلك وجتاوز هذا احلد فأعطى يف غري حق ،صار مرس ًفا
مبذرا ،ويمكن التفصيل يف السخاء والعطاء يف كتابه أدب الدنيا والدين
وألموال املسلمني ً
( ((5املصدر نفسه ،ص.254
( ((5املصدر نفسه ،ص ص .110-109
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الذي يقول فيه« :فالسخاء خلق مركب من احلياء واإليثار»(.((5

 -4البخل واإلمساك :وهنا يرى أن خري املامليك هو «ملك بخيل عىل نفسه وسخي
عىل رعيته» ،وإذا استقام امللك عىل اخللقان يف العطاء واملنع ،ومل ينقص يف حق ،ومل يبسط
يف باطل ،صلح حاله واستصلح.
ثم يعود املاوردي مرة ثانية إىل حجته السابقة فيعيد بسطها من جديد فيقول:
 -1وإذا كان الدهر ال يوجده ما طلب.
 -2وال ينيله ما أحب.
مرفوضا قص ًّيا.
 -3وكان الوحيد يف الناس
ً
 -4واملنقطع عنه وحش ًّيا.
 -5لزمه مساعدة زمانه يف القضاء.
 -6وميارسة إخوانه يف الصفح واإلغضاء(.((5

يقول« :وإذا كان اإلغضاء حتماً  ،والصفح كرما ترتب بحسب اهلفوة ،وتنزل بقدر
الذنب واهلفوات نوعان صغائر وكبائر ،فالصغائر مغفورة والنفوس هبا معذورة؛ ألن
الناس مع أطوارهم املختلفة ،وأخالقهم املتفاضلة ال يسلمون منها.((5(»...

أيضا يقول« :أن هيفو هبا خط ًّيا ،ويزل هبا
وهنا يتوجب التسامح أما الكبائر فنوعان ً
سه ًّيا ،فاحلرج فيها مرفوع ،والعتب عليها موضوع ،ألن هفوة اخلاطئ هدر ولومه هذر».
أيضا عن
وهبذا القول تتحدد أسس وحدود التسامح الذي روى لنا فيه املاوردي ً
األحنف بن قيس؛ وابن عون أن غال ًما عربد عىل قوم ،فأراد عمه أن ييسء به ،فقال :يا عم،
إين قد أسأت وليس معي عقيل ،فالتسئ يب ومعك عقلك.
أشعارا وأمثالاً عن خمتلف أنواع األغالط
واستطرد املاوردي يف كتابه هذا يروي لنا
ً
واألخطاء التي يوجب عىل املرء املساحمة فيها والتي يتعذر عليه جتاوزها ونسياهنا.

ثان ًيا :املساحمة يف احلقوق

الشكل الثاين من أشكال امليارسة هو املساحمة يف احلقوق ،إذ يقول املاوردي:

( ((5املاوردي ،أدب الدنيا والدين ،رشح وتعليق :حممد كريم راجح ،بريوت :دار إقرأ ،ط1986 ،5م،
ص.169
( ((5املصدر نفسه ،ص.254
( ((5املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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«وأما املساحمة يف احلقوق ،فألن االستفاء موحش واالستقصاء منفر ،ومن أراد كل حقه
من النفوس املستصعبة بشح أو طمع ،مل يصل إليه إال باملنافرة واملشاقة ومل يقدر عليه إال
باملخاشنة واملشاحة ،ملا استقر يف الطباع من مقت من شاقها ونافرها وبغض من شاحها
ونازعها .كام استقر حب من يارسها وساحمها ،فكان أليق من األمر استلطاف النفوس
بامليارسة واملساحمة وتآلفها باملقاربة واملساهلة».
يقسم املاوردي املساحمة يف احلقوق إىل قسمني:

أول :املساحمة يف العقود ،فهو «أن يكون فيها سهل املناجزة قليل املحاجزة ،مأمون
الغيبة ،بعيدً ا عن املكر واخلديعة».
ثان ًيا :املساحمة يف احلقوق ،وتتنوع «املساحمة يف نوعني:

 -1املساحمة يف األفعال« :فهي ا ِّطراح املنازعة يف الرتب وترك املنافسة يف التقدم،
فإن مشاحة النفوس فيها أعظم والعناد عليها أكثر ،فإن سامح فيها ومل ينافس كان مع
أخذه بأفضل األخالق ،واستعامله ألحسن اآلداب أوقع يف النفوس من إفضاله برغائب
األموال ثم هو أزيد يف رتبته وأبلغ يف تقدمه ،وإن شاح فيها ونازع كان مع ارتكابه ألخشن
األخالق واستعامله ألهجن اآلداب ،وأنكى يف النفوس من حد السيف وطعن السنان ،ثم
هو أخفض للمرتبة وأمنع من التقدم».

 -2املساحمة يف األموال« :وأما املساحمة يف األموال فتتنوع ثالثة أنواع :مساحمة إسقاط
لعدم ،ومساحمة ختفيف لعجز ،ومساحمة إنكار لعرسة».

ولن نخوض يف هذا النوع من املساحمة وامليارسة لنرتك الباحثني يعودون إىل املصدر
تصفحا واطال ًعا ونقول ما قاله صاحب كتاب اآلداب السلطانية« :واعلم أنك ما حييت
ً
ملحوظ املحاسن ،حمفوظ املساوئ ...فكن أحسن حديث ينرش ،يكن سعيك يف الناس
مذخورا».
مشكورا وأجرك عند اهلل
ً
ً
جيمع املاوردي يف كثر مما كتب بني األخالق والسياسة ويقر بأن أول ما يلزم السلطان
فعله هو محاية الدين واحلث عىل العمل به ،ويطالب املاوردي باتّباع اليرس وترك العرس
أي االبتعاد عن التسلط بالقوة ،فعىل احلاكم أن يعامل الرعية بعطف وأن ينصف املظلوم،
ويعاقب الظامل وكل املعامالت األخالقية تنهج وفق الرشع والعقل الراجح للظفر بسعادة
الدنيا من.((5(...
( ((5املصدر السابق ،ص.223
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مما سبق نستنج أن ما ذهب إليه مسكويه واملاوردي وغريمها هو ما تطمح إليه
الدراسات املعارصة يف حماولة التأصيل هلذا املفهوم؛ لذلك جيزم بعضهم أن التسامح هو
عم لديه هو...
«موقف من يقبل لدى اآلخرين وجود طرق تفكري وطرق حياة خمتلفة اَّ
وبذلك يصبح مبدأ التسامح مبد ًأ توافق ًّيا ويكون الغرض منه ليس األخذ باملمنوعات
ولكن الوصول إىل التوافقات»(.((5

يقول الطاهر بن عاشور« :فيكون من النشأة عىل مكارم األخالق معدل لذلك احلرج
وشارح لذلك الصدر الضيق ،حتى يتدرب عىل تلقي خمالفات املخالفني بنفس مطمئنة
وصدر رجب ولسان طلق إلقامة احلجة واهلدى إىل املحجة دون ضجر وال سآمة»(.((5

وإن كان يقصد باملخالفني ذوي الديانات األخرى إال أنه دعا للسمو بأخالق
التسامح نحو الفضائل الكربى؛ إن الشيخ الطاهر بن عاشور جيعل من موقف التسامح
موق ًفا أخالق ًّيا رفي ًعا (من مكارم األخالق) يقوم عىل قبول واقع االختالف ،وعىل رضورة
التعايش السلمي بني املختلفني دين ًّيا وفكر ًّيا وجعل املحاجة الفكرية سبيلاً أوحدًّ ا للتعامل
فيام بينهم.
يتضمن،
والقبول باالختالف الذي يؤسس له هذا املوقف التساحمي األخالقي
ّ
بالتبعية ،القبول بمبدأي التعدّ دية الدينية والفكرية وحرية االختيار.
يرتبط إذن مفهوم التسامح ،من حيث هو مدلول يفيد العالقة اإلجيابية بني املتخالفني
دين ًّيا وفكر ًّيا.

بعد هذا التأصيل بالعقل والنقل لقيمة التسامح يف دين اإلسالم يقول سامحة الشيخ
ابن عاشور« :إن التسامح من خصائص دين اإلسالم وهو أشهر مميزاته وأنه من النعم التي
انعم هبا عىل أضداده وأعدائه وأدل حجة عىل رمحة الرسالة اإلسالمية املقرر بقوله تعاىل:
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني}»(.((5
َاك إِ اَّل َرحمْ َ ًة لِ ْل َعالمَِ َ
َ
وملا كانت األخالق تتجىل رق ًة وحنانًا واستيعا ًبا لآلخرين ،فإننا نالحظ أن اهلل تعاىل
( ((5عاطف علبي ،التسامح والثقافات ،جملة التسامح ،تصدر عن وزارة االوقاف والشؤون الدينية يف
سلطنة عامن ،العدد اخلامس ،2004 ،ص.300
( ((5حممد الطاهر بن عاشور ،أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ،تونس :دار سحنون ،والقاهرة :دار
السالم ،2006 ،ص.216
( ((5القرآن الكريم ،سورة األنبياء ،اآلية .107

أمنوذجا
التسامح اإلسالمي والتعايش بني األمم ..الطاهر بن عاشور
ً

119

ناجحا ومقبولاً  ،ويؤكد له أن حيازته عىل هذه
يذكر نبيه بالقاعدة الذهبية التي جعلته داعي ًة
ً
السجية إنام هي بفضل اهلل وتوفيقه ،ويف هذا اجلو املفعم باألخالق وطيب القلب والعفو،
نحدد عالقتنا باألشياء واألشخاص ،لتكون بأمجعها مشدودة إىل هذه القيم النبيلة ،وسائدة
يف هذا االجتاه.

فاألصل يف العالقة بني بني اإلنسان برصف النظر عن اجتاهاهتم األيديولوجية
والفكرية ،هو الرمحة واإلحسان والرب والقسط وجتنب اإليذاء .ذكر الفخر الرازي يف
تفسريه الكبري حينام أمر اهلل ملوسى باللني يف خماطبة فرعون ،لوجهني:
األول :إنه كان قد ر ّباه فرعون ،فأمره أن خياطبه بالرفق رعاية لتلك احلقوق.

ربا ،واملقصود
الثاين :إن من عادة اجلبابرة إذا غلظ هلم يف الوعظ ،أن يزدادوا ًّ
عتوا وتك ً
من البعثة حصول النفع ال حصول زيادة الرضر ،فلهذا أمر اهلل تعاىل بالرفق.
وتكون السهولة واللني بالسلوك ،مصداق قوله تعاىلَ { :فبِماَ َرحمْ َ ٍة ِم َن ال َّل ِه لِن َْت لهَ ُ ْم
ِ
ِ
يظ ا ْل َق ْل ِ
{وال ت َْست َِوي َ
َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا َغ ِل َ
احل َسنَ ُة
ب ال ْن َف ُّضوا م ْن َح ْول َك .((5(}..وقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ
يم}(.((6
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه َوليٌِّ حمَ ٌ
َوال َّ

ونستنج من خالل هذا البحث أن اإلنسان املعارص شديدُ الغفلة ،ألنّه قد تناسى
يعوض
أصله األخالقي املتم ّثل يف الدين ،وراح –حسب الدكتور طه عبد الرمحنّ -
املجردة التي هي ّ
أقل ُرتب العقالن ّيات اإلنسان ّية ،والتي قد تشرتك يف
األخالق ّية بالعقالنية ّ
تتنزل
جمرد العقل مع غري اإلنسان ،فقد تناسى هذا اإلنسان العقالن ّية املسدّ دة واملؤ ّيدة اللتني ّ
ّ
األخالق فيهام مرتب ًة عالية تستند إىل األصل الديني لإلنسان.

فالدكتور طه عبد الرمحن يقولّ :
يتنزل فيها :فأولاً  ،هناك
إن العقل له ثالث مراتب ّ
املجرد والنّظري واملحض ،وهو الذي حظي من الدكتور عبدالرمحن بتأبني كبري،
العقل
ّ
وفقريا .ثان ًيا ،هناك العقل
وحكم بعدم صلوح ّيته أخالق ًّيا ومنطق ًّيا كونه ض ّي ًقا وحمدو ًدا
َ
ً
املسدّ د ،وهو العقل الذي له صلوح ّية عمل ّية ولكنّها حمدودة ،كونه غري مؤ ّيد بالدليل
الصحيح والعمل القويم.
ثال ًثا ،هناك العقل املؤ ّيد؛ وهو العقل الذي حيظى باحتفال رائع من طه عبدالرمحن
فهو العقل الصالح الذي جيعل ّ
موسعة تتعدى
كل طبيعة آية ،كام أنّه يرتقي بالنظري إىل آفاق ّ
( ((5القرآن الكريم ،سورة آل عمران ،اآلية .159
( ((6القرآن الكريم ،سورة فصلت ،اآلية .34
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ما هو طبيعي(.((6

ينطلق الدكتور طه عبدالرمحن من فرضية سمو اإلسالم وحاجة اإلنسانية إليه ،بام يف
ذلك الغرب ،وأنه آن األوان للمثقف واحلاكم أن يقدما اإلسالم عىل صورة تليق بسموه؛
ألن املشكلة هي أن احلكام واملفكرون أساؤوا تقديم اإلسالم من حيث إهنم يظنون أهنم
حيسنون هذا التقديم» ،ويرتقى الدكتور طه عبدالرمحن يف بيان التوسع املعنوي من خالل
االرتقاء يف مراتب األخالق ،أخالق اإلسالم وأخالق اإليامن وأخالق اإلحسان ،هذه
األخرية التي حتقق اإلخالص ويقصد بإخالص املواطن «التجرد من األسباب التي تبعث
عىل الظلم»(.((6

( ((6راجع  :طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق؛ مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغرب ّية ،املركز الثقايف
أيضا :العمل الديني وجتديد العقل1989 ،م ،بني عقالنيات
العريب ،الطبعة الرابعة 2009م ،وراجع ً
ثالث وهي التي ذكرهتا باألعىل.
( ((6طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،لبنان ،املغرب :املركز الثقايف العريب ،ط ،2006 ،1ص.223
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الدكتور احلاج دواق*

ﷺ مدخل

إذا اندفع التاريخ تلقاء قدره ،كشفت مساحة العامل عن أشكال حضارية
خمتلفة ،د ّلت عىل ألوان كثرية من التدافعات بني شعوب األرض وسكاهنا.
واملصورة لتطور أوضاع العامل وأحواله؛ تربز أن
وألن من احلقائق املالزمة
ِّ
الكيانات التارخيية الكربى تقع بينها احتكاكات مجة بقصد إظهار ا ُملكنة الثقافية
واجلدوى االجتامعية ملا حتمله من قيم ،فإهنا وال بدَّ أن متيل إىل نوع من العمل
يف اجتاه كبت األطراف املقابلة لتأبيد تسلطها عىل األوضاع ،وضامن مصاحلها
باستمرار يف سياق استغالالت عميقة تسنزف الثروات واملقدّ رات وقبلها
اإلنسان.
وألن العالقات احلضارية هي أعىل شكل ممكن من الصالت الوجودية
يف التاريخ ،فإن لكل أمة أو شعب أو قوم أو دولة ،نصيبه القليل أو الوافر من
اإلكراهات والضغوط من األطراف األخرى.

* أستاذ فلسفة الدين ،قسم الفلسفة ،جامعة باتنة  - 1اجلزائر.
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وإذا أخذنا مثالاً العامل اإلسالمي ،فإننا سنجده منذ بواكري تشكله األوىل قد ُمني
بوابل من الضغوط التي قصدت القضاء عىل جتربته احلضارية ،وخنق عطاءاته الثقافية ،لعلة
أو ألخرى خاصة من قبل أكرب التسلطات املتاحة ٍ
آنئذ من الروم والفرس ،واستمر احلال يف
جدل انبساط وانقباض تارخييني ،مرة يف صورة انكفاء ومدافعة ،وأخرى خروج وامتداد.

ومع الوقت استطاع أن حيقق لنفسه إنجازات نوعية واستثنائية بالنظر إىل عمره
التارخيي وإمكاناته احلضارية ،لكن استمرار ذلك كان مرهونًا برضورة وجود وفرة عارمة
من اإلرادة احلضارية التي تتيح له املقدرة عىل توظيف اإلمكانات واملقدرات التي حيوزها.
فخبا بريق الغاية التارخيية الكربى وتراجعت الطاقات املعنوية التي أمدته لقرون طويلة،
فرتهلت أوصاله ،ودخل يف دوامة رصاعات متوالية ،تجَ ّليها البارز؛ التناحرات السياسة
ّ
بني العائالت احلاكمة وباعثة الباطني فقدان املربر النظري والفكري إزاء جدوى أن يستمر
اإلسالم يف التاريخ ،فانقلب الكل ضد الكل.
هذه احلال أسلمته يف إطار منطق التداول الكوين بني التجارب احلضارية الكثرية
إىل أن يتوىل زمامه غريه ،خاصة ملا قويت رغبة املتسلطني يف االنتقام التارخيي واستعادة
يقر بخطيئة إسقاط
درسا جيعله ّ
اجلغرافيات املفقودة ،وتلقني القوي السابق حضار ًّيا ً
حضاراهتم يف السابق.
ومن أبرز التجارب التي مارست إكراهها وعنفها عىل العامل اإلسالمي ،الغرب ،أو
ما أنعته بالظاهرة الغربية .ومن أهم مفكرينا الذين تعاطوا فلسف ًّيا معها املفكر اجلزائري
مالك بن نبي 1973( Fم) ،واعتبار اختيارنا له يف تناول بنية الظاهرة الغربية وتكوينها،
أنه صاحب نظريات إزاءها ،وحيث تعترب من أهم املدونات الفكرية التي تعاطت معها
معرف ًّيا ،وعملت عىل سرب عمقها الرؤيوي وانعكاساهتا املدوية عىل كل نطاقات التاريخ،
وتقاطعاهتا الدموية واالستغاللية للعامل اإلسالمي.

فام هي الظاهرة الغربية عند مالك بن نبي؟ ومن أين نشأت واستلت مربرات تكوهنا
وتطورها ومآهلا؟ ما هي التجليات واألنامط الثقافية واحلضارية هلذه الظاهرة؟ وكيف
انعكست بحموالهتا عىل العامل والعامل اإلسالمي؟ وما أبرز آثار ذلك؟

ﷺ أولاً  :يف التشكُّل التارخيي والبنية املفهومية للغرب

 -1مفهوم الغرب

مصطلح الغرب  the westيدل يف خضم استخداماته اجلمة ،عىل استقراره دالل ًّيا

مفهوم الغرب وأسسه التكوينية يف الفكر احلضاري عند مالك بن نيب

123

عىل مجلة عنارص ،بالتأليف بينها تعطينا حقيقة معقولة هبا ،نتصور ونملك ونفرس ونحكم
عىل هذه الظاهرة التارخيية املمتدة.

والغرب يدل يف مستوى أول عىل موقع جغرايف من األرض ،قبال املناطق األخرى
كالرشق مثلاً  ،أو يدل عىل نمط ُوحدوي من اخلصائص التارخيية واإلثنية والثقافية
واحلضارية عمو ًما ،والتي تشكل يف جمموعها ملمح النقاء إزاء األنامط املفارقة أو املختلفة،
قوم ًّيا ولسان ًّيا ،وما إىل ذلك من معايري التفريق(((.

وهنا يكون الغرب هو الوحدة النسبية بني سكان أوروبا خاصة ومن انحدروا منها
وتوزعوا يف العامل ،حيث يشرتكون يف اخللفية التارخيية ذات األصول اإلغريقية والرومانية
أساسا ،إضافة لبعض اإلثنيات الصغرية ،وأعرافها من الفلسفة اليونانية والقانون
واجلرمانية ً
الروماين ،والديانتني املسيحية واليهودية ،والتي تقطن مجيعها منطقة غربية من األرض،
وانفتحت عىل العامل اجلديد (جديد حسبهم وهو من أقدم العوامل واألمم) أي الواليات
املتحدة األمريكية ،وتبادلت بينها وأوروبا القيادة التارخيية للمجموع املنعوت بالغرب(((.

و«كانت االستعامالت األقدم للغرب ،أو نظائرها يف اللغات األخرى تشري إىل اجتاه
أو منطقة عىل خارطة سياسة معينة ،مثل تقسيم اإلمرباطورية الرومانية إىل غرب – رشق يف
أواسط القرن الثالث ،وانقسام الكنيسة املسيحية إىل غربية ورشقية بد ًءا من القرن احلادي
منظورا إليهام من أوروبا أو املحيطات التي تقع إىل الغرب
عرش ،والعامل اجلديد لألمريكيتني
ً
البعيد من اململكة الوسطى (يف الصني) عىل أن التعبري الذي اكتسب طاب ًعا عامل ًّيا عن الغرب
مل يقع يف االستعامل العام ،اَّإل عرب القرنني املنرصمني بوصفه التكوين الرئيس يف أوروبا
الغربية التي صار ينظر إليها باعتبارها كلية احلضور يف السيطرة االستعامرية عىل عموم
أرجاء العامل»(((.

تبدو املقاربة السالفة مرتاوحة بني معاين متعددة للمصطلح ،ومرد ذلك األساس
الذي شكَّل املنظور وبناه ،فإذا اعتمدنا التاريخ ،وجدناه كيانات موحدة انفصلت لدواع
سياسة أو دينية ،فظهرت داخلها أجزاء بعضها يقع غرب املقر الرئييس السابق –أي
العاصمة -وأخرى رشقه ،فكان الغرب للمقابل .أو يكون التعني تب ًعا للموقع اجلغرايف
((( صمويل هنتنغتون ،الغرب متكرر وليس منفر ًدا ،القاهرة :مركز الدراسات االسرتاتيجية ،ص  03فام
فوق.
((( املرجع السابق ،ص  03فام فوق.
((( طوين بينت وآخرون ،مفاتيح اصطالحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة واملجتمع ،ترمجة :سعيد
الفاغي ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،ط ،2010 ،1ص .523
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للناظر من أدنى نقطة بالنسبة إليه إىل أقصاها ،فيكون الغرب موق ًعا متبدّ لاً باستمرار.

القار يف هذا التوظيف؛ اإلشارة إىل غرب األرض دائماً  ،أو مغرب الشمس،
لكن ّ
وأدل مفهوم هنا أوروبا كلية ،كلية احلضور ،بداعي اهليمنة والسيطرة والتخارج الذي
مارسته بعيدً ا عن حدودها لتعميم نموذجها احليايت عىل العامل ،أو غربنة اآلخرين ،فتشكل
الوعي الشقي إزاء الغرب ،أي انطباع الناظرين باعتبارهم جمالاً لتنفيذ الطموحات ،واآلخر
الناظر إليه بام هو نموذج هنائي حيتذى يف إطار حتقيق يوتوبيا اخلالص العام.

ُّ
التشكل
 -2األسس التكوينية ومصادر

«عىل أن املفهوم الذي يقول :إن األوروبيني يمثلون نظا ًما يكاد يكون خمتل ًفا للكائنات
مل يكن جمرد نزعة للرتكيز العرقي عىل الذات ،لوال جمرد حمصلة لنرجسية دفاعية ،لقد جاء
مستندً ا إىل منجزات عرص النهضة األوروبية والثورة العلمية ومرحلة التنوير ،ومن ثم جاء
التشديد عىل املعرفة وعىل العقل ...وكذلك عىل القوة وعىل العقل .ولكن فيام كانت تلك
املنجزات حديثة العهد ،فقد كانوا يعودون بجذورها إىل عصور سبقت تكمن يف هيكل
عز
الثقافة ،ويف الرتاث الذي تناهى من اإلغريق أو اجلرمان ،ويف األنعم التي جاد هبا اهلل ّ
وجل وأضفاها عىل شعب خمتار ،ثم إىل مقدم املسيحية.(((»...

إذن املفهوم تشكل عرب تراكامت تداخلت فيام بينها ومل تستقر فوق بعضها كام
الطبقات اجليولوجية ،فال يمكننا القول :إن كل مرحلة ألغت سابقتها ،بل رفدهتا بأهم
سامهتا وميزاهتا ،وبتشابكها واستحالتها تكونت روح متقاربة املعامل أو موحدهتا ،يمكن
وسمها بالغرب.
فإذا كانت األصول هناك ،فاستعادهتا هنا ،وبإرصار قاد إىل بناء روح مغامرة تواقة
للعلم واملعرفة ،ومرتمجة لذاهتا يف تقنية كربى ،سمحت هلا بالسيطرة عىل الطبيعة ومن ثم
عىل التاريخ ،يف مزيج متنوع بخصائص تم الوعي هبا بالتدريج.
«ويؤكد بول فالريي  Paul Valéryأن ثالثة تقاليد شكلت أوروبا [الغرب كام يف
الكتاب]:
 املسيحية وبأكثر دقة الكاثوليكية يف املجال األخالقي. -التأثري املستمر للقانون الروماين يف جماالت القانون والسياسة والدولة.

((( جاك غودي ،الرشق يف الغرب ،ترمجة :حممد اخلويل ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،ط،2008 ،01
ص.12

مفهوم الغرب وأسسه التكوينية يف الفكر احلضاري عند مالك بن نيب

125

 الرتاث اإلغريقي يف جمال الفكر والفنون ،وملاذا نفصل هذه التيارات عنمصادرها؟ ألنه هكذا يتولد اإلهيام بأن الغرب ما هو إال بداية مطلقة (ليس
قبله يشء) ،وأنه ظهر كنبتة قد نمتنع عن تتبع جذورها ،نبتة منعزلة ووحيدة من
املعجزة التارخيية»(((.

إذن؛ هي خصائص متكررة ذات سمة يشبه أن تكون قارة ،مغرقة يف تكريس مفهوم
التكوين املنعزل ،والتشكّل االستثنائي ضمن مزيج خاص ،مجع العقل إىل الروح فاألخالق،
وقبلها اجلغرافيا ،التي ضمت اليونان وأطلت عىل املحيط األطليس ،يف البداية ،ثم ذهبت
إىل أطراف عوامل أخرى ،صبغتها بلوهنا الثقايف اخلاص ،ما أدى إىل نمط من اخلصوصية
الفريدة يف الظهور والتطور ،سماّ ها غارودي  Fباملعجزة التارخيية.
آثارا قوية ،حني جيمع إىل ذاته
و«رغم ذلك حيقق الغرب بوصفه بناء أسطور ًّيا ً
خصائص متنوعة ومتناقضة ...فهو كعنرص أسطوري ما زال ينظم طريقتنا الرتاتبية يف
إسناد مكان إىل شعوب ومؤسسات عىل اخلريطة العاملية  -التارخيية»(((.

يقودنا املعنى املتضمن يف التعريف السالف ،إىل حقيقة أن الغرب ليس واحدً ا من
حيث ما هو ،أي كحقيقة موضوعية ماثلة بشكل صلب ،ومتعينة كصخرة صلدة يف صفحة
العامل ورشيط التاريخ ،بل هو بوتقة انصهرت فيها معطيات خمتلفة ،بعضها جاء من الرشق،
كام هو حال املسيحية ،وأخرى من الغرب ،كالقانون الروماين وقبله الفلسفة اإلغريقية يف
عرصهيا اهلليني واهللينستي .ثم إضافات العبقرية احلداثية ،وفتوح املعرفة وتطورات العلم
ومنجزات التكنولوجيا وتأويالت األيديولوجيا للتاريخ الكوين.

كل هذا تدامج ،فانبثقت عنه ظاهرة أدركت نفسها كيانًا واحدً ا مقابل اآلخرين «...
دورا أيديولوج ًّيا يف الرغبات التنظيمية للمجتمعات غري الغربية،
وهكذا يؤدي الغرب ً
بقدر ما يؤديه فيام يسمى باملجتمعات الغربية .وحتى الثامنينات من القرن املايض كان كثري
من سكان بقية العامل يتخيلون أن الغرب هو املؤرش عىل مستقبلهم ،واهلدف الذي ينبغي أن
تتطور جمتمعاهتم نحوه.(((»...
باإلضافة للمعنى املفهومي الذي قد يمنحه مصطلح الغرب ،فإنه يتيح شكلاً من

((( روجيه غارودي ،اإلرهاب الغريب ،ترمجة :داليا الطوخي وآخرون ،القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية،
ط ،2004 ،01ج ،01ص .50
((( طوين بنيت ،مفاتيح اصطالحية جديدة ،مرجع سابق ،ص .526
((( املرجع السابق ،ص.527
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التحليل اإلجرائي بتصنيف أنامط معيشة وأساليب حياة بالنظر إليه ،وقد يتعدى االعتبار
املعريف البحت يف تصوير أجزاء العامل وتطوراته ،إىل ناحية أيديولوجية تقوم عىل الدعوى
إىل التبشري بنموذج احلياة الغربية بوصفها أعىل مثال ممكن لتطور احلضارات ،أو بالنظر إليه
كسقف متجاوز تغ ّلب عل التخلف وحقق التقدم املطلق.
تصورا وضع ًّيا إال عىل التطور العلمي والتقني ،الذي
«وال يرتكز تصور التقدم املطلق
ً
يقيس قدرة اإلنسان عىل الطبيعة وعىل أخيه اإلنسان ،ومن املهم أن تكون عصور البرشية
قد أخذت اسمها من التقنيات املستعملة ،عرص احلجر املنحوت ،احلجر املصقول ،عرص
الربونز ،عرص احلديد ...إىل عرص اآللة البخارية والكهرباء وعرص الطاقة النووية.(((»...

يظهر أن نزوع السيطرة ،والتسلط التقني ،بل كام سامها غارودي الدكتاتورية
التقنية ،تعد الزمة تصورية يف بناء مفهوم الغرب ،فبعيدً ا عن التقدم الالهنائي يف التاريخ،
واملمتد يف املكان ،ال نجد لداللة الغرب معنى كام حدده نقاده حتى من الفالسفة الغربيني،
فاملعرفة قوة يف األساس ،وال يؤرش عىل جدواها سوى استخدامها ،واالستخدام يبدأ عند
التكنولوجيات الرفيقة ،وصولاً عند اآلليات اإلعالمية يف أدوات احلرب والتنافس يف
تطويرها.
إىل هذه النقطة نجدنا –حتليل ًّيا -أمام فوات مفهومي ال يسمح بتجميع مادة معرفية
منضبطة وذات مقدرة تفسريية عالية تشري إىل املصطلح الغرب ...« ،وهذا املفهوم ذو
الدالالت املتموجة،مل يمتثل أبدً ا للمعنى اجلغرايف الذي يوحي به ،فقد راهن منذ البدء
عىل املقاصد السياسية والدينية والثقافية ،ومن ثمة ث ّبت جمموعة من الصفات واخلصائص
العرقية واحلضارية والدينية عىل أهنا ركائز قارة ،تشكل أسس هويته ...وتتجىل إشكالية هذا
تقصد أن يؤسس وجهة نظر حول –الغرب -بناء عىل إعادة إنتاج مكونات
املفهوم من أنه ّ
جذورا خاصة به ،ومستحو ًذا يف الوقت نفسه عىل كل
ربا إياها
ً
تارخيية توافق رؤيته معت ً
اإلشعاعات احلضارية القديمة ،وقاط ًعا أوارص الصلة بينها وبني املحاضن التي احتضنت
نشأهتا ،إىل ذلك تقصد ذلك املفهوم أن يامرس إقصاء لكل ما هو ليس غرب ًّيا ،داف ًعا به خارج
الفلك التارخيي الذي أصبح –الغرب -مركزه.(((»...
تقريرا مفاده أن اإلشكالية التعريفية ليس منشؤها منطق ًّيا غال ًّبا ،أي
وهنا ال نعدم
ً

((( روجيه غارودي ،حفارو القبور نداء جديد إىل األحياء ،ترمجة :رانيا اهلاشم ،باريس ،بريوت :منشورات
عويدات ،ط ،1993 ،01ص .79
((( عبد اهلل إبراهيم ،املركزية الغربية إشكالية التكوين والتمركز حول الذات ،الدار البيضاء :املركز الثقايف
العريب ،ط ،1997 ،01ص .13
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تنبعث من تداخالت التصورات واألحكام العقلية ،بمقدار ما تنبثق عن استعامالت خاصة
ترجع إىل التدافعات واملعارك االصطالحية بني الثقافات املختلفة ،لذلك نلقف الغرب
نظرا ملا تسوقه من مادة ذات مصادر كثرية وخمتلفة ،يف
ظاهرة متاموجة الداللة بل متالطمةً ،
بنائه ومفهمته والقار عندنا أن املعنى تشكل بتطورات كثرية وتداخل عقول علمية وفكرية
بل وأيديولوجية يف تشكيله.

وتربز ميزة الفتة يف تكوين معنى الغرب ،وهي التشابك والتامزج االستثنائي ملعطيات
بعضها مادي جغرايف ،واألخرى عسكرية سياسية اقتصادية ،وقبلها مجي ًعا ثقافية ودينية« ،ومل
يكن حظ احلضارة املسيحية يف نفوس أهلها وبنيها كحظ احلضارة اإلسالمية ،فقد نشأت
املسيحية يف وسط فيه اخلليط من الديانات ،والثقافات العربية ،والرومانية واليونانية ،فلم
ِ
تأثريا ف ّعالاً  ،ومل
تُت ْح هلا أن تدخل قلوب الناس وسط الزحام الفكري الثقايف لتؤثر فيها ً
يكتب هلا أن تعمل عملها إال عندما بلغت وسط البداوة اجلرمانية يف شامل أوروبا ،حيث
ُوجدت النفوس شاغرة ،فتمكنت منها ،وبعثت فيها الروح الفعالة التي اندفعت هبا لتكون
حلقتها يف سلسلة التاريخ ...إىل مرحلة التوسع العقيل ،التي انطبعت بطابع ديكارت،
والتوسع يف البالد الذي حققه كريستوف كولومبوس باكتشاف أمريكا [بتأثري] رشوط
خلقية وعقلية رضورية لإلنسان لكي يستطيع أن ينشئ ويبلغ حضارة.((1(»...

ّ
التشكل احلضاري للظاهرة الغربية
 -3املكون املسيحي وطبيعة

يظهر أن التحليل الذي أوردناه فيام خيص املسيحية وحضارهتا ،ال صلة له بمعنى
الغرب ،وهو تفسري خيتص بنشأة املسيحية وارحتاالها ،لكن املمعن فيه جيدً ا ،يستنتج أن
مالك بن نبي قد عبرّ عن أوروبا وحضارهتا أي الغرب األول ،ثم املتطور فيام بعد ،قد
تلقفت املسيحية وحقنتها بروحها ،والعكس منطبق ،والتأمت مكوناهتا الكثرية ضمن
روحانية أخالقية خاصة دفعت هبا إىل الوعي الذايت املجتمع من قوة القبائل اجلرمانية،
كون ما نسميه الغرب.
وعرب قانون الرومان ،ووازعهم اإلمرباطوري ،وقيم املسيحية كلهاَّ ،
ثم أضفى عليه ديكارت  )1650( Descartesعقالنية املنهج والفهم والتعقل
العلميني ،ملا أبرز رضورة املعركة العلمية املنهجية .وانبعثت عن فلسفته مغامرة فكرية
منظورا إليه من
كبرية ،انتهت إىل تشييد رصح العقل الفلسفي والعلمي الغريب ،أي الغرب
ً
خالل تطور فكر فالسفته وعلامئه ،ثم بعض االهتزازات التارخيية التي عبرّ عنها فالسفة

( ((1مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ترمجة :عبد الصبور شاهني ،دمشق :دار الفكر ،ط1987 ،04م،
ص.62-61
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األفول والسقوط كام هو حال اشبنجلر  )1936( Spenglerيف مؤلفه املهم أفول الغرب،
أو ألربت شفيتزر  )1965( Schweitzerيف فلسفة احلضارة.

فليست املساواة التحليلية ،بني أوروبا يف مرحلة ما من عمرها التارخيي ،وبني
خروجا عن مألوف االجتاهات التحليلية التي درست تاريخ
املسيحية وامتداداهتا اخلاصة،
ً
احلضارة ،فالغرب /أوروبا /املسيحية ،ثالوث مندمج وتركيبة فريدة يف نمط عالقات
متميزا ،عدّ بوصف ما ،بأنه احلضارة األفضل التي عرفها اإلنسان.
أخرج للعامل هجينًا
ً

«عندما نتحدث عن احلضارة اليوم يف معرض الثناء ،فالذي نعنيه باحلضارة هو ذلك
املجموع من االعتقادات والعادات السائدة يف أوروبا ويف أجزاء الكرة األرضية التي يقطنها
أناس من أصل أورويب ،وإذا توخينا من هذا التحديد بعض الغايات وجدناه مراد ًفا للعامل
املسيحي ،وإذا توخينا غايات أخرى غريها وجدناه مراد ًفا للبلدان التي حسنتها الثورة
الصناعية ...،استطاعت بفضل العلم التطبيقي ...أن تفرض عىل الكرة األرضية بكاملها
سيطرهتا ...هذه احلضارة هي إرثنا ،ونحن ،ولربام العامل بكامله ،مرتبطون هبا.((1(»...
إذن؛ الغرب هو أوروبا املمتدة من اليونان بعادات خاصة ،وتقاليد متوارثة ،ثم
رفدها بالقيم املسيحية ،وإعادة بنائها وتأويلها يف عمليات متتالية بدأت مع عرص النهضة،
ووصلت ذروة املعاودة اإلنشائية يف عصور احلداثة الكربى وتقنياهتا العلمية الالفتة.
«ولعل أثر هذه النظرية قد لوحظ يف الثقافة الغربية يف عهد هنضتها ،حيث كان
توماس اإلكويني ينقيها- ...ولو عن غري قصد منه -لتكون األساس الفكري للحضارة
مظهرا للتجديد السلبي،
الغربية ،ومل تكن ثورته ضد ابن رشد وضد القديس أوغسطني إال
ً
حتى يستطيع تصفية ثقافته مما كان يراه فكرة إسالمية أو مريا ًثا ميتافيزيقيا للكنيسة البيزنطية
وأتى بعده ديكارت بالتجديد اإلجيايب ،الذي رسم للثقافة الغربية طريقها املوضوعي،
الطريق الذي ُبنِ َي عىل النهج التجريبي ،والذي هو يف الواقع السبب املبارش لتقدم احلضارة
احلديثة تقدمها املادي»(.((1
يظهر املنوال اجلديل يف تكون الغرب كظاهرة مستقلة يف التاريخ ،من األداءات
الواعية التي مارستها عبقريته ،متمثلة يف فالسفته ومفكريه والهوتييه ،حني عمدوا إىل
فك االرتباط بني املنجزات املعرفية املنقولة من تراثات الغري ،والروح الثاوية بني عنارصها

( ((1جون هرمان راندال ،تكوين العقل احلديث ،ترمجة :جورج طعمه ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة،
ط ،2013 ،01ج ،01ص.51
( ((1مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ،ترمجة :عبدالصبور شاهني :دمشق :دار الفكر ،ط1984 ،04م ،ص.71
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متهيدً ا للعملية الثقافية العميقة ،التي تعيد تأليف ونسج تلك العنارص ،ضمن صياغات
خاصة تولد املعنى اجلديد وتعمل عىل ضخه يف أوصاله ،والدفع به إىل األطراف التارخيية
القصوى يف شكل النامذج اليوتوبية التي ستتصور مستقبل أوروبا والغرب ،وهكذا كان
ديكارت مدركًا ملا قام به اإلكويني ،فقام به ،أحدمها سل ًبا واآلخر إجيا ًبا.
فالعمليات التأسيسية للمجتمعات غال ًبا ما حتتاج ملسوغات تمُ نح يف هيئة فكرة
متعالية ذات طابع ميتافيزيقي أو ديني ،وقد تعطى يف شكل تربيرات فلسفية أو دينية تتجه
إىل جماالت تعريف اإلنسان وتعيني دوره يف التاريخ ،وهذا ما قام به الغرب -وعىل رأسه
أوروبا -حاملا بنى «مسوغاته التقليدية ،املسوغات التي أعطت للشخصية األوروبية يف
القرن التاسع عرش أقىص توترها ،عندما كانت أوروبا تؤمن بالتقدم العلمي وباحلضارة
وباالستعامر رسالة حضارية ،فكانت هذه املسوغات حترك وتوجه كل الطاقات االجتامعية؛
اليد والقلب والعقل يف أوروبا ،وتوحد صفوفها يف العامل؛ إذ كان األورويب ينظر إىل التقدم
العلمي ميزة يمتاز هبا عقله ،وإىل احلضارة عىل أهنا فطرته ،وإىل االستعامر عىل أنه امتداد
حضارته خارج أوروبا وقد كانت هذه األشياء وعىل األقل الشيآن األوالن منها ،حتقق
اإلمجاع يف الداخل يف حدود أوروبا واإلعجاب يف اخلارج خارج حدودها»(.((1
فالتوليفة الثقافية بمكونات التاريخ التي ُو ِضعت أمام أوروبا ،إمكانية أن تتكون
وتتألف ككيان تارخيي ذي خصوصيات وسامت منحت هلا مربر االنوجاد يف املقام األول،
ثم االمتداد وامليض إىل اإلعالن عن أعباء تارخيية خاصة ،سواء كانت حمقة أم مسفة ،إال
أهنا حركت إرادهتا وحشدت قواها للقيام بأدوار ومهام وسمتها بالرسالة التحضريية
لآلخرين فالروح االستعامرية جزء مكيف من طبيعة الغرب ،ألنه يرى يف اآلخر أقل منه
شأنًا ،وأضعف وض ًعا ،ودعاه إىل مغادرة حدوده ،لتعميم صورته الثقافية ،وطرازه احليايت.

«وبقدر ما كان جمتمع غريب أوروبا يتحلل ويتفكك ،باملواد املتخلفة عن هذا التحلل
ذاهتا استطاعت املسيحية أن تبني املجتمع اجلديد خطوة خطوة ،وهو املجتمع الذي نطلق
عليه هذه األيام باملجتمع الغريب ...لقد خلف اختفاء اإلمرباطورية الرومانية يف الواقع مجيع
مكونات املجمع الروماين من أشخاص وأفكار وأشياء عىل حال من الفوىض ،كان من
املحتم تنظيمها بطريقة أخرى وكانت الفكرة املسيحية هي التي استخرجت النسق الغريب
من غضون الفوىض.((1(»...
( ((1مالك بن نبي ،تأمالت ،ترمجة :ندوة مالك بن نبي ،دمشق :دار الفكر ،ط1991 ،5م ،ص .45
( ((1مالك بن نبي ،ميالد املجتمع شبكة العالقات االجتامعية ،ترمجة :عبد الصبور شاهني ،دمشق :دار
الفكر ،ط ،1986 ،03ص.60
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فالغرب حسب التحرير السابق؛ هو نسق قيمي أتاحته املسيحية بروحها املتوثبة
إىل بناء تاريخ عاملي ،رتب رممًا حضارية سابقة ،موروثة من اندثار الشكل السيايس لروما
اإلمرباطورية ،وأعاد حلمها ضمن عمل شاق ،كان نتيجته ظهور الغرب.
ونتيجة لتدخل االعتبار املسيحي يف جتميع الركام التارخيي السابق عن ارحتاهلا
ألوروبا ،تلملمت تلكم العنارص يف إطار وحدة ،وهنا نسأل« :هل متثل أوروبا من هذه
قدرا مشرتكًا ،وقد ارتسمت
الناحية وحدة ثقافة خاصة؟ بالطبع ،إهنا من زاوية معينة جتسد ً
صورته يف القرون الوسطى خاصة بفضل العلامء ولغتهم الالتينية ،دامت هذه اهلوية عىل مر
العصور ،أثبتت الثقافة األوروبية دعوهتا العاملية عرب العقل الباروكي (القرن السابع عرش)
وبواسطة عقل علمي فاعل من باريس إىل برلني ،وحتى أبعد من ذلك ،كام ال جيب نسيان
الفلسفة ومسامهتها يف حتقيق األهداف العقالنية الالمتناهية ،ولدت أوروبا يف الرشق
السامي ،ويف أثينا الفالسفة وتبدو شخصية ثقافية ذات مهمة عاملية.((1(»...
يبدو أن النص الذي سقناه إلثبات املدلول املفهومي والتارخيي للغرب ،خيالف
السياق التحلييل الذي بنينا عليه استنتاجاتنا عند مالك بن نبي ،فاألخري يشري إىل مركزية
الوصل الذي قامت به املسيحية ألوروبا فغذهتا بروح التجميع والنزوع العاملي ،ثم نجدنا
أمام عنارص كثرية شكلتها وأوجدهتا ،أيعني ذلك أننا انسقنا خلف تناقض تفسريي مل
ننتبه له؟

ال نفهم ما فعله ابن نبي إال بالرجوع إىل نظريته الكلية حول احلضارة ،التي تقوم
عىل الفكرة الدينية كأساس رتق البناء التارخيي بلحمة حضارية واحدة متامسكة جعل
األورويب /الغريب يشعر باالنتامء واهلوية الواحدة قبال العامل؛ لذا صدّ رنا رؤيته ملعنى
تصارع باألمس
الغرب بقوله :إن املسيحية م ّثلت الوخزة القيمية األوىل التي وحدت من
َ
القريب .فال اإلسكندر املقدوين ،وال إمرباطورية روما متكنت –رغم أسوارها وجيوشها-
من بلوغ ذروة املادة التارخيية التي مجعت كل تلك االثنيات واللغات واألعراق حتت مظلة
واحدة.

«فلقد شكّلت الفكرة املسيحية (أنا) األورويب أو ذاته ،كام صاغت (منظر) أوروبا
الذي نشهده يف منتصف هذا القرن العرشين ،وال ريب أن الناظر املتطلع سوف يذوب
دهشة من وحدة هذا املنظر ،والشخصية التي تعطيه احلياة وحتركه ،فإن أوجه التشابه بني
( ((1جاكلني روس ،مغامرة الفكر األورويب قصة األفكار الغربية ،ترمجة :أمل ديبو ،أبو ظبي :هيئة أبو ظبي
للثقافة والرتاث (كلمة) ،ط ،2011 ،01ص .417
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األشخاص واألفكار واألشياء هناك تعد يف الواقع يف منتهى الوضوح ،وبرغم هذا فإن
تلك ظاهرة عامة»(.((1
َسمى
هي يف النهاية تربز الكيان احلضاري والثقايف والسيايس واالقتصادي الذي ت ّ
بأوروبا مبدأ الغرب األول وقلبه.

ﷺ ثان ًيا :أنامط الظاهرة الغربية وأشكاهلا الثقافية واحلضارية

السوق املفهومي للعنارص املختلفة التي كونت الغرب إال أنه ظاهرة مركبة،
انتهينا من ّ
وليست بسيطة ،وأهنا عميقة ممتدة إىل عمق املايض الذي تواردت منه املواد التارخيية األوىل،
كبريا بتجليات خمتلفة حددت له
ثم تألفت مع مكونات أخرى ،فأظهرت إىل العامل كيانًا ً
نمطية خاصية ،وقدمته يف أشكال وبنيات يتسلط بعضها أحيانًا ويتأخر أخرى.
وهكذا بدا الغرب يف التاريخ ،ال « ...باعتباره جمرد حوادث تتعاقب ،دونام ربط جديل
بينها ،فإن هذه النظرة تؤدي إىل نتائج معينة ،ليست هي التي تنتج عن نظرنا إليه ،حينام نعدّ ه
سريا مطر ًدا ،ترتتب فيه احلوادث ترتي ًبا منطق ًّيا كام ترتتب عن األسباب مسبباهتا.((1(»...
ً
فالغرب إذن؛ كتارخيه أو كالتاريخ ،بنية مضطردة .تطورت يف مسار طويل ،تداخلت
يكون يف صريورة وجدل مستمرين.
أساسيات عديدة يف دفعه إىل مصريه ،بعد أن ّ

أ -الغرب /أوروبا ككيان حضاري أساسه فكرة

«إن حضارة ما هي نتاج فكرة جوهرية تطبع عىل جمتمع ما قبل التحرض الدفعة التي
تدخل به التاريخ ،و ُبني هذا املجتمع طب ًقا للنموذج األصيل حلضارته إنه يتجذر يف حميط
ثقايف أصيل حيدد سائر خصائصه التي متريه عن الثقافات واحلضارات األخرى ،إن الفكرة
املسيحية قد أخرجت أوروبة إىل مرسح التاريخ ،ولقد بنت عاملها الفكري انطال ًقا من ذلك،
ومع عرص النهضة استعادت اكتشافها للعامل اإلغريقي فتعرفت عىل سقراط باعث األفكار،
وأفالطون املؤرخ لتلك األفكار ،وأرسطو مشرتعها»(.((1

فام دمنا يف سياق حتليل حضاري للظواهر التارخيية ،يكون الغرب نتيجة رؤية كونية
فرست له العامل ومنحته مربر وجوده يف التاريخ ،وكذا مسوغ بقائه واستمراره وكلام احتدم
الواقع بتحدياته ،التفت املجموع إىل النموذج اجلذري /األصيل ،املركوز يف خبايا هيكل
( ((1مالك بن نبي ،ميالد املجتمع ،مصدر سابق ،ص .61
( ((1مالك بن نبي ،تأمالت ،مرجع سابق ،ص.130
( ((1املرجع سابق ،ص .42-41
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الثقافة ،وهو هنا دعامتان ،إحدامها؛ تستقي من املسيحية الروح ،واألخرى؛ من اليونان
شكل الروح وطريقة انتظامها ،التي أتاحها جمموع مفكرين هم بمثابة اآلباء املؤسسني ،إىل
جانب املسيح  ،Cوبولس ،هناك سقراط وأفالطون وأرسطو ،كل بلمسته وإضافته.

وبالتجاوب معهم مجي ًعا نكون أمام األفكار الكربى التي شيدت رصح الغرب ورمت
به إىل أتون املعرتك التارخيي الغاص باحلضارات «فنحن ال نستطيع –يف اعتقادي -أن نحلم
باكتساب الفهم الذايت الرضوري للتعامل مع مآزقنا الراهنة ما مل نبادر إىل استحضار املنابع
األعمق لعاملنا ونظرتنا العاملية احلاليني.((1(»...
تم الكشف عن األسس األوىل واجلذور املتقادمة ،ظهرت املربرات املعقولة ،ملا
وكلام ّ
حيدث يف التاريخ ،فاحلضارة يف املحصلة التحليلية النهائية هي نتاج فكرة تم متثلها بكيفية ما
وشرُ َع يف نسج احلياة عىل منواهلا التربيري والتعلييل ،بل «إن املعجزات الكربى يف التاريخ
مرتبطة دائماً باألفكار الدافعة ...فينبغي أن نالحظ مع ذلك أن هذه القوى هي التي جعلت
تلك املجتمعات تنبثق من العدم ،ونرشهتا عىل مرسح التاريخ حيث بقيت قائمة بقدر ما
بقيت هذه القوى تدعمها»(.((2
ومع ميل مالك بن نبي إىل الفكرة الدينية كأساس أويل يف عمليات اإلنشاء أو
االستئناف التارخييني ،فهو يؤمن بعوامل أخرى قادت إىل ظهوره ،لكن باعثها اجلوهري
هو الفكرة ،بعيدً ا عن املضامني واختالفاهتا« ،فهناك يف الواقع عالقة جدلية بني األفكار
واألحداث االجتامعية والسياسية يف كافة مراحل التاريخ»( ،((2باعتبار األخرية صدى
وانعكاسا لتأسيسات املفكرين وتنظرياهتم ،وهنا نجد ضالتنا التحليلية يف بسط احلقيقة
ً
الثقافية والتارخيية للغرب ،من خالل أفكار فالسفته ومؤرخيه.

ب -موارد التشكل التارخيي للغرب وجتلياته

«إن مصادر احلضارة الغربية جد قديمة ومتنوعة يف ٍ
آن ،وهي ترتكز برأي عىل أقنوم
من ثالثة مفاهيم :املعرفة ،اإلنسان ،التقنية يف شكلها احلديث للثورة الصناعية»(.((2

( ((1ريشارد تارناس ،آالم العقل الغريب فهم األفكار التي صاغت نظرتنا إىل العامل ،السعودية :مكتبة
العبيكان ،ط ،2010 ،01ص.17
( ((2مالك بن نبي ،مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ،ترمجة :بسام بركة وأمحد شعبو ،دمشق :دار الفكر،
ص.48
( ((2مالك بن نبي ،من أجل التغيري ،دمشق :دار الفكر ،ط ،1995 ،01ص.13
( ((2أندريه سينغفريد ،روح الشعوب ،ترمجة :عاطف األوىل ،قطر :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،ط ،2015 ،01ص.13 ،180
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فتشرتك هذه األسس الثالثة يف خلق بنية تارخيية ذات نمط متميز ،منبثقة ود ّفاقة،
حركية تؤمن باإلنسان ومركزية يف العامل حتى ما خيتص بمفهوم اإلله /الشخص /أو
اآلهلة /األشخاص ،وخصوصية املعرفة املنبثقة عن عقله ومنطقه وطريقة تفكريه يف العامل،
يصب األخري يف قوالب منطق حمدد ،ثم ترمجته إىل نوع من التكميم الذي يسهل
وكيف
ّ
التحكم والسيطرة واالستخدام.
وأيضا
تصور العامل عىل أنه فضاء كبري يمكن فهمه والتعرف إليهً ،
فنحن بإزاء نمطية ّ
التحكم فيه ،بواسطة التقنية التي ال يقف أمام تطورها واستخدامها يشء ،وهي معطيات
تراكمت عرب مكابدات تارخيية متطاولة «غري أن نظراتنا العابرة ...جعلتنا ننظر إليه وكأن
تارخيه قد ابتدأ من يوم التفتت إليه أنظارنا ،فأعرناه بعض اهتاممنا يف صورته الطارئة ال يف
جوهره ،وهذا شأن شبابنا يف نظرهتم إىل األشياء ،فإن أكرب مصادر خطئنا يف تقدير املدنية
الغربية أننا ننظر إىل منتجاهتا وكأهنا نتيجة علوم وفنون وصناعات ،وننسى أن هذه العلوم
والفنون والصناعات ما كان هلا أن توجد ،لو ال صالت اجتامعية خاصة ال نتصور هذه
الصناعات والفنون بدوهنا .فهي يف األساس اخللقي الذي قام عليه رصح املدنية الغربية يف
علومه وفنونه ،بحيث لو ألغينا ذلك األساس لرسى اإللغاء عىل مجيع ما نشاهده من علوم
وفنون»(.((2

وعمق الصلة بني اجلذور املعنوية الناشئة عن محولة ثقافية ،ذات مضامني معرفية
خاصة ،بررت لإلنسان الغريب هويته ،وعرفته أمام العامل ،ومنحته الدفعات التارخيية املتوالية
لكي يتمكن من بناء رصحه احلضاري ،ورغم أن األساس األخالقي هو القاعدة التي قامت
عليها األداءات الثقافية املختلفة ،من علوم وفنون وصناعات ،إال أننا ال نعدم وجودها يف
سياق التنظريات الفلسفية واملعرفية املختلفة ،التي تصورت إنسانًا عار ًفا متحكماً يف العامل،
وخلقت مسوغات مثلت له روابط التواصل مع أخيه اإلنسان ومع الوجود.
وقد حدّ د روجيه غارودي 2012( Roger Garaudyم) مسلامت ثالث إضافة
للسابقة ،من جهة كوهنا الدعائم األوىل التي بنت رؤية الغرب احلديث هلل سبحانه ،وللعامل
واإلنسان ،واحلياة والتاريخ .وتتمثل يف:
«– مسلمة ديكارت :نجعل أنفسنا أسياد الطبيعة ومالكيها ،طبيعة أخذت بوجهها
أي غاية خاصة.
اآليل إذ قامت مسلمته عىل عالقات تسيطر عىل طبيعة جردت من ّ
 -مسلمة هوبز :الذي حدد العالقات بني البرش اإلنسان ذئب هياجم أخاه اإلنسان،

( ((2مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،مصدر سابق ،ص .95
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إهنا عالقات منافسة يف السوق ومواجهات بني األفراد واجلامعات ،عالقة السيد بعبده،
وهي توازن الرعب عىل مستوى قدراتنا النفسية احلالية
الرب ،أهيا اإلنسان كن إهلا بعقلك وسيد
 مسلمة مارلو :الذي أعلن موتّ
العنارص كلها ،وهكذا يصبح ضعف البعد املفارق لدى اإلنسان ورفضه أي قيمة مطلقة
مقدسني»(.((2

تبدو املسلامت اآلنفة متباعدة ،كل منها ينتمي إىل سياق فلسفي خاص ،إال أن حتليلنا
من خالل التطور الثقايف ومآالته احلضارية الكبرية جيعلنا نسلم بارتباطها الوثيق ،حيث إن
املواضعة الديكارتية عينت أفق الصلة اجلذرية لإلنسان بالعامل كله ،فنصبته س ّيدً ا عليه/
فوقه ،وجعلت الطبيعة مضامر تسابق للتسلط عىل األشياء واهليمنة عىل موادها.

فديكارت «أتى ...بالتجديد اإلجيايب للثقافة الغربية طريقها املوضوعي الذي بني
عليه املنهج التجريبي ،والذي هو يف الواقع السبب املبارش لتقدم احلضارة احلديثة تقدمها
املادي»( ،((2فاملانح لثقة الظاهرة الغربية يف نفسها ،هو تعينها يف التقدم بوصفه احلالة الثابتة
يف التاريخ ،وكونه لن يكون إال بتحقق من معرفة توفر باملنهج الناشئ عن مقدرة اإلنسان،
وقدرته يف التحكم يف كل ما حييط به.
وانعكست املسلمة الديكارتية الناظمة للصلة بالطبيعة ،يف فحوى التأسيس لالجتامع
البرشي والرشوع من حقيقة تارخيية مفادها؛ أن الناس يتصارعون ويتبادلون الصالت فيام
بينهم وفق تسديد طبيعي يقوم عىل الغلبة لألقوى ،واجلميع يف توجس دائم من اجلميع،
وهو ما أعلنه هوبز ملا كشف عن العمق العدواين للبرش ،فإما أن تكون معتد ًيا ،أو تر ّد
عدوانًا ،أو أن تُلغى.

وهذه قيمة عامة سبغت روح التنظريات السياسية يف الغرب وبررت من خالهلا
األطروحات الفلسفية املختلفة مقولة العقد االجتامعي .سواء من خالل اإلقرار بالطبيعة
الفاسدة ابتداء ،أو بالتي ستفسد بعد حني ،وهنا نجدنا أمام ثانية األثايف ،فاألوىل ضبطت
العالقات الوجودية مع الطبيعة ،والثانية الصالت األخالقية مع الناس ،ثم يكتمل
املشهد بإقصاء التعايل واملطلق ،والدعوى إىل موت اإلله ،الذي اضطرته األسطورة
شخصا ثم أكملت املسيحية اإلنجاز الكبري ،حاملا سبغته
برشا أو
ً
اليونانية أن يكون ً
بمعتقد مقدس.
( ((2روجيه غارودي ،حفارو القبور ،مرجع سابق ،ص .78
( ((2مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ،مصدر سابق ،ص .71
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فدخل اإلله يف التاريخ ومنه ال يملك انعتا ًقا ،وحينها فقدت الثقافة الغربية كل
صلة باملتعاليات وارتبطت بالروح املادية والوازع التسلطي عىل األشياء ،خاصة وأن
العلم قدر رفدها بقوة هائلة مت ّثلت يف التقنية متطوعة الكل ،وسالبة الوعي ،واملنقلبة عىل
اإلنسان ذاته.

«كام ولو أن طبيعة األورويب املمتلئة بآدميته ال تدع جمالاً لأللوهية ،والباعث العميق
لذلك موصول بثقافته ذات اجلذور الطبيعية املحدودة يف سياق تناوالت ناشئة عن «ثقافة
سيطرة ذات جذور تقنية»(.((2

فالسمة العلموية والتقنية التي غلبت عىل الفكر الغريب ال تنفي وجود جيوب رفض
واحتجاج فلسفي يدل عىل حضور مستويات أخرى يف الثقافة الغربية ،كاملثاليات املختلفة
وكذا النزعات الروحانية ،لكن املستبد هبا ،وما يقدمها يف ميدان العرض احلضاري هو
الطابع احليس والتقني؛ «ذلك أن أوربة كانت قبل لوكراس بوعده ،وقبل بالنك وبعده
األرض املختارة للفكر الكمي ،ولوضعية أوجسنت كونت ،ومادية ماركس ،فالفكر الغريب
جينح عىل ما يبدو أساس إىل الدوران حول مفهوم الوزن والكم ،وهو عندما ينحرف نحو
املغاالة فهو يصل إىل املادية يف شكليها :التشكّل البورجوازي للمجتمع االستهالكي،
والشكل اجلديل للمجتمع السوفيايت»(.((2

تلك إذن أهم السامت احلضارية التي طغت عىل التجربة احلضارية الغربية،
وكونتها ،ودفعت هبا إىل اكتساب الطابع اإلمرباطوري ونزعة االمتداد عىل حساب كل
يشء ،األرض-الطبيعة -حسب ديكارت ،اإلنسان -الذئب -تب ًعا هلوبز ،املطلق اإلله/
امليت مع نتشه 1900 Friedrich Nietzscheم أو مارلو والتنافس يف الغرب جتسيدً ا للقيم
السابقة أدخل اإلنسانية إىل عامل «مثقل بالعلم وبتقانته اإلمرباطورية ،إنه يضج بروح احلرب
وبوسائل احلرب ...إن روح القرن التاسع عرش التي ادعت حتقيق سعادة اإلنسان بواسطة
اآللة قد انتهت إىل إفالس حمزن ،فلم يعد العامل ينتظر اخلالص عىل يد العلم ،((2(»...حيث
هو سبب مآسيها لتغوله ،وتضخمه وقيامه كمطلق مواز لكل يشء.
ومع أن ما سقناه من حتليل ملالك بن نبي يرجع ألواخر األربعينات من القرن
املنرصم ،إال أن جدواه التفسريية ال تزال ماثلة ،خاصة لشيوع روح احلرب الدائمةّ ،
وبث
منطق الفرقة وتسخري مقدرات اإلبداع يف التسابق نحو التسلح ،واالختبارات املهددة

( ((2مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،مصدر سابق ،ص .95
( ((2مالك بن نبي ،املصدر سابق ،ص .24
( ((2مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ،مصدر سابق ،ص .127-126
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للوجود البرشي ،وبذلك يكتمل الثالوث القيمي من خري وحق ومجال ،وتتجىل املعرفة
املرتمجة حلقيقة الوجود يف مشهد تارخيي وحضاري ووجودي كبري ،يثقل عىل صدر العامل
بنموذج ذي سامت متينة ،سميناه الغرب أو الظاهرة الغربية وقلبه أوروبا.

ج -التجيل األيديولوجي بام هو دين معاد التكييف

أمل نلمح قبلاً إىل األساس الديني لتكون الغرب ،من أساطري اليونان ،إىل حتالف
اإلمرباطورية مع املسيحية ،ومنها إىل استدماج العنرص اليهودي ،ثم ها نحن اآلن أمام
إقرارات تفيد بعنارص أخرى وسمت الغرب وأظهرته يف مسحة علمية وتقنية مهيمنة ثقاف ًّيا
وتارخي ًّيا؟

مل يغب ذلك عن مالك بن نبي ،ملا أبرز أنه «من الوجهة التارخيية يتعني علينا مالحظة
أن األفكار املاركسية ،قد استخدمت لنموها واكتامهلا كل البنية التحتية النفسانية واملفاهيمية
التواقة إىل
املسيحية الذي حول إنجيل يسوع املسيح إىل إنجيل ملاركس ،ومجع املطامح ّ
الرب اإلله ،إىل مطامع متشبثة بالفردوس األريض ،فالفكرة الدينية تتدخل إما
ملكوت
ّ
بطريقة مبارشة ،وإما بواسطة بديالهتا الالدينية نفسها ،يف الرتكيبة املتآلفة حلضارة ما ،ويف
تشكيل إرادهتا.((2(»...

فالوظيفة التعبوية والتجييشية تؤدهيا األيديولوجيا والفكر كام يؤدهيا الدين،
فاملاركسية يف النهاية هي بنية حمفزة حاضة عىل الفعل ،ودافعة للقيام باألعامل التارخيية
االستثنائية ،وباعثة عىل تأمل املستقبل البعيد من خالل الثورة عىل أوضاع احلارض ،كام
هو الشأن متا ًما للعلموية ودعواها إىل التمسك باملعرفة العلمية الوضعية واملادية ،املوصولة
باملنهج التجريبي الواقعي ،املحكوم بالرؤية الطبيعية ،واستخدامات التقنية.
وهكذا تكون أوروبا قد « ...حسمت حالتها اخلاصة منذ بضعة قرون ،داخل اإلطار
املسيحي دون ريب ،ولكن مع مبادرات يف امليدان الفني ،واألديب والفلسفي ،كانت تذهب
إىل ما وراء املبدأ اإلنجييل .فقد تشكّل الفكر األوريب املعارص يف جو العقالنية الفرنسية،
واجلاملية االيطالية ،ومع ذلك ففي كل مرة كانت تنتاب هذا الفكر استثارة أو حتد وافد من
اخلارج ،كان يرجع من جديد إىل أصله املسيحي»(.((3
تكمن اخللفية الرؤيوية للظاهرة الغربية يف العمق الديني لطبيعة الفكرة ذاهتا ،حتى

( ((2مالك بن نبي ،القضايا الكربى ،دمشق ،اجلزائر :دار الفكر ،امللكية لإلعالم والنرش والتوزيع ،ط،01
.61-60 ،1991
( ((3املصدر السابق ،ص.61
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ولو انقذفت يف اجتاه الالدينية املحضة ،فالوازع الدفني املحرك لعجلة التاريخ الغريب؛
هو األساطري املؤسسة يف فجر احلضارة اإلغريقية ،ومنها إىل استمداد املسيحية واللمسة
اليهودية ،ويف حاالت التوتر الكربى التي تشعره بالتهديد ،يلتفت إىل املعنى الديني
ويستدعي احلالة الالهوتية ملجاهبة أعبائه وختطي مشكالته ،سواء كانت فكرة دينية مبارشة
أو شبيهتها أو بديلتها ،ويف النهاية ،اللبوس خمتلف واملثوي واحد.

ﷺ خامتة

نتمنى أن تكون التحليالت السابقة قد استوفت بعض اخلصائص األركان التي هبا
وصف مالك بن نبي الظاهرة الغربية وبني أنامطها ،ولكن هناك ألزمة أساسية ال يفوتنا
ّ
التنويه بأمهيتها ،وهي أن الغرب مل يكتمل دفعة واحدة ،خاصة وأنه ال يزال ماض ًيا إىل
قدره التارخيي ،ثم ألن مركز الثقل فيه تبدل من جهة ألخرى ،زيادة إىل مقدرته العالية
اآلن عىل استيعاب التنوع وتذويب االنتامءات املختلفة يف صياغة مذهلة من الوجهة
احلضارية.

ومع ذلك يمكننا إمجال خصائصه وقضاياه األساسية يف مجلة مالمح تعد يف كليتها
« ...األفكار التي نظمت الغرب باإلنسان املرمي يف العامل ،الذي هتدّ د خصومة األشياء
أفكارا تساعده عىل فهم الطبيعة وعىل السيطرة عليها .اإلنسان ،اإلنسانوية،
يصوغ
ً
التاريخ ،الشخص ،الفرد .هذه التصنيفات األساسية تنظم فكر الغرب .وأما العقل،
والعلم ،والطريقة ،واجلدلية ،والنظام ،والفوىض واخلواء ،واملفهوم ،والطبيعة ،والتقدم،
والصريورة فهي تعطي الثقافة األوروبية معناها ،هذه الثقافة املتأثرة كام رأينا باإلرث
وأيضا باإلرث املسيحي (الالمتناهي ،)...كل هذه األفكار
اليوناين (اجلدلية ،العقلً )...
نظرية ،لكن ثمة أفكار تدير العمل الفردي واجلامعي :األخالق ،العدالة ،املساواة ،الكرامة،
السعادة ،الشخص ،السياسة ،الديمقراطية...إهنا مفاهيم تتامزج فيها الرؤية اليهودية-
أخريا ،إن فكرة اجلميل،
املسيحية واملذهب الطبيعي اليوناين وتؤسس للفكر األورويب.
ً
واجلامل والذوق واجلاملية ...تذكرنا بأن اإلنسان األوريب هو ذلك اإلنسان اجلميل ،الذي
يطارد اجلامل املولود يف املدينة القديمة حيث اجلامل عالمة اخلري»(.((3
رغم الطول النسبي للنص السابق ،إال أنه خلّص معروضات مالك بن نبي يف وحدة
حتليلية مهمة والفتة ،حيث أبرز امتن املبادئ والعوامل واملعطيات التي ألقت بالغرب يف
وجه العامل ،وسمحت له بأن ينطلق يف عمل تارخيي دؤوب ،بدأ عند اليونانيني القدامى ،ثم

( ((3جاكلني روس ،املرجع السابق ،ص .32-31

138

دراسات وأحباث

فقد قوته وإرادته ملا يقارب األلف سنة ،ثم عاود دورته اإلنجازية من فجر النهضة ،مستلهماً
كل تارخيه ،بام فيه العصور الوسطى ،وبنى حداثة بفتوح مذهلة قدمت لإلنسان التفوق
والظهور التارخيي الكبري ،متخط ًيا حتى أعرق اإلمرباطوريات وأقواها يف التاريخ .لكن يف
ٍ
مآس غري مسبوقة ،أظهرها ما ينعت باالستعامر /التدمري ،ثم
الوقت عينه ،أقحمه ضمن
االسترشاق ،واالستنزاف املربمج لثروات اآلخرين /األغيار.

دراسات وأبحاث
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ﷺ مقدمة

ش ّيد الدكتور طه عبد الرمحن مرشوعه الفكري الفلسفي انطال ًقا من
تصوره الواضح للحداثة ،ومت ُّثله الدقيق للمشاكل التي ما فتئت تطرحها
يمت بصلة وثيقة لعديد املقاربات
خملفاهتا يف الفضاء الفلسفي ،فإبداعه
ّ
الفلسفية املعارصة ،مع أنه ال ينفك يتاميز عنها ،ويقدم هلا –من زاوية أخرى-
مساءلة نقدية صارمة تطال خمتلف الفروع وامليادين املعرفية.

من أهم األولويات التي يسعى املفكر طه عبد الرمحن إىل حتقيقها من
يؤصل للحق
خالل مرشوعه الفكري احلضاري صناعة خطاب فلسفي متجدّ د ّ
العريب يف التفلسف؛ ذلك أنه قدم جهو ًدا نظرية وعملية غاية يف الدقة واألمهية،
بحث من خالهلا يف أعامق الرتاث واملنظومة العقدية ،كام طرق أبواب التاريخ
والسياسة ،فضلاً عن ضلوعه يف املنطق وفقه اللغة.
* كاتبة وباحثة ،جامعة عبداحلميد بن باديس ،مستغانم ،اجلزائر ،الربيد اإللكرتوين:
bendeniasaadia@yahoo.fr
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بيد أن املشكل الذي ظل يؤرقه ويستأثر بنصيب كبري من اهتاممه هو التأسيس للحظة
االختالف يف الفكر الفلسفي املعارص من خالل إقامة فلسفة عربية إسالمية مستقلة بذاهتا.
وهذا الرهان الفكري ال يتحقق يف املنظور الطهائي إال ببناء املفاهيم وبعث التجديد فيها،
فام عالقة اإلبداع الفلسفي بعملية بناء املفاهيم؟

ﷺ الفلسفة احلية ..اسرتاتيجية بناء املفاهيم

اهلم الفكري الذي لطاملا شغل املفكر طه عبد الرمحن وشكّل أحد أهم هواجسه
إن ّ
الفلسفية ،هو البحث عن منفذ للخروج من رشك التبعية والتقليد وإعادة االعتبار للمنظومة
الفكرية والقيمية اإلسالمية ،لقد بحث أولاً بأول عن األسباب الكامنة وراء هذا التخلف،
ووجد أنه يبقى يف ذمة األمة اإلسالمية -بموجب ا ّدعاءها خصوصية إيامنية وأخالقية -أن
تجُ يب عن مشكالت عرصها ،وتتدارك الركب الفكري واحلضاري الذي يكاد يكون بعيدً ا
عن مداها الفكري(((.

ومن اإلشكاليات العميقة التي طرحها يف هذا الصدد« :هل لألمة اإلسالمية جواهبا
اخلاص عن أسئلة زماهنا؟»((( ،هل «نحن يف «أزمة فكرية» ترضب فيها آراؤنا ورؤانا بعضها
بعضا؟ أم نحن يف «هزيمة فكرية» ح ّلت بنا لتخاذلنا يف القيام بواجبنا..؟ أم نحن يف «فراغ
ً
فكري» أتى من موت أصاب الذهن والقلب فينا؟ أم نحن يف «عجز فكري» نتج عن ضعف
أفهامنا أو من نقص معارفنا؟»(((.
إن هذا التداعي والنكوص الذي أمسى يسترشي يف كيان الذات العربية املسلمة،
إنام هو راجع ،يف نظر الدكتور طه عبد الرمحن ،إىل االنبهار بالنموذج الفلسفي الغريب،
واالعتقاد عىل أنه النموذج العقالين األوحد اجلازم الذي ال يقبل النقد أو االستبدال.

واحلل –يف رأيه -للتحرر من هذه التبعية الفكرية يكمن يف «اليقظة الدينية-العقدية»،
التي تتوافر فيها رشوط التحديث واألصالة ،وحيافظ من خالهلا املفكر املسلم عبى قيمه
وهويته الدينية« ،فكيف إذن نجعل هذه اليقظة متكاملة ال متنافرة ومتجددة ال متحجرة؟
أو قل كيف نجعل هذه اليقظة متيقظة؟»(((.
((( طه عبد الرمحن ،احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري ،بريوت  -الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب،
ط ،2005 ،1ص.26
((( املرجع نفسه ،ص.15
((( طه عبد الرمحن ،احلوار أف ًقا للتفكري ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ط ،2013 ،1ص.07
((( طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،بريوت  -الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط ،1997 ،2ص.09
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ال سبيل يف اعتقاد طه عبد الرمحن «إىل حصول التجدد يف اليقظة اإلسالمية بغري
طريق التوسل يف تأطري وتنظيم وتأسيس هذه التجربة اإليامنية العميقة بأحدث وأقوى
املناهج العقلية وأقدرها عىل مدّ نا بأسباب اإلنتاج الفكري»((( ،حيث إن التكامل بني
رشطي التجربة اإليامنية والسلوك العقالين هو بداية الطريق إلقامة فكر إسالمي متجدد.
إن مراد طه عبد الرمحن من هذا االستدعاء الديني والعقيل إنام هو لسببني رئسيني:
األول «بيان كيف أن الفعل احلداثي جيد رقيه يف املامرسة اإلسالمية بام ال جيده يف ممارسة
غريها»((( ،والثاين هو التأكيد عىل أن الوثوب احلضاري ال يتحقق إال بإعامل العقل وإدراك
ما ينبغي التفكري فيه لبناء منظور فلسفي خاص(((.

وهكذا يتعني لزا ًما عىل اإلنسان العريب املسلم أن يتسلح بالنظر العقيل والوقوف
عىل أرسار القول الفلسفي((( ،وأنّى لذلك أن يتحقق ما مل يتمكن من إبداع فلسفة خاصة
ومستقلة((( ،تنأى بذاهتا عن التقليد واالجرتار.

لقد اضطلع الفيلسوف طه عبد الرمحن بمهمة الدفاع وبشدة عن احلق العريب الفلسفي
من مقتىض اعتقاده الراسخ بأنه «حيق لكل قوم أن يتفلسفوا عىل مقتىض خصوصيتهم
الثقافية ،مع االعرتاف لسواهم بذات احلق»( ،((1وهو يف هذا الصدد يقول« :ونحن العرب
أحرارا يف فلسفتنا ،وليس من سبيل إىل هذه احلرية إال بأن نجتهد يف إنشاء
نريد أن نكون
ً
فلسفة خاصة بنا ختتلف عن فلسفة أولئك الذين يسعون وبشتى الدعاوى إىل أن حيولوا
((( املرجع نفسه ،ص.10
((( طه عبد الرمحن ،روح احلداثة :املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية ،بريوت-الدار البيضاء :املركز
الثقايف العريب ،ط ،2006 ،1ص.18
((( طه عبد الرمحن ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،بريوت-الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط،1
 ،1998ص ص .22 ،21
((( طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ج ،2القول الفلسفي كتاب املفهوم والتأثيل ،بريوت-الدار البيضاء :املركز
الثقايف العريب ،ط ،1999 ،1ص .13
((( لقد عالج هذه القضية غري واحد من املفكرين العرب واملسلمني ،ومن بني هؤالء الدكتور أبو يعرب
املرزوقي الذي قدّ م دراسة مهمة ،بحث من خالهلا عن الرشوط الرضورية والكافية إلجياد فكر فلسفي
عريب بعنوان :نحو فلسفة عربية متميزة .وملزيد من اإلسهاب والتفصيل راجع :أبو يعرب املرزوقي،
طيب تزيني ،آفاق فلسفة عربية معارصة ،بريوت-دمشق :دار الفكر املعارص ،دار الفكر ،ط،2001 ،1
ص  29وما بعدها.
( ((1طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،بريوت ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط،1
 ،2006ص.21
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حكرا عىل شعب بعينه،
بيننا وبني ممارستنا حلريتنا الفكرية»( ،((1فالفلسفة يف رأيه ليست
ً
وإنام هي حق طبيعي ومطلب رشعي يفتح لكل الشعوب واألقوام سبل االنعتاق والتحرر
الفكري.

غري أن الفلسفة ال تتمخض عنها هذه احلرية واليقظة ما مل تقرتن بالتجديد
واالختالف ،ويف هذا السياق يرى طه عبد الرمحن أن اإلبداع الفكري والفلسفي ال يتحقق
إال ببناء مقوالت فكرية وطرائق معرفية وفلسفية مؤسسة عىل التجذير والتأصيل(،((1
وهو ما مل يتوفر –يف أغلب احلاالت -للعقالنية العربية التي مضت يف استنساخ القول
الفلسفي الغريب واعتمدته بحذافريه( ،((1وتلك أهم أسباب انتكاس العقل الفلسفي العريب
وانحساره.
لقد تعجب طه عبد الرمحن «كيف ألمة جاءت بغري علم واحد ،وبغري معرفة واحدة
ال يقدر فالسفتها عىل أن يقولوا قوال فلسفيا مل يقله غريهم ،وال أن ُيسمعوه ما مل يطرق
سمعه ،اَّإل أن حيفظوه عنه وينقلوه إليه ،بضاعة مردودة إىل أهلها»( ،((1لكنه أدرك «بعد
طول نظر أن رشور هذا التقليد [تقليد القول الفلسفي الغريب] ال يدفعها إال الوقوف عىل
أرسار القول الفلسفي عند أهله املجتهدين ال عند ناقليه املقلدين»( ،((1حيث إن اعتامد
الرؤية التأصيلية وحده كفيل بإنتاج فلسفة مبدعة ال مقلدة ،وجتديد الفكر اإلسالمي وحل
استشكاالته الفلسفية.
ألجل حتقيق هذه الغايات واملقاصد طرح املفكر طه عبد الرمحن مرشوعه الفلسفي:
«الفلسفة احلية» ،الذي يروم من خالله بيان كيف يمكن لإلنسان العريب من اخلروج من
التيهان الفكري والوهن العقيل الذي أصاب اهلوية العربية املسلمة ،وهو يضع ألجل ذلك
االسرتاتيجية التالية:

جتديد العقل واملنهج

رضورة وضع منهجية متكن العقل العريب من الوقوف عىل مكامن الضعف يف بنيته
الفكرية ،فلو أن املسلمني «حصلوا ملكة منهجية عمل التغلغل يف جتربة اإليامن عىل فتح

( ((1املرجع نفسه ،ص.22
( ((1طه عبد الرمحن روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص.11
( ((1حممد حمفوظ ،اإلسالم الغرب وحوار املستقبل ،بريوت-الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط،1
 ،1998ص.174
( ((1طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة  ،2مرجع سابق ،ص.12
( ((1املرجع نفسه ،ص.13
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آفاقها ،لتمكنوا من إقامة فكر إسالمي متجدد»( ،((1قادر عىل أن يبدع أنساق فلسفية نوعية
ويأيت باملختلف املتجدد.

إنتاج املفاهيم املأصولة:

ال بد من إبداع مفاهيم أصيلة ،فالواقع «أن املجتمع املسلم ما مل ِ
هيتد إىل إبداع
مفاهيمه أو إبداع مفاهيم غريه ،حتى كأهنا من إبداعه ابتداء فال مطمح يف أن خيرج من هذا
التيه الفكري الذي أصاب العقول فيه»( ،((1فالفكر ال يقوم له مبنى وال يستقيم له معنى ما
مل ينشئ مفاهيمه ومصطلحاته الذاتية اخلاصة.

ضبط املفاهيم وتدقيقها:

إن جتديد اخلطاب الفلسفي اإلسالمي ال يتحقق إال بإخضاع التصورات واملقوالت
الفلسفية للتدقيق واملراجعة النقدية« ،فأكرب مانع لالبتكار الفلسفي هو تقديس القول
الفلسفي األصيل( ((1أي اإلغريقي القديم واألورويب احلديث فقد تم التعامل مع القول
الفلسفي كام لو أنه نص ديني مقدس»(.((1
وهذا ما عمل املفكر طه عبد الرمحن عىل إثباته من خالل إخضاع القول الفلسفي
لعمليات التطويع وإعادة البناء ،وذلك العتقاده اجلازم بأن الضبط الدقيق للمفاهيم
باإلضافة إىل الكشف عن آليات إنتاجها كفيل بوضع املفهوم يف عمق املرشوع الفلسفي
املراد بناؤه.
وهكذا نستنتج مع طه عبد الرمحن أن قوة اخلطاب الفلسفي واستمراريته ،إنام تكتسب
بقدر إدراك العقل ملا جيب التفكري فيه أولاً  ،وتوليده ملفاهيم فلسفية مأصولة وجديدة ثان ًيا،
ذلك أن التفكري الفلسفي حينام يتأسس عىل املفاهيم يؤسس ملنظومة مفاهيمية واصطالحية
تستخدم يف إنتاج سياقات معرفية وحقول فكرية جديدة وخالقة عىل الدوام ،لكن ما هي
األبعاد التجديدية التي حتملها عملية رصد املفاهيم وبنائها ضمن املرشوع الطاهوي؟
( ((1طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،مرجع سابق ،ص.10
( ((1طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص.11
( ((1يف سياق متصل يرى الدكتور أبو يعرب املرزوقي أن القول الفلسفي استعري من بيئته األصلية وكأنه
قول تام .وملعلومات أوىف راجع :أبو يعرب املرزوقي وطيب تزيني ،آفاق فلسفة عربية معارصة ،مرجع
سابق ،ص.19
( ((1طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،مرجع سابق ،ص.119
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ﷺ الرهان التأثييل ..التأصيل الفلسفي لصناعة املفاهيم

يعدّ مرشوع بناء املفاهيم وجتديدها من التحديات املعرفية الكبرية التي يطرحها
الفيلسوف طه عبد الرمحن ضمن مرشوعه الفلسفي احلضاري ،ذلك أن الرهان احلقيقي
لتخليص اخلطاب الفلسفي العريب اإلسالمي من اجلمود واخلمود –يف اعتقاده -ال يتأتّى
إال بتجديد املوروث املفاهيمي العريب اإلسالمي وتأصيله.

وهو يف هذا السياق يقول« :آن األوان لكي نخوض املعركة االصطالحية معركة
نواجه فيها مصطلحات الفضاء الفلسفي ...فإن قوة االصطالح غدت ال تقل عن قوة
السالح وإال فهي تزيد عليها»( ،((2ومع ذلك «ما زال املتفلسف العريب ال جيرؤ حلد اآلن
أن ُيضيف إىل املفاهيم الفلسفية التي يصنعها غريه مفاهيم يصنعها من عنده»( ،((2فاملفاهيم
وحدها تفتح مغاليق املامرسة الفلسفية ومتكن العقالنية العربية اإلسالمية من إنتاج
التفلسف احلي.

وعليه بات من الرضوري بذل اجلهد الفلسفي انطال ًقا من إنشاء جهاز مفاهيمي
ذايت وخاص يضاهي األجهزة املفاهيمية الغربية يف القوة واجلدارة ،ويتاميز عنها جذر ًّيا يف
الوقت ذاته ،حيث إن «النمط املعريف احلديث غري مناسب ،إن مل يكن غري صالح للتوسل
به يف بناء معرفة إسالمية حقيقية»( ،((2ملا يوجد من تباين وانفصام بينه وبني النمط املعريف
اإلسالمي سواء فيام يتع ّلق باألسس واملنطلقات الفكرية ،أو من حيث املرجعيات العقدية
والقيمية ،ومن ثمة ال بد من إعادة النظر يف النموذج املفاهيمي الغريب والتحرر من سطوته
والتأسيس يف املقابل لرتسانة مفاهيمية منتجة وغري مقلدة نابعة من عمق اهلوية اإلسالمية.
لقد أدرك الغرب من القدم قيمة االشتغال عىل املفاهيم واالعتداد هبا فكر ًّيا
لصناعة األنساق الفلسفية ،ذلك أنه «ومنذ سقراط يسعى الفالسفة إىل إتقان اللغة التي
يستخدموهنا ،ويربطون التأمل الفلسفي بتجديد املعاين والكلامت واملفاهيم املستعملة»(،((2
وظل طلب املفاهيم واالجتهاد يف خترجيها متواصلاً إىل اليوم ،حيث إن «العامل ال يفتأ يشهد
اخرتاع مفاهيم حضارية جديدة ال تلبث أن ترسي يف املجتمعات رسيان النار يف اهلشيم
منشئة بذلك فضاء اصطالحيا كون ًّيا»(.((2
( ((2طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،مرجع سابق ،ص .79
( ((2املرجع نفسه ،ص.77
( ((2طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،بريوت  -الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط ،2000 ،1ص.111

(23) Jean-Gérard Rossi, «La philosophie analytique», L’Harmattan, Paris, 2002, P04.

( ((2طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص.266
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ولكن ومع أن املفهوم هو املدخل األسايس الذي يستطيع الفيلسوف أن يدخل
بواسطته إىل الفلسفة( ،((2ما زال هذا الشأن الفكري مغ ّي ًبا يف املامرسة الفلسفية العربية
اإلسالمية ،وما زال املتفلسف العريب «-وآسفاه! -يقول طه عبد الرمحن إىل حد اآلن ال
جيرؤ ،أو باألحرى ال يقدر عىل إنشاء خطاب فلسفي متميز بشأن مفاهيم مل يقم غريه من
فالسفة الغرب بالتفلسف بصددها؛ ألنه ال يتصور املرشوعية الفلسفية إال ملا جاء عىل قانون
الغرب يف القول والفكر»( ،((2فالنموذج الفلسفي الغريب بقي مهيمنًا عىل األطروحات
الفكرية والعقالنية العربية ،وعُدّ النموذج األكمل واألوحد الذي يعتد به يف الدراسات
الفلسفية ،األمر الذي س ّبب ّ
تعذر التفلسف واستحالته.
وبناء عىل ذلك يرى املفكر طه عبد الرمحن أنه وجب عىل املتفلسف العريب املسلم
إعادة النظر يف النامذج املفاهيمية الغربية وإخضاعها للنقد والتمحيص ،ومن ثمة االنخراط
يف الفضاء املفهومي الكوين؛ إذ يقول(« :((2ال يمكن للمجتمع املسلم أن يبقى بمنأى عن
كرها» .وبذلك حتمل املفاهيم
هذا الفضاء املفهومي ،بل ال مفر من أن يندمج فيه إن طو ًعا أو ً
وف ًقا للمنظور الطهائي -إمكانات حترير وجتديد الفكر اإلسالمي وإبقائه قري ًبا من الدرسالفلسفي.

وألن االبنية الفلسفية ال يتم تشييدها خارج املفاهيم ،وجب استنطاق كل لفظ
والقبض عىل كل معنى ،وهو ما ال يتحقق إال باخرتاق أسوار اللغة عىل اعتبار أهنا «أحد
األلغاز العظيمة يف التاريخ اإلنساين»( ،((2واملفاهيم الفلسفية ،كيف ال «واملقال الفلسفي
بضعة من اللغة الطبيعية جيري عليه ما جيري عليها ،فال مضامينه بمعزل عن تأثري حمتويات
هذه اللغة وال مناهجه بمنأى عن توجيه وسائلها»( ،((2ضف إىل ذلك أن «حدس احلقيقة
املوضوعية ال يكون إال بتوسطها»( ،((3وعليه ينبغي «الوقوف عىل األسباب اللغوية التي
(25) Bertrand Michèle, « Le statut de la religion chez Max et Engels, éditions sociales, Paris,
1979, P38.

( ((2طه عبد الرمحن ،احلوار أف ًقا للتفكري ،مرجع سابق ،ص.122
( ((2طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص.266
( ((2هانز جورج غادمري ،بداية الفلسفة ،ترمجة :عيل حاكم صالح ،حسن ناظم ،بريوت :دار الكتاب اجلديد
املتحدة ،ط ،2002 ،1ص.12
( ((2طه عبد الرمحن ،يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،الدار البيضاء :املؤسسة احلديثة للنرش والتوزيع،
ط ،1987 ،1ص.57

(30) Ernest Cassirer, «Logique des sciences de la culture», traduit de l’allemand par Jean
Carro, CERF, Paris, 1991, P91.

146

دراسات وأحباث

يتوسل هبا يف إنشاء واستثامر املفاهيم الفلسفية يف أصوهلا»(.((3

وإذا كان طه عبد الرمحن حيث عىل االشتغال مفاهيم ًّيا –بام يتوافق مع املقتضيات
التداولية العربية اإلسالمية -فإنه يروم من وراء هذا االشتغال صناعة خطاب فلسفي غري
مسبوق ،خطاب خيتلف كل ًّيا عن ذلك اخلطاب املنقول ،ذلك النظر الفلسفي الذي ال يطلب
املفاهيم إال كام طلبها غريه.
هذا يعني أنه من الرضوري البحث عن طرق «االشتغال بمفاهيم هلا أسباب يف جمالنا
التداويل اإلسالمي العريب دون أن تكون هلا بالرضورة أسباب يف جماالت تداولية أخرى
غري عربية أو غري إسالمية»( ،((3وتلك رضورة فلسفية قصوى «فام مل يستطع العريب أن يبدع
املفاهيم من عنده ويبدع العالقات فيام بينها ،ويبدع صيغ االستنتاج من هذه العالقات التي
أقامها بني هذه املفاهيم فلن يكون فيلسو ًفا»(.((3

إن اخلصوصية التي يقول هبا طه عبد الرمحن يف وصل عملية بناء املفاهيم وحتديد
قواعد التأسيس هلا باملجال التداويل اخلاص (والذي يسميه« :املأصول التداويل»)« ،جتعل
النظر العقيل الفلسفي يتكثر ويتنوع يف كونيته»( ،((3وذلك ألن املتفلسف العريب الذي
يشتغل عىل املفاهيم ضمن هذا املجال املأصول –أي املجال التداويل العريب اإلسالمي-
يمتلك حيازة الدراية بأسباهبا التداولية ،كام يكون عار ًفا بأصوهلا الطبيعية ،وهذا األمر يتيح
له رضب األمثلة عليها وكذا إقامة الدليل عليها وفتح آفاق توسيعها(.((3
ومن ثمة تكون هذه املفاهيم املأصولة منتجة ومبدعة عكس ما يتعلق باملفاهيم
املنقولة التي ترتبط بمجال تداويل مغاير للخصوصية اإلسالمية ،وبالتايل يبقى العمل عليها
عقيام وغي ذي جدوى.

لكن عىل الرغم من أن «اإلبداع باملفاهيم املأصولة يكون أنسب وأوفر من اإلبداع
باملفاهيم املنقولة»( ،((3إال أن هناك إمكانية الستثامر هذا النوع األخري من املفاهيم وجعلها
مفاهيم مرشوعة وهذا إذا استعاض الفيلسوف عن النقل احلريف ومتيز «بالترصف يف املنقول
( ((3طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة  ،2القول الفلسفي :كتاب املفهوم والتأثيل ،مرجع سابق ،ص.119
( ((3طه عبد الرمحن ،احلوار أف ًقا للتفكري ،مرجع سابق ،ص.121
( ((3املرجع نفسه ،ص.155
( ((3طه عبد الرمحن ،سؤال العمل :بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم ،بريوت-الدار البيضاء:
املركز الثقايف العريب ،ط ،2012 ،1ص.44
( ((3طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،مرجع سابق ،ص ص .79 -78
( ((3املرجع نفسه ،ص.79
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الفلسفي ،صورة وحمتوى ،كام متيز بإنشاء الوصف الفلسفي ملا قد خيالف هذا املنقول»(،((3
وذلك مؤداه أنه «ال ينقل من النص األصيل إال ما يناسب األصول التداولية التي أخذ
هبا املتلقي»( ،((3وهكذا يظهر -إذن -أنه من الرضوري إحداث تعديالت وحتويرات عىل
املفاهيم املنقولة كيام تبلغ مرحلة النضج وتصبح هلا داللة وهوية وبالتايل متتلك الصالحية
لالستعامل والتداول.
إن الرتمجة احلرفية عاجزة يف جوهرها عن إعطاء املعاين املطلوبة( ،((3وذلك ألهنا
تفتقد إىل حلظة االنتامء إىل املجال التداويل األصيل ،ومن ثمة تؤدي إىل مفاهيم فارغة
ومصطلحات جوفاء تفتقد إىل القوة الداللية والضبط املنطقي ،وهي من وجه آخر تتمسك
بحرفية املضمون أو حرفية اللفظ( ،((4وبالتايل تتسبب يف امتناع املضمون الفلسفي األصيل
املراد ،وهذا يعني رضورة الترصف يف اللفظ كام يف املضمون ،وهو ما يدعوه طه عبد الرمحن
بالرتمجة التأصيلية.

لقد أبان املفكر طه عبد الرمحن عن أسباب اإلخفاق يف بناء املفاهيم الفلسفية
أساسا إىل اعتقاد املتفلسفة العرب بأن
وخترجيها بطرق تقليدية ،والتي ترجع -يف رأيه-
ً
«القول الفلسفي املنقول إليهم إنام هو عبارة حمضة ،فلام طلبوها فيه ،وقعوا يف األخذ
بإشارته ،غري أهنم يظنون أهنم أخذوا بالعبارة»( ،((4ذلك أن «القول الفلسفي الواحد فيه
من العبارة بقدر ما فيه من اإلشارة وأن عبارته تتوسل بإشارته»( ،((4غري أن إشارته مضمرة،
ومن ثمة التبس عليهم األمر ووقعوا يف خطأ اخللط بني اجلانب العباري واجلانب اإلشاري،
وعىل هذا يوضح طه عبد الرمحن بأن إعادة اإلنتاجية للمفهوم الفلسفي ال تكون إال بالعمل
انطال ًقا من أنه معنى جيتمع فيه اجلانب اإلشاري إىل اجلانب العباري.
( ((3طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة  ،1الفلسفة والرتمجة ،بريوت-الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط،2
 ،1997ص.386
( ((3املرجع نفسه ،ص.510

(39) Michel Charles, Rhétorique de la lecture, Seuil, Paris, 1977, P54.

نشازا يف صيغته الرتكيبية ،كام
( ((4يؤدي اإلسقاط احلريف للفظ إىل تطويل القول الفلسفي العريب بام خيلق ً
يؤدي اإلسقاط احلريف للمضمون إىل هشاشة املفهوم الفلسفي وضعف معناه ،ويف هذا اإلطار يرى طه
أساسا إىل قدسية القرآن
عبد الرمحن أن أسباب تعميق تقديس القول الفلسفي واستنساخه حرف ًّيا ترجع
ً
الكريم يف املجال التداويل العريب والتي أسقطها املتفلسفة العرب عىل القول الفلسفي .راجع :طه عبد
الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،مرجع سابق ،ص .119
( ((4طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة  ،2مرجع سابق ،ص,14
( ((4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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إن الرهان يف تأصيل املفاهيم وختليصها من مأزق االستنساخ األعمى واملحاكاة
احلرفية -وبلغة طه عبد الرمحن -ال يتحقق إال بـ«القوام التأثييل» [التأصييل للمفهوم
الفلسفي] ،ويراد به تزويد اجلانب االصطالحي من املفهوم بجانب إشاري يربطه باملجال
تصورا
التداويل للفيلسوف ،وهنا ين ّبهنا طه عبد الرمحن إىل أن املفهوم الفلسفي ليس
ً
يتمحض فيه اجلانب اإلشاري ،وإنام هو معنى
يتمحض فيه اجلانب العباري وال ذو ًقا
ّ
ّ
(((4
جيتمع فيه اجلانب اإلشاري إىل اجلانب العباري  ،وهذا يعني أن إعادة اإلبداع للمفهوم
الفلسفي وإطالق إنتاجيته ال تكون إال بتعقب املضمون اإلشاري فيه.

إن التأثيل هبذا املعنى ال يعني أكثر من الوصل باألصل ،كام يعني ترسيم حدود
معينة للمجال التداويل ،ينتسب إليها -دون غريها -املفهوم الفلسفي وال يعمل إال داخل
قواعدها التأثيلية وأطرها اللغوية .وهو ما يقتيض أن يكون واضع املفهوم الفلسفي قد أتى
فعل االصطالح عليه (أي املفهوم) وفق مبادئ املجال التداويل الذي ينتسب إليه« ،إذ جيوز
أال يكون املفهوم الفلسفي يف إحدى اللغتني هو عينه يف اللغة األخرى»(.((4

وهكذا سواء تع ّلق األمر بإنتاج املفاهيم أو بإعادة إنتاجها ،ينبغي عىل املشتغلني -من
منظور طه عبد الرمحن -األخذ بعني االعتبار الفروقات اجلوهرية املوجودة بني األلسن
الطبيعية واملجاالت التداولية ،وهذا «من شأنه أن جيدد ويغني عىل الدوام اإلمكانات
االستشكالية واالستداللية التي تتعلق هبذه املفاهيم»( ،((4فمتى أدرك الفيلسوف املسلم
هذه املقتضيات وصان صلته بمجاله التداويل العريب اإلسالمي ،انفتحت له إمكانات
استثامر املفاهيم الفلسفية ،وأمكن له جتاوز األنظمة املفاهيمية الغربية ،إذ إن تأصيل املفاهيم
واختاذها طاب ًعا كليان ًّيا مرهون بتأثيلها اللغوي وسياقها التداويل األديب.
لكن هل هذا املجال اللغوي والداليل املخصوص كاف وحده لتصنيع املفاهيم
واالرتقاء هبا إىل مصاف املفاهيم الفلسفية العميقة ،واخلطابات الفلسفية النوعية؟

ﷺ قوام املفاهيم ..من تأصيلية املبنى إىل قيمية املعنى

ال ينحرص العمل الفلسفي -من منظور طه عبد الرمحن -عىل بناء املفاهيم
واملصطلحات وتأثيلها ،وإنام يتعدى ذلك إىل رضورة تضمينها قيام معينة ،وذلك العتقاده
بأن شحن املفاهيم بالقيم ضامن الستمراريتها وبعث التجديد فيها.
( ((4املرجع نفسه  ،ص .126
( ((4طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة  ،2مرجع سابق ،ص .184
( ((4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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إن املصطلح الذي يريد طه عبد الرمحن االشتغال عليه يف حقل الفكر العريب
اإلسالمي هو مصطلح حامل لقيمة ما ،أي معتد بمنظومة القيم التي يدور يف فلكها ،وهو
ومسارا من
موجها دالل ًّيا ملعنى مصطلح أو مفهوم ما،
بذلك إنام يريد أن جيعل من القيمة
ً
ً
مسارات تاريخ كامن يف اللغة.
إن القيم( ((4هي التي تضبط املفاهيم ومتنحها إمكاناهتا الدائمة عىل التجاوز واإلبداع،
وبالتايل تنتشلها من الرتابة وراهنية التداول ،واملفاهيم بدورها مرآة عاكسة ملنظومة القيم
واملعايري التي تكوهنا وتؤسسها( ،((4ومن ثمة ينبغي أن ندرك أنه ليس هناك أي فصل يف
اخلطاب الفلسفي بني بنائه املفاهيمي ونسقه القيمي.

إن املفهوم هو «الكيل الذي ينتظر تطويره الذي سيكون لغاية ما ،يكون يف احلقيقة
فقط»( ،((4لكن وضوح هذا املفهوم ال يمكن أن يكون مضمونًا مطل ًقا ،إذا مل نحدد إراد ًّيا
األطر املعرفية والفلسفية التي تشكله وتعرب عن مقاصده ،ويزيد من صعوبة ذلك أن املقال
الفلسفي «ال ُيظهر خفية ،وال يكشف عن مطو ّيه ،وال جيلو عن ألفاظه للمعاين واملعتقدات
واملقاصد ،وال يميز بني مستوياته»( ،((4مما يستلزم فضلاً عن تأثيله اللغوي إضفاء قيم خاصة
ونسق من املعايري التي تبقى لصيقة به بشكل مطلق يف خمتلف األحوال التي خيضع هلا.
واخلطاب الفلسفي من هذا املنظور« ،ليس نس ًقا مغل ًقا من الرموز واإلشارات
والدالالت ،وإنام هو خطاب مثبت ومفتوح ال تنفك عنه القراءة والنقد والتواصل الفكري
وتداول املفاهيم»( ،((5غري أنه بحاجة إىل معايري قيمية الستنطاق شفراته واستيضاح معانيه
ومن ثمة إجالء مضامينه.

ويف هذا السياق يطرح كل من سبينوزا وكالدينوس مسألة فهم النص من وجهة
نظر قيمية وأكسيولوجية ،إذ يعتقدان أن «فهم النص هو فهم حقيقة النص الفلسفي ،لكن
ال خيلو هذا الفهم من معايري لغوية وفنية وحتى نفسية التي حتاول فك العقد املبهمة التي
( ((4يرى طه عبد الرمحن أن «القيمة» تفيد« :املعنى اخللقي الذي يستحق أن يتطلع إليه املرء بكليته وجيتهد
يف اإلتيان بأفعاله عىل مقتضاه» ،أي إنه املعنى الذي جيمع بني استحقاقني اثنني :استحقاق التوجه إليه
واستحقاق التطبيق له .انظر :طه عبد الرمحن ،تعددية القيم :ما معناها؟ وما حدودها؟  ،سلسلة الدروس
االفتتاحية (الدرس الثالث) ،جامعة القايض عياض ،مراكش :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ط،1
أكتوبر  ،2001ص.11
( ((4طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،مرجع سابق ،ص ص .76 -75

(48) Jean Hyppolite, Logique et existence, PUF, Paris, 1961, P59.

( ((4طه عبد الرمحن ،يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،مرجع سابق ،ص.57

(50) Hans Georg Gadamer, La philosophie herméneutique, PUF, Paris, 1996, P32.
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ينطوي عليها مثل مسألة املعجزات يف النص املقدس»(.((5

وألن اخلطاب الفلسفي ال يخُ ترب إال يف الشغل واإلنتاج( ،((5ينبغي تزويد املفاهيم
واملصطلحات بأقىص قدر ممكن من القيم سيام املنقول منها؛ وذلك ألن «املفروض يف
املفاهيم املنقولة أن تكون ثمرة العمل احلاصل يف جمال تداويل غي املجال العريب ،فتبقى هذه
املفاهيم حاملة خلصوصية هذا املجال األجنبي ..وما مل ُتزل عنها هذه اخلصوصية األجنبية
وتُستبدل مكاهنا خصوصية املجال التداويل العريب ،فإن اجلمود يدخلها من كل جانب ،حتى
تصبح ضارة بغريها من املفاهيم غري املنقولة ،فضلاً عن أهنا تورث املتفلسف العريب روح
التقليد والتبعية ،لذا حيتاج هذا املتفلسف إىل تزويدها بالقيم التي تنقل إليها الصبغة العملية
ملجاله التداويل»( .((5وهبذا يتبدى أن إعادة االستقاللية واإلنتاج للمفاهيم ال تقترص عىل
«القوام التأثييل» وإنام تتعداه إىل «القوام القيمي»( ((5الذي جيعلها معدة لالستثامر ومتتلك
اجلاهزية لإلنتاج واإلبداع.
ويف هذا السياق يؤكد طه عبد الرمحن عىل رضورة اعتامد «خطة التقويم» التي من
شأهنا أن تزيد فرص اإلبداع الفلسفي ،وهو يقول يف هذا الصدد« :خطة التقويم التي
تعتمدها القومة الفلسفية العربية تقتيض اجلمع بني هذين املعنيني« :إزالة االعوجاج»
و«التزود بالقيم» ،ونصوغ مضمون اخلطة عىل الشكل اآليت :لِ ْ
نعمل عىل أن تتمتع املفاهيم
بأقىص قدر من احلركية داخل جمالك التداويل عن طريق وصلها بقيمه العملية»( ،((5وعليه
فإن القوام [التأثييل-القيمي] هو الذي يفيض إىل تأصيل وإنامء املوروث املفاهيمي العريب
اإلسالمي.
وتأسيسا عىل ما سبق جيب حتري الفروقات اجلوهرية املوجودة بني األنساق القيمية
ً
واملنظومات املفاهيمية ،واألخذ بعني االعتبار أن القيم ال تشكل نس ًقا مكتملاً وال نظا ًما

(51) Vattimo Giani, La fin de la modernité, nihilisme et herméneutique de la culture
postmoderne, Pris, seuil, 1987, P32.

( ((5روالن بارت ،هسهسة اللغة ،ترمجة :منذر عيايش ،حلب :مركز اإلنامء احلضاري ،ط ،1999 ،1ص.87
( ((5طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،مرجع سابق ،ص ص .75 - 74
وضحنا -هو جانبه اإلشاري الذي يربطه باملجال
( ((5القوام التأثييل للمفهوم الفلسفي -كام سبق وأن ّ
التداويل للفيلسوف ،أما القوام املقصود يف هذا املقام فهو عبارة عن جمموعة القيم التي متد الفيلسوف
العريب باهلمة والفكرة القادرتني عىل مواجهة القيم الغربية وهلذا آثرنا استخدام« :القوام القيمي» .ينظر:
طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة  ،2مرجع سابق ،ص .129وطه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف
الفلسفي ،مرجع سابق ،ص.80
( ((5طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،مرجع سابق ،ص .74
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متجانسا ،إذ قد يعتمد النسق الواحد عىل قيم متعارضة ومتناقضة ،والتي تتغيرّ حسب
ً
األزمنة واألمكنة االجتامعية ،ومنه ينبغي االحرتاز واحلذر عند نقل املفاهيم الفلسفية من
فضاء مفهومي إىل آخر ،وإحكام الصلة بني هذه املفاهيم وطابعها القيمي وسياقها التداويل،
لكن ما هي القيم التي من املفروض أن حيملها املفهوم ويتقوم بوجودها؟ وملاذا؟

ﷺ القيم العقدية واألخالقية

(((5

يضع املفكر طه عبد الرمحن مستوى العقيدة الدينية عىل رأس كل املستويات التي
تورث االستقالل للفلسفة اإلسالمية ،ومتكنها من إبداع حقائق وطرائق مل يسبق لغريها من
يعم املجتمع العاملي كله
الفلسفات أن ّ
توصلت إليها .وهو يف ذلك يقول« :إن اإلسالم دين ّ
يعم التاريخ اإلنساين كله»( ،((5وخالصة ذلك أن التفلسف السليم ال يتم إال انطال ًقا من
كام ّ
التس ّلح بأدوات إسالمية حمضة واالعتداد بالقيم الدالة عىل اخلصوصية اإلسالمية.
غري أن هذا الثراء احلقيقي للتفلسف ال يتكشف إال من خالل إقامة فلسفة مستوحاة
من عمق األخالق اإلسالمية ،وهذا ملا تُوفره املنظومة القيمية من فرض لإلسهام «يف جتديد
الفكر الديني اإلسالمي ،مما يؤهله ملواجهة التحديات الفكرية التي ما فتئت احلضارة
احلديثة تتمخض عنها»(.((5

حيث إن األخالق صفات رضورية خيتل بفقدها نظام احلياة لدى اإلنسان ،كام
أن القيمة األخالقية أسبق عىل غريها من القيم ،ضف إىل ذلك أن ماهية اإلنسان حتددها
األخالق وليس العقل ،بحيث يكون العقل تاب ًعا لألخالق( ،((5وهو ما يستلزم -عىل وجه
اخلصوص« -وضع نظرية أخالقية إسالمية مستمدة من صميم ذلك الفكر ،نظرية تفلح يف
التصدي للتحديات األخالقية هلذه احلضارة»( ،((6وقصارى القول أنه ُيشرتط يف الفلسفة
اإلسالمية حتى تكون عميقة وفاعلة أن تكون مؤسسة عىل األخالق اإلسالمية املوصولة
بأسباب الدين اإلسالمي احلنيف.
( ((5يؤكد طه عبد الرمحن عىل أن األخالق يف أصوهلا مصدرها الدين ،ف ُيحدث منها العقل بإحدى آلياته
االستداللية فرو ًعا( .راجع :طه عبد الرمحن ،تعددية القيم :ما مداها؟ وما حدودها؟ ،مرجع سابق،
ص .)37ولذلك آثرنا ربط النسق العقدي اإلسالمي بالنظام القيمي األخالقي يف سياق حديثنا عن
القيم التي ُيشحن هبا املفهوم الفلسفي.
( ((5طه عبد الرمحن ،سؤال العمل ،مرجع سابق ،ص.53
( ((5طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مرجع سابق ،ص.171
( ((5طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص ص .16 ،15
( ((6طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مرجع سابق ،ص.171

دراسات وأحباث

152

وألن الفلسفة ال تعرب عن نفسها إال يف لغة املفهوم ،يرى طه عبد الرمحن أن أقرب
الطرق التي توصل إىل اإلبداع الفلسفي هو إنتاج املفاهيم التي هلا أسباب يف جمالنا التداويل
اإلسالمي العريب( ،((6و«خترجيها عىل مقتضيات أصوله الثالثة :اللغة والعقيدة واملعرفة»(،((6
وهو ما يؤدي إىل صناعة مفاهيم تتوافق مع خصوصية النسق العقدي والقيمي اإلسالمي
ومن ثمة حتصني اخلطاب الفلسفي ضد االستحالة واالستنفاذ.
وهبذا املعنى ،فإن «الفيلسوف املسلم ،متى صان صلته باملجال التداويل اخلاص به،
تزود من القيم العقدية واللغوية واملعرفية التي يتضمنها هذا املجال»( ،((6وبالتايل ال يجُ رب
ّ
معرتضا عليها وفاعلاً يف مضامينها ،سيام
عىل تلقي املفاهيم املخرتعة من غريه ،وإنام يكون
ً
(((6
مع ما تُوفره اللغة العربية من إمكانات الستشكال املفاهيم وتأثيلها  ،وذاك هو الغرض
املطلوب فتكون الفلسفة اإلسالمية ذات حتصيل ذايت هبويتها العقدية املخصوصة ونظامها
القيمي املحدد.

القيم التارخيية

إن التاريخ بوصفه حاملاً قيم ًّيا ،ديمنته احلفاظ عىل املوروث الفلسفي املفاهيمي،
موجه أسايس لصوغ املفاهيم وحتديدها؛ وذلك ألن «التاريخ
من أفكار ومصطلحاتّ ،
يقيص الالعقالين»( ،((6كام أن ربط القول الفلسفي برشوطه التارخيية «نسبة حمددة ألمة من
األمم وحلضارهتا وعبارة عن أخص خصوصياهتا ،أعني مقومات هويتها»( ،((6وهبذا تُطرح
رضورة ربط القيم بإطارها التارخيي الذي تتحرك فيه ،ومن ثمة شحن املفاهيم الفلسفية
هبذه األطر والقيم.
وعليه ينبغي «وضع أفكار العقل واملعرفة والفلسفة عىل التوايل يف منظور تارخيي»(،((6
وهو ما يعني عمل ًّيا أن يكون «املدلول اللغوي عبارة عن الرصيد العميل التارخيي الذي حيمله

( ((6طه عبد الرمحن ،سؤال العمل ،مرجع سابق ،ص.50
( ((6طه عبد الرمحن ،جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،مرجع سابق ،ص.50
( ((6طه عبد الرمحن ،سؤال العمل ،مرجع سابق ،ص.50
( ((6طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص ص .267 ،266وانظر أيضا :طه عبد الرمحن ،فقه
الفلسفة  ،2مرجع سابق ،ص.145

(65) Maurice Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique, Gallimard, 1955, P33.

( ((6أبو يعرب املرزوقي وطيب تزيني ،آفاق فلسفة عربية معارصة ،مرجع سابق ،ص.22
( ((6ريتشارد روريت ،الفلسفة ومرآة الطبيعة ،ترمجة :حيدر حاج إسامعيل ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة،
ط ،2009 ،1ص.58
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هذا اللفظ»( ،((6مما جيعل الباحث مطال ًبا بقراءة الرتاث واإلصغاء إىل رموزه وحكاياه ،وكذا
استدعاء حزمة من اخلربات املاضية والتجارب التارخيية إلحداث حركة نقل جذرية قابلة
لتوليد مفاهيم ذات أبعاد ومضامني جديدة.

ويف هذا املنحى يؤكد املفكر طه عبد الرمحن عىل رضورة «التعامل مع الرتاث
كحقيقة تارخيية ال يمكن االنفصال عنها وال تقسيمها»( ،((6رشيطة أن يكون التوسل فيه
بأدوات «مأصولة» وال ُيصار إىل تقويمه بأدوات منقولة( ،((7كام يدعو من جهة أخرى إىل
االغرتاف مما هو حداثي ،حيث إن املفاهيم التي ينشدها «فيها املأخوذ من الرتاث بقدر ما
فيها املأخوذ من احلداثة ،إذ كنا واثقني -الكالم لطه عبد الرمحن -بأن املفهوم الفلسفي
الذي ال توجد فيه بضعة من تارخينا ال يمكن أن يثمر وال باألحرى أن يبدع؛ ألن األصل
يف املفهوم الفلسفي أن يكون موصولاً بالزمان املايض ألصله»( ،((7وحيمل يف الوقت ذاته
عينًا من حارضه ،وهو ما ال يتحقق إال يف سياق املامرسة الفلسفية التي تربط مقاصد املفهوم
الفلسفي بإطاره املعريف والتارخيي.
إن االهتامم بتارخيية املفاهيم «ومعرفة السياق التارخيي والظروف الزمكانية التي
نشأت فيه تلك املفاهيم يعدّ عملاً واع ًيا وذا فائدة عميقة ،إلدراك مدى تطور حركة املفاهيم
يف اإلطار املعريف العريب واإلسالمي»(.((7

أما إغفال تارخيية املفاهيم ،فيؤدي إىل اجتثاث املفاهيم الغربية وانتزاعها من سياقها
املعريف الغريب ومن ثمة حماولة تبيئتها عنوة مع إغفال حركة تطورها الطبيعية وسياقها
االجتامعي واحلضاري ،وهكذا فإن تأصيل املفاهيم وصنع مصطلحات ال ِص َنو هلا ال يتم
اَّإل عىل قاعدة اهلوية التارخيية ،واألخذ يف احلسبان سياقات املنظومة التارخيية ورموزها.
وهلذا كله -جيزم طه عبد الرمحن -بالقول :إنه «ال خروج للمتفلسف العريب من
أثرا من ماضيه
التقليد إال بأن يأيت يف قوله الفلسفي هبذه األزمان الثالثة ..فيحمله مفهومه ً
وحيمل تعريفه عينًا من حارضه ،وحيمل دليله أف ًقا من مسقبل»( ،((7ذلك أن «الفلسفة بقدر

( ((6طه عبد الرمحن ،سؤال العمل ،مرجع سابق ،ص.42
( ((6طه عبد الرمحن ،يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،مرجع سابق ،ص.19
( ((7طه عبد الرمحن ،جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،بريوت-الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط،2
 ،1994ص.12
( ((7طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة  ،2مرجع سابق ،ص.16
( ((7حممد حمفوظ ،اإلسالم والغرب وحوار املستقبل ،مرجع سابق ،ص.148
( ((7طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ،2مرجع سابق ،ص.16
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ما ترجع إىل أصوهلا النهائية ،فإهنا تتع ّلق بامهيتها»( ،((7وما املفهوم إذاك إال حتديد للهوية
العربية اإلسالمية بعنارصها القيمية واحلضارية ،وتفعيل لدورها الفكري يف التأسيس
الفلسفي.

منطق القيم

إن توليد املفاهيم اجلديدة حيتاج إىل التدليل والتربير ،وهذا ما يوفره املناطقة الذين
«ال يفلتون من هذه القاعدة ،حياججون لتربير إبداعهم ملفاهيم جديدة ،رمزيات جديدة،
للربهنة والدفاع عن نظرية ما»(.((7

وهم يعمدون إىل هذه املحاججة ال ألهنم خمتلفون يف وجهات النظر التي يتبنّوهنا،
ويف الدرجات املختلفة لقيمهم فقط ،ولكن ألن املفاهيم واملصطلحات ال حتمل نفس
الداللة أو تعريفا موحدً ا ،حتى إن املضمون الفلسفي «ليتقلب يف أحوال فيكون يف هناية
النص غريه يف بدايته»( ،((7وألن الفكر يريد أن ينتج شي ًئا مفيدً ا ويكتسب قوة يف اإلبداع
ماثلة ،يتعينّ عليه صعود الطريق الذي ينزله العلم حيث يف أسفله يقيم املنطق الذي يضيف
إىل الوظائف العلمية وظائف منطقية ُينتظر منها أن تشكّل طبقة جديدة من املفاهيم(.((7

إن املنطق نفسه يرتك املفهومات الفلسفية تولد من جديد( ،((7ويف هذا اإلطار يلح
طه عبد الرمحن عىل أن تزدوج «الفلسفة باملنطق ،باعتباره املنهج الذي يوصلها إىل احلقائق
التي تطلبها»(.((7
وتوظيف هذه الفعالية املنطقية منوط بتوسيع النظر حول املفاهيم والبحث يف قيمتها
ألن املنطق «هو أدق العلوم قاطبة ،إذ ليس يف العلوم ما بلغ مبلغه يف ضبط موضوعه وال
يف تقنني منهجه»( ،((8فبواسطة األداء املنطقي تتحدّ د الدالالت املفهومية وقواعد التقويم

( ((7إدموند هورسل ،الفلسفة علام دقيقا ،ترمجة :حممود رجب ،املجلس االعىل للثقافة ،القاهرة ،ط،1
 ،2002ص.104

(75) Pierre Oléron, L’argumentation, PUF, Paris, 1983, P35.

( ((7طه عبد الرمحن ،يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،مرجع سابق ،ص .57
( ((7جيل دولوز وفيليكس غتاري ،ما هي الفلسفة؟ ترمجة :جورج سعدا ،بريوت-باريس :دار عويدات
الدولية ،1993 ،ص.145
( ((7املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((7طه عبد الرمحن ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،مرجع سابق ،ص.17
( ((8املرجع نفسه ،ص.85
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املفهومي ،كام يتح ّقق التحليل املنطقي للعبارات والبناءات اللغوية( ،((8ويف هذا املستوى
يكون املفهوم الفلسفي أمام حماكمة عقلية صارمة ،تراجع أحكامه ومعانيه ،وتدقق مضامينه
وأفكاره.

«إن العقالنية غال ًبا ما تأخذ بفكرة أن ما ليس منطق ًّيا ال بد أن يكون مز ّي ًفا وأنه ال
يمكن أن تقوم له قائمة»( ،((8ومن ثمة ينبغي شحذ كل األدوات العقلية واآلليات املنطقية
املناسبة التي توسع من أفق صناعة املفاهيم وبناء دالالهتا املأصولة.

ويف صميم هذا الطرح يبني طه عبد الرمحن ،بوضوح وبدقة ،الطريقة التي يتبعها
يف وضع مفاهيمه( ((8وصوغ أحكامه ،حيث أنه يعتمد عىل قاعدتني منهجيتني نقديتني
تثبتان بالنقد والدليل صحة أو فساد املفاهيم [النقد اإلثبايت-النقد اإلبطايل] ،وذلك من
أجل اختبار وضعها املنطقي ،وحتديد املأصول من املنقول ،وبناء عىل ذلك يتحدد إنتاجها
يف جماهلا التداويل األصيل أو إعادة إنتاجها يف غري هذا املجال( ،((8وكل واحدة منها تفيد يف
تبديد الغموض والضبابية عنها ويف استخراج النتائج املثمرة منها.
وهبذا يتضح أن نجاح «خطة التقويم» التي توجب حفظ الصلة بني املفاهيم
الفلسفية وبني القيم التي توجه العمل يف املجال التداويل اخلاص ،ال يتحقق إال بتفعيل
اآلليات املنطقية والقواعد االستداللية التي تؤدي إىل تأسيس فلسفي ممنهج ومضبوط
للمفاهيم واملصطلحات ومتنحها املناعة العقلية املقصودة والوظيفة احلجاجية املطلوبة يف
نطاق اخلطاب الفلسفي حتى حتوز قوامها املتآلف ونظامها املتسق وتصبح قادرة عىل األداء
الفلسفي.
إذن ،ومن خالل ما تقدم ،نجد أن بناء املفاهيم وتكوينها -عند طه عبد الرمحن-
حمكوم بجملة من القيم واملعايري التي تندغم وظيف ًّيا عرب التوافق املوجود بني القوام القيمي
املستند إىل املنظومة العقدية واألخالقية واألصول التارخيية الرتاثية والقوام التأثييل القائم

( ((8طه عبد الرمحن ،املنطق والنحو الصوري ،بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش ،ط ،1983 ،1ص27
وص.42
( ((8ديان مكدونيل ،مقدمة يف نظريات اخلطاب ،ترمجة :عز الدين إسامعيل ،القاهرة :املكتبة األكادمية ،ط،1
 ،2001ص.129
( ((8لقد خالف املفكر طه عبد الرمحن عادة التقليد السائدة وأبدع مفاهيم إجرائية من داخل الرتاث اإلسالمي
العريب ،مثل« :التداول»« ،التقريب التداويل» ..إلخ قاصدً ا استثامرها يف توصيف وحتليل اآلليات املنطقية
واألدوات املنهجية التي استعملها علامء املسلمني يف إنشاء هذا الرتاث[ .طه عبد الرمحن ،روح احلداثة،
مرجع سابق ،ص.]3
( ((8طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص ص.14-13
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أساسا عىل االستثامر اللغوي والضبط املنطقي ،ويف هذا املنحى بالذات تتخذ املفاهيم
ً
عمقها الفلسفي ويصبح «املفهوم« :هوية» ،وبأدق تعبري «هوية كونية» تعرب عن خصائص
الفكر العريب اإلسالمي وتتفاعل مع تطورات الواقع املعارص.
إن إشكالية املصطلح لدى املفكر طه عبد الرمحن هي إشكالية نابعة من هاجس
حضاري وتارخيي ،وليست جمرد بحث نظري يبحث عن معادالت يف املعنى والداللة مع
ِ
يكتف بقبول املفاهيم
اإلنتاج االصطالحي واملفاهيمي للفكر العريب ،فطه عبد الرمحن مل
والتسليم هبا ،وإنام اشتغل عليها وهبا يف فهم وتأويل الرتاث العريب اإلسالمي وأبدع مفاهيم
جديدة ،وهو بذلك أحد الشخصيات الفلسفية املهمة جدًّ ا يف الفكر العريب اإلسالمي ،التي
ما زالت بحاجة إىل املزيد من التدارس والتقيص.

رأي ونـقــــاش
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الدكتور يامني بودهان*

ﷺ مقدمة

إن السلطة التواصلية لوسائط اإلعالم اجلديدة أبلغ من أي خطاب
ترسبت الصور والرسائل اإلعالمية بمختلف أشكاهلا
تواصيل آخر ،إذ ّ
يبق هناك فضاء حيايت إال «وغوته»،
وأصنافها إىل مجيع مفاصل احلياة ،فلم َ
حيث ينغمس األفراد يف عالقات تفاعلية مع اآلخرين.
إن األفراد مرتبطون أشد االرتباط بوسائط االتصال ،وال نتصور يف
الوقت الراهن منزلاً دون تلفاز ،وال فر ًدا دون هاتف ن ّقال أو حساب أو صفحة
شخصية عىل صفحات التواصل االجتامعي ،كالفيسبوك ،تويرت ،واتساب....
لقد غوت الرسائل والصور والفيديوهات حيوات الناس وغزهتا،
وأصبح الناس ال يقدرون عىل العيش بمعزل عن التكنولوجيات احلديثة التي
متكّنهم من تلقي آالف الصور والرسائل واملنشورات والتغريدات ومشاهدهتا
من مصادرها املتعددة عرب أدوات اإلعالم اجلديد.

* قسم علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة حممد ملني دباغني ،سطيف  - 2اجلزائر.
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رأي ونـقــــاش

أيضا عىل املستوى املفاهيمي لإلعالم،
لقد أحدثت هذه الوسائط اجلديدة انقال ًبا ً
إذ أوجدت ممارسات اتصالية جديدة مل تكن موجودة من قبل ،وأثرت معاجم وقواميس
علم اإلعالم بمصطلحات جديدة «كاالفرتاضية ،املواطن الصحفي ،املدونة ،الصحيفة
اإللكرتونية ،اجلمهور املتفاعل النشط» ،إذ اختفت بالفعل احلدود الفاصلة بني املرسل
واملستقبل ،وأصبح كل مجهور اإلنرتنت منتِ ًجا للامدة اإلعالمية املقدَّ مة ،وهو ما أطلق عليه
خرباء علامء االتصال بـ«ظاهرة املواطن الصحفي» ،أو «ظاهرة اإلعالم التشاركي».

ﷺ أيديولوجية االتصال ضمن بيئة اإلعالم االجتامعي

واضحا أن وسائل االتصال احلديثة تغلغلت بشدة داخل املجتمعات املعارصة،
بدا
ً
إذ أ ّدت باألفراد واجلامعات إىل االنخراط بشدة يف منظومة االتصال اجلديدة ،حلد جعلهم
يتشاركون يف تكوين مجاعات افرتاضية تفاعلية جعلوها بديلاً
وتعويضا عن مجاعات األهل
ً
واألصدقاء ،بل حدا األمر بالكثري منهم إىل استخدام هذه الوسائل إىل درجة اإلفراط
واإلدمان ،فلم يعد بمقدورهم االستغناء عنها أو العيش بعيدً ا عنها.
هل غدت فعلاً وسائل االتصال اجلديدة أدوات إلقامة الديمقراطية احلديثة عىل حد
وصف دينيس ماكويل؟
عوضت األيديولوجية االتصالية األيديولوجيات السابقة التي عجزت عن
وهل ّ
إجياد التوافق االجتامعي؟
وهل تُعد هذه الوسائل بحق مال ًذا جديدً ا حسب تعبري فيليب بروتون؟

وما مدى فاعلية هذه التكنولوجيات عىل إحداث التفاهم والتواصل بني األفراد يف
ظل تعاظم ما يسمى باالتصال ضمن الفضاء العمومي ،وترسب أيديولوجيته والقيم التي
حتملها وتبرش هبا إىل املؤسسات املجتمعية مهام كانت طبيعتها؟
ّ
هذه األسئلة يثريها الباحثون يف االتصال وكل املهتمني بقضاياه ومسائله ،وبالطبع
سيجيب هذا املقال عن بعض هذه التساؤالت حماولاً تلخيص وعرض بعض التحوالت
املهمة التي أفرزهتا وسائل اإلعالم واالتصال ،وأحدثت ثورة وانقال ًبا يف املحيط السيايس
للفرد املعارص عىل حد تعبري مارشال ماكلوهان.
يستهدف هذا املقال إبراز الدور الذي تلعبه وسائل االتصال اجلديدة يف احلياة
السياسية لألفراد واملجتمعات ،إذ يستعرض خمتلف األنامط االتصالية السياسية اجلديدة
التي ظهرت ،كام حياول سرب أغوار كثري من قضايا وحتوالت االتصال السيايس املعارص،
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متس بشكل مبارش حياة األفراد يف العامل بصورة عامة ويف املنطقة العربية بشكل أخص.
التي ّ

ﷺ وظيفة االتصال داخل األنساق السياسية

تعدّ وسائل اإلعالم من صحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية من أهم قنوات ّ
بث ونرش
وتوصيل املعلومات واآلراء واملواقف املتبادلة بني «احلكام واملحكومني» يف إطار عملية
االتصال السيايس ،وهلا دور فاعل يف تنشيط هذه العملية ،إذ إن املناقشات واملواقف اخلاصة
حول املسائل السياسية تأخذ مؤرشاهتا من عرض وسائل اإلعالم هلذه املسائل ،فهي إىل
جانب تأثريها عىل اآلراء السياسية للفرد تؤثر يف الطريقة التي تدار هبا السياسة ،وعىل تنظيم
نشاطاهتا الرئيسية.

وانتقال الرسائل ذات املضامني السياسية يعدّ من أشد أنواع االتصال حيوية وفاعلية
يف املجتمع ،إذ جيمع بني طرفني مها أساس املجتمع وقاعدته احلاكم واملحكوم ،أي املواطنني
والسلطة السياسية احلاكمة ،فيكون االتصال بني هذين الطرفني تالق ًيا حيقق تبادلاً للرسائل
بينهام مبارشة للتأثري يف سلوك بعضهام ،وموضوعه هو حتويل وتبديل العالقات االجتامعية
إىل عالقات سياسية.

أكد مارتن لينسكي ( )Martin Linskyيف دراسة أجراها برفقة مساعديه وحتت رعاية
جامعة هارفرد للصحافة والعلوم السياسية والسياسة العامة ،أن أجرى مقابالت مطولة مع
عرشين من واضعي السياسة ،وستة عرش صحف ًّيا يف الواليات املتحدة األمريكية ،ممن أشار
إليهم نظراؤهم بأهنم كانوا ناجحني عىل نحو متميز ،بغرض اكتشاف آرائهم عن التفاعل
بني احلكومة والصحافة فيام يتع ّلق بوضع السياسة« ،إن املامرسة الفعالة للحكم تتطلب من
واضعي السياسة أن يفهموا كيف تعمل وسائط اإلعالم ليتمكّنوا من استخدام نفوذها
لتعزيز األهداف العامة للسياسة ،وإذا ما أخفقوا يف أخذ اجلوانب االتصالية للسياسة بعني
االعتبار ،أو إذا أساؤوا إدارهتا تزيد احتامالت فشل السياسة»(((.
فليس غري ًبا أن تقرن اليوم النظم الديموقراطية بإعالم املواطنني ،وبالتايل فإنه من
التناقض أن تكون املعارف التي ال يمكن إيصاهلا إىل املواطنني هي تلك التي يستحوذ عليها
احلكام(((.

((( مارتن لينسكي ،كيف يتعامل واضعو السياسة مع الصحافة ،دوريس إيه جريرب ،سلطة وسائل اإلعالم يف
السياسة ،عامن :دار البشري ،1999 ،ص .480

(2) Bardeau Georges, Traité de science politique, Tome 3, La Dynamique politique, 2 eme,
Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, édition, 1968, p 249.
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أما إذا حدث العكس ،فإن النتيجة املحتملة هي غياب ثقة املواطن يف احلاكم،
وإصداره ألحكام عشوائية ،وقيامه بترصفات مرجتلة ،نتيجة غياب املعلومات التي قد تنري
له الطريق ،وتساعده يف حتديد مصريه بعد دراية تامة باخللفيات.

واإلعالم ليس جمرد إمكانية أو قدرة يتوفر عليها احلكام ،وإنام هو أمانة وواجب
يف أعناقهم ،ألنه ضامن للسري احلسن لآللة احلكومية ،فعملية نقل املعلومات هي سلطة،
خطريا من السلطة.
واستئثار فئات معينة بحق الوصول إليها  ،أو التعامل معها ،يم ّثل نو ًعا
ً
هلذا نرى كيف أن أكثر القرارات املتعلقة بحق االتصال واإلعالم أصبحت أكثر
اصطبا ًغا بالطابع السيايس ،خاصة وأن املعرفة واحلصول عىل املعلومات كام يقول أمحد بدر
تعترب أحد أسباب األمن ومن مقومات احلرية(((.

غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أن االتصال ذا االجتاهني بني النظام السيايس واملحكومني
يتطلب تبادلاً يقوم عىل األقل عىل تكافؤ تقريبي ونسبي يف العالقة بني طريف االتصال،
وهذا ما يؤكده هربرت شيلر ( )Herbert Schillerالذي يرى أن التدفق ذي االجتاهني ال
يمكن أن حيدث يف حالة غياب توازن أسايس (اقتصادي ،سيايس ،عرقي ،أو غري ذلك من
اجلانبني) ،فإذا كانت هناك عوامل تضعف أو تقيض عىل التكافؤ يف التبادل ،فإن التدفق
املتبادل ثنائي االجتاه ينقلب يف احلال إىل قناة تضليلية أو استغاللية أحادية التوجيه(((.

تقوم وسائل اإلعالم بحركتني متعاكستي االجتاه ومتكاملتني يف الوقت نفسه يف
عملية االتصال السيايس بني احلاكم واملحكوم ،فهي من جهة تنقل املدخالت ،عندما
جتعل احلكام يستعلمون عن حالة املجتمع ،وحتمل إليهم خمتلف املواقف واملطالب واآلراء
واملظامل التي يعبرّ عنها املجتمع واجلامعات االجتامعية التي حيتوهيا ،كام أهنا تقوم يف اجلهة
املقابلة بنقل املخرجات إىل املواطنني ،حيث تكون خري قناة يعتمد عليها احلكام يف التعريف
بنواياهم لدى املواطنني ،ورشح سياساهتم وتربير قراراهتم.
عىل هذا يمكن اعتبار الصحافة إما ضغ ًطا أو عونًا للسلطة ،ففي احلركة ذات االجتاه
الصاعد ،من القاعدة إىل القمة تكون الصحافة بمثابة أداة ضغط ،وتتحرك كام لو أهنا مجاعة
ضغط ،عىل الرغم من أهنا تعرب عن رأي الشعب يف واقع األمر ،أما احلركة ذات االجتاه
((( أمحد بدر ،االتصال باجلامهري بني اإلعالم والدعاية والتنمية ،الكويت :وكالة املطبوعات ،1982 ،ص
.245
((( هربرت شيلر ،املتالعبون بالعقول ،ترمجة :عبد السالم رضوان ،ط  ،2الكويت :املجلس الوطني للثقافة
واإلعالم والفنون ،1999 ،ص.154
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النازل ،من القمة إىل القاعدة ،فتكون الصحافة فيها بمثابة عميل أو تكون للسلطة والتزامها
باملعلومات التي تفيد هبا السلطة.
يقول هربرت شيلر يف هذا السياق« :للحكومة سبب مرشوع لنقل املعلومات إىل
اجلمهور حول نشاطاهتا ،كام أن اجلمهور يف أمس احلاجة ألن يتم إعالمه بكل ما يتعلق هبذه
املسائل»(((.

عند احلديث عن هذه احلركية االتصالية النازلة ينبغي أن نركز عىل قضية وجوب
إعالم احلاكم للمحكوم قبل مطالبته بالطاعة ،ولعل هذا الرتكيز يندرج ضمن السعي لتوفري
أفضل ظروف للمشاركة يف عملية صنع القرار ،ذلك أن أصل املشاركة وجوهرها يتمثل يف
املعلومات ،كام يسمح توفر املعلومات لدى اجلميع بتوفري عنرص اجلدل الذي أعطاه جون
سوير نغن أمهية بالغة ،إذ أكد أنه من دون اجلدل ال يمكن أن يكون هناك نقاش.
ال يمكن أن تكون هناك حرية حقيقية ،ومن أجل إجراء نقاش ذي معنى ،ال يكفي
للشعب أن يستيقظ ،ولكن أن يعلم ،ويمكن هلذا أن حيدث فقط عندما تطرح كافة احلقائق
عىل مائدة البحث ،ويتم ّ
بث وجهات النظر بالكامل ،وأقر بأن هذه هي مسؤولية كافة
الصحفيني القصوى(((.

يعطي كل من أملوند ( )Almondوكوليامن ( )Colemanمكانة خاصة لالتصال يف
النظام السيايس ،إذ يفضلون وظيفة االتصال عىل الوظائف األخرى هلذا النظام ،ويؤكدون
عىل كوهنا وظيفة مستقلة وتسمح بتحديد طابع سري النسق السيايس ،وهو (بمعنى االتصال)
العنرص السيايس الذي يسمح للنسق السيايس بتحقيق وإنجاز نفسه ،ودون االتصال فعلاً
فإن الوظائف األخرى للنسق ال تكتمل.
وتتوقف وظيفة االتصال داخل األنساق السياسية عىل بنيات االتصال وأساليب
استكامل وظيفة االتصال ،بحيث يمكن أن تكون أساليب االتصال السيايس تستجيب
للخصائص التالية :إذ يمكن أن تكون الرسالة بارزة أو ضمنية ،ويمكن أن تكون خصوصية
موجهة إىل جزء فقط من املحكومني ،أو عامة موجهة إىل مجيع املحكومني.
إن أسمى هدف يسعى النظام السيايس لتحقيقه هو حتقيق التوازن ،إما بني املتطلبات
الداخلية أو اخلارجية ،أو التوازن بني األنظمة الفرعية ،و التوازن املركزي الذي ينشده هو

((( نفس املرجع ،ص .63

(6) Jean-Marie Cotteret ,Gouvernants gouvernés: ou la communication politique. Paris, Puf,
pp 99 - 100.
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االتفاق بني احلكام واملحكومني ،وهذا االتفاق يرشح ملاذا اإلجراءات املتبعة من طرف
النظام السيايس هي واضحة ومقبولة من طرف املجتمع ،أي يربر رشعية هذا النظام ،الذي
يعتمد -ويف جانب كبري -عىل االتصال.
وحني ينتج االتفاق بني احلكام واملحكومني -كام يؤكد جون ماري كوتري -فإن
االتصال قد نجح ،ويف حالة العكس إن وظيفة االتصال قد فشلت ألهنا مل تسمح للنظام
السيايس بالتأقلم مع متطلبات املحكومني(((.

أيضا قراراهتم بالقوة ،فإن االتصال هنا ال يعمل جيدً ا؛ ألنه مل
وإذا ما فرض احلكام ً
يسمح بتق ُّبل القرارات ،ويف هذه احلالة تظهر الدعاية كوسيلة اتصالية.
وعىل ٍّ
كل فوجود قانون ( )Codeمشرتك هو الذي يسمح باالتصال بني احلكام
واملحكومني ،ودون قانون فإنه لن يكون هناك اتصال...

فهكذا يضمن االتصال السيايس وظيفة التالحم ( )Adéquationبني طريف االتصال،
وبعبارة أخرى فإن احلكام عليهم أن يكونوا هدف طلبات ومتنيات املحكومني ،وهؤالء
عليهم تق ُّبل القرارات املزعجة أو اإلكراهية املتخذة من طرف احلكام ،وهذا التقارب
أيضا من املحكومني إىل احلكام(((.
يتحقق بتبادل الرسائل من احلكام إىل املحكومني ،ولكن ً

وبالتأكيد فاملجتمعات احلديثة يف حاجة حيوية إلروائها باملعلومات ،ليس فقط كام
أيضا بالنسبة للذين حيكموهنم.
أرشنا ملجموع املحكومني ،ولكن ً
عنرصا بسي ًطا
انطال ًقا من وجهة النظر هذه يمكن اعتبار الصحافة ليس فقط
ً
ومستقرا له كأحد األجهزة األيديولوجية كام
وهامش ًّيا للنظام ،وليس فقط رشيكًا حقيق ًّيا
ً
يقول ألتوسري ( ،)Althusserولكن كنظام مستقل ومعقد« ،أمل تُدعى بالسلطة الرابعة؟»
التي تغذي باملعلومات النخبة احلاكمة ،وكذا جممل املواطنني(((.
النتيجة أن االتصال السيايس يضمن انسجام العالقة بني احلكام واملحكومني،
وبالتايل حتقيق توازن النظام االجتامعي ككل ،وهذا ما سيربر بالتأكيد رشعية النظام
السيايس ،وجيعل قراراته مقبولة ومطاعة من طرف اجلميع(.((1

(7) IBID, p 112.
(8) IBID.
(9) Gérard Leclere, La Société de l’information: Une approche sociologique et critique
(France:Puf, 1999), pp 175 - 176.
(10) Jean-Marie Cotteret, op.cit, p94.
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أما يف حالة عدم االنسجام بني الطرفني ،أي ال يتوفر عنرص تبادل املعلومات بينهام،
فإن االتصال هنا ال يعمل جيدً ا ،لذلك سيسعى احلكام إىل فرض قراراهتم بالقوة ،ويف هذه
احلالة فإهنم سيلجؤون إىل طريقة الدعاية ،أو إىل أسلوب االتصال اإلقناعي ،أي توظيف
الضغط والقوة ،أو استخدام أسلوب االستاملة واملراوغة(.((1

حتماً إذا ما شوهت الوظيفة االنسجامية لالتصال السيايس ،وأصبحت املراوغة
والضغط هي السائدة ،فإن النظام السيايس بذلك يكون نظا ًما استبداد ًّيا أو ديكتاتور ًّيا ال
يفتح املجال حلرية التعبري والرأي ،عىل النقيض من النظام الديموقراطي الذي يرتكز عىل
مبدأ أسايس وال حميد عنه ،وهو حرية الرأي واالتصال.

هلذا ينبغي عىل النظام السيايس أن يرتك قنوات االتصال مفتوحة بينه وبني املحكومني،
«وذلك برضورة الرتكيز عىل وسائل اإلعالم ،وأن ترفع الوصاية عن القارئ أو املستمع أو
املشاهد ،ولترتك له حرية الوصول إىل الرأي بنفسه ،وأن تتَّجه الصحافة للرتكيز عىل دائرة
وتوج ًها)،
املشاركة السياسية ،وأن متنح هلا استقاللية كاملة عن احلكومات (ملكية ،إدارة،
ُّ
بحيث متارس دورها النقايب عىل السلطة لصالح الرأي العام»(.((1

حينها سيكون للصحافة دورها الريادي يف توطيد عالقات االتصال بني احلكام
واملحكومني ،كوسيط ناقل للمعلومات ،وسيحسب هلل حساب كوظيفة أساسية من
وظائف النظام السيايس كام أكد ذلك غابرييل أملوند.
ويف السياق نفسه قال فرانك كاربنرت ( )Frank Carpanterعن الصحافة :إنه
يوجد يف واشنطن يف الواليات املتحـدة األمريكية جملسني ( ،)deux congrèsأحدمها هي
غرفة النواب ،أو جملس الشيوخ ( ،)Sénatواألخرى هي موجودة يف أروقة املجلس ،إهنا
كونغرس الصحافة(.((1
فالصحافة إذن هي رهان سيايس ( )Enjeu politiqueبالنسـبة للسياسيني ،وهذا
تب ّينه مساعي النظام السيايس الحتوائها والسيطرة عليها ،وتوجيهها وفق ما خيدم توجهات
وأغراض هذا النظام ،فهو مثلاً يسعى إىل احتكار جمال السمعي والبرصي ،وجيعله غري حر،

(11) Jacques Gestlé, La communication politique. France: Presse universitaire de France,
1992, p 06.

( ((1بسيوين محادة إبراهيم ،استخدام وسائل اإلعالم يف السياسة ،القاهرة :مركز البحوث والدراسات
السياسية ،1995 ،ص.48

(13) Tom Bether, «La Diffusion de l’information», Mal Dettinger, Le rôle des médias. USA:
Agence d’information des états unies, sans date d’édition, p12.
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إال يف احلاالت التي يمنح فيها الرتاخيص(.((1

ويف نظر السياسيني أن اخلرب أو التعليق أو أي نوع صحفي آخر يف التلفزيون ،أو حتى
يف اإلذاعة له تأثري واسع ،ويمكن أن هيدّ د كيان النظام السيايس ،يف الوقت الذي يمكن أن
يدعمه ويثبت وجوده إذا وظف لصاحله ،وهذا ما يقال عن مقال أو افتتاحية يف جريدة ،ولو
أن تأثريه يأيت يف درجة أقل من التلفزيون أو اإلذاعة.

ومن ثم فوسائل اإلعالم هي حاجة أساسية للنظام السيايس ،ويمكننا أن نقول :إنه
للنظام السيايس كرسيان الدم بالنسبة جلسم اإلنسان( .((1من جانب آخر فتبادل املعلومات
واالتصال بني احلكام واملحكومني يف إطار النظام السيايس خيدم الصالح العمومي ،ويساعد
عىل توثيق الرباط االجتامعي ( )le Lien socialeحسب فيلوم لورانس (Villoume
 ،((1()Lourenseوليس فقط توطيد وجعل النظام السيايس متوازن ومستقر.

وكام يقول ولرت ليبامن (« :)Walter Lippmanفوسائل اإلعالم هي وسائل
للديموقراطية ،وهي حمكمة الرأي العام مفتوحة ليلاً
وهنارا ...إلخ ،وهي كشعاع النور
ً
الكشاف الذي ال يفتأ يتحرك هنا وهناك ،كاش ًفا للعيان حدي ًثا تلو احلديث من غياهب
الظالم( ...((1تسعى بذلك جاهدة خلدمة املصلحة العمومية.

ﷺ دور الصحافة املكتوبة يف االتصال السيايس

إن احلكم الديموقراطي يستحيل بدون حرية التعبري والفكر ،بحيث يستطيع الناس
عن طريق املنافسة احلرة واالطالع عىل األخبار واألحداث ،أن يامرسوا التأثري والرقابة عىل
احلكومة ،هذا األمر هو الكفيل بإجياد ديموقراطية ف ّعالة(.((1
وقد برزت أمهية الصحافة املكتوبة يف الشؤون السياسية ،إثر تقدم الفن الصحفي،
بعد االتساع الكبري يف استخدام آالت الطباعة احلديثة ،واستعامل املعدات اإللكرتونية
اجلديدة ،وأن الصحف تؤ ّدي رسالة ضخمة ،وتشكّل جز ًءا أساس ًّيا يف عملية التكوين

(14) Charles Debbache. Jean-Marie Pontier, L’introduction à la politique, 3 eme édition,
Paris: Daloz, 1991, 213.
(15) Gérard Schzartzenberg, Sociologie politique. Paris: Montchrestien, 5 ed, 19987, p131.
(16) Dolham Nancy, «L’espace médiatique; La communication à l’épreuve de la démocratie»,
Le monde diplomatique, Juin 1996, p31.

( ((1ولرت ليبامن ،الصحف اليومية ،دوريس إيه جريرب ،مرجع سابق ،ص .65
( ((1جاك مريتان ،الفرد والدولة ،ترمجة :عبد اهلل أمني ،بريوت :دار مكتبة احلياة ،1951 ،ص.84
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السيايس للمجتمعات( ،((1ملا هلا من تأثري كبري يف تكوين الرأي العام ،وتنشئته سياس ًّيا،
وكذا دور مهم يف ربط الفئة احلاكمة بالفئة املحكومة.

هلذا كان للصحافة املكتوبة فضل يف التطورات السياسية يف العرص احلديث ،فقد
دورا ها ًّما يف نجاح الثورة األمريكية والثورة الفرنسية ،واحلركات القومية يف أوروبا
لعبت ً
والرشق ،وهي غذاء الرأي العام ،واملادة التي يعتمد عليها يف تكوين معلوماته وآرائه سواء
منها الداخلية أو اخلارجية ،فهي وسيلة للتعبري عن الرأي العام ،ووسيلة للتأثري فيه وتوجيهه.

عم يريده
الصحافة احلرة هي القوة الضاغطة عىل احلكام ،إذا ما أرادوا أن ينحرفوا اَّ
تعبريا عن الرأي العام ،ومن خالل
الرأي العام ،وهي ال تكون حرة إذا كانت بو ًقا للحكام ال ً
الصحافة احلرة يعرب الرأي العام عن نفسه ،ويؤثر عىل احلاكمني ويوجههم ،وينتقدهم،
ويبقى ضامنًا من ضامنات عدم االنحراف بالسلطة وإساءهتا ،وأن احلرية رضورية لتوفري
دورا حيو ًّيا يف تكوين الرأي
مناخ الصحافة احلرة ،والصحافة كام أرشنا يف البداية تلعب ً
العام وتكوين مستواه السيايس يف النظام الديموقراطي(.((2
ويرى هارولد السويل ( ،)Harold Lasswellأن تطور الرأي العام املستنري ،والذي
له مصلحة بالسياسات العامة أمر هيم الصحفيني واملعلقني عىل األخبار ،والزعامء الذين
يقودون اجلامعات غري احلكومية ،وممثيل اهليئات النيابية وموظفي احلكومة( .((2كل هذا يبني
أنه ال غنى سواء للرأي العام أو السياسيني عن الصحافة املكتوبة ،التي تعدّ بحق من أهم
وأنجع أنظمة االتصال السيايس.
تعرف بأهنا مطبوع دوري ينرش
الصحافة املكتوبة يف معناها االصطالحي عادة ما ّ
األخبار يف خمتلف املجاالت ويرشحها ويع ّلق عليها ،ويكون ذلك عن طريق الصحف
واملجالت العامة منها واخلاصة(.((2
ويعرفها معجم املصطلحات اإلعالمية لكرم شلبي« :بأن هذه الكلمة أطلقت عىل

( ((1عبد الغني بسيوين عبد اهلل ،النظم السياسية أسس التنظيم السيايس ،اإلسكندرية :منشأة املعارف،
 ،1991ص.376
( ((2كريم يوسف ،امحد كشاكش ،احلريات العامة يف األنظمة السياسية املعارصة ،اإلسكندرية :منشأة
املعارف ،1987 ،ص.79-78

(21) John C. Walhlke & Alex N. Dragnich, Gouvernment and politics, 2 nd ed. New York:
Random House, 1971, p 513.

( ((2فضيل دليو ،مقدمة يف وسائل االتصال اجلامهريية ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية ،1998 ،ص
.91
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يمر بعملية ضغط الصفحات داخل آلة الطباعة،
املطبوعات أولاً  ،باعتبار أن اليشء املطبوع ّ
أو «باألحجار» كام كان احلال قبل اخرتاع الطباعة باحلروف املعدنية ،غري أن التعبري شاع
وأصبح يطلق عىل املطبوعات ،كام يطلق عىل وسائل اإلعالم األخرى ،من إذاعة وتلفزيون،
وكذلك عىل العاملني هبا من مذيعني ومندوبني ،ومقدمي برامج»(.((2

سم ّيت الصحيفة بالصحيفة أو اجلريدة يف اللغة العربية ،إشارة إىل الدعم املادي
احلامل للكلامت (« )Supportالصفحة الورقية أو جرائد النخيل» ،وذلك عىل غرار التعبري
اإلنجليزي ( ،)News paperوبخالف التعبري الفرنيس ( ،)Journalالذي ُيشري إىل اليومية،
من حيث التوقيت الزمني للصدور ،والثانية ،أي املجلة املقابلة للكلمة الفرنسية (،)Revue
واإلنجليزية ( ،)Magazineفتشري اىل إبراز قيمة مضموهنا ،فالكلمة مشتقة من الفعل
«جلىّ » ،الذي يعني ظهر وعال وسام(.((2
هذا من حيث حتديد املعنى اللغوي واالصطالحي ملفهوم الصحافة ،أما من حيث
درجة متابعتها واالطالع عليها ،فهي قد أصبحت من أهم وسائل االتصال التي ال يمكن
االستغناء عنها يف املجتمعات احلديثة ،أي تعترب من مقومات احلياة السياسية والفكرية،
فمن الناحية السياسية كام أرشنا ساب ًقا فتوظفها احلكومات والسياسيني يف مجيع بلدان العامل
كسالح قوي للدفاع عن أفكارها( ،((2خاصة يف الدول النامية التي تفتقر ملبدأ أسايس من
مبادئ العمل الصحفي ،وهي حرية التعبري ،أي تعترب الصحافة كسالح أيديولوجي يف
يد السلطة تستخدم لتجنيد املحكومني وتوجيههم للوجهة التي تشاء ،ويعترب الصحفي يف
جمرد موظف يف مؤسسة عمومية تابعة للحكومة ،وخيضع نشاطه للسياسات
الوقت نفسه ّ
اإلخبارية التي حتددها السلطة.
قال الرئيس السوفييتي السابق خروتشوف يف هذا السياق« ،أن الصحافة هي
سالحنا الفكري األيديولوجي الرئييس ،ونحن نوجب عليها أن تنكّل بخصوم الطبقة
العاملة ،وأعداء العاملني مجي ًعا يف املجتمع الشيوعي»(.((2

ربا مهماًّ للرأي العام ،ومن أقدر الوسائل عىل بلورته ،وتبقى
لكن تبقى الصحافة من ً
أيضا جز ًءا مهماًّ يف اجلهاز السيايس لكل دولة ،تستخدمها لتشكيل وتوعية هذا وتوعية هذا
ً
الرأي سياس ًّيا ،بحيث يشارك مشاركة سياسية فعالة وإجيابية ،إذا أحسن ح ًّقا استعامهلا،
( ((2كرم شلبي ،معجم املصطلحات اإلعالمية :إنجليزي -عريب ،بريوت :دار الرشوق ،1989 ،ص .458
( ((2فضيل دليو ،مرجع سابق ،ص .91
( ((2نفس املرجع ،ص .94
( ((2نفس املرجع ،ص .94
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حرا ملامرسة نشاطها« ،فحرية الصحافة قبل كل يشء هي صورة
وفتح هلا فضاء ديمقراط ًّيا ًّ
من صور حرية الرأي والتفكري عمو ًما ،وهذه بدورها من احلريات العامة التي يقوم عليها
النظام السيايس ،وبالتايل فحرية الصحافة ال تنفصل عن الديمقراطية ،بل هي من احلريات
العامة التي يقوم عليها النظام الديمقراطي ،واعتربت يف رأي البعض أساس مجيع احلريات
األخرى»(.((2

ففي إطار النظام الديمقراطي إذن حضور الصحف يعترب مصري ًّيا ،فهي كانت
وال تزال تشكّل األرضية األساسية للتبادل بني عدد حمدود من املحكومني واحلكام .لذلك
والتوجه ،فهناك جرائد عمومية تصدرها أو
وتنوع الصحف من حيث امللكية
ُّ
نجد تعدّ د ّ
ترشف عليها احلكومة ،وتساير سياسات وتوجهات هذه احلكومة ،ونجد كذلك جرائد
ذات ملكية خاصة ،مستقلة كانت أو حزبية قد تعارض توجهات هذه احلكومات ،وهذه
الظاهرة معروفة بالنظام الديمقراطي ،وكل نوع من هذه اجلرائد له أسلوب وتوجه معني يف
تسيري وتوجيه عمليات االتصال بني احلكام واملحكومني.
فالصحافة املوالية أو املؤيدة لسياسة احلكام تعمل وتسعى حلشد وجتنيد املحكومني
من أجل جعلهم يؤيدون هذه السياسة ،ويتبنون جممل املواقف والسلوكات الصادرة عنها،
يف املقابل فالصحافة املعارضة هدفها األسايس هو توعية املحكومني وجعلهم قادرين عىل
انتقاد سياسات احلكام ،وإجبارهم عىل اإلصغاء الهتامماهتم وانشغاالهتم لغرض فحصها
واالستجابة هلا.
وكام يقول كوتري « :فإذا مل تتسبب افتتاحية صحيفة ما يوم ًّيا يف إسقاط وزارة فإن
احلكومات تضع يف حسباهنا هذا األمر»(.((2

تربز أمهية الصحافة املكتوبة سواء اجلرائد أو املجالت يف خمتلف احلاالت واملواقف،
ففي احلاالت العادية ،أي يف غري فرتة االنتخابات ،فهي تلعب دور الوسيط بني اجلهاز
السيايس احلاكم بمختلف مؤسساته (رئاسة اجلمهورية ،رئاسة احلكومة ،الوزارات،
الواليات ...إلخ ،وحتى البلديات) وبني املحكومني أو جممل مجهور وقراء الصحف.
هذا الوسيط الذي يفرتض أن يكون وسي ًطا تفاعل ًّيا ،أي من جانب يعرف ويعلم

( ((2الطاهر بن خرف اهلل ،احلريات العمومية حقوق اإلنسان يف اجلزائر من خالل دستوري  1976و 1989
 دراسة مقارنة ،األزمة اجلزائرية اخللفيات السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،بريوت :مركز دراساتالوحدة العربية ،1996 ،ص .105
(28) Jean-Marie Cotteret, op.cit.
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املحكومني بنشاطات هذه األجهزة السياسية ،فيكون لدهيم ثقافة سياسية حول جممل
القضايا التي تتع ّلق بتحركات ونشاطات احلكام ،ومن اجلانب اآلخر ينقل آراءهم
وتوجهاهتم ومطالبهم إىل احلكام والتي تكون يف العادة تورد يف شكل تقارير وتعاليق
وحتقيقاتُ ...يعدها صحفيون وإعالميون يشتغلون بالصحيفة ويؤدون دور الرابط
والوسيط بني الطرفني السابقني.
وقد تورد كذلك هذه املطالب واآلراء يف شكل رسائل مفتوحة موجهة بصفة مبارشة
إىل املسؤول الذي يرى فيه رافع الرسالة أنه الكفيل بأن جييب عن مطالبه.

أما يف فرتة االنتخابات بمختلف صورها (الرئاسية ،الترشيعية ،املحلية) فالصحافة
كبريا خالل احلمالت االنتخابية ،وكل مرشح لالنتخابات يسعى
املكتوبة تلعب ً
دورا ً
ّ
ويسخر لذلك جمهودات مادية وبرشية
للحصول عىل أحسن تغطية حلملته االنتخابية،
معتربة ،من أجل كسب و ّدها ،ألن الصحف تقدم يوم ًّيا لقرائها عدة ماليني من الكلامت،
وتعرض للناخب خمتلف مواقف املرتشحني ،ولكنها قد تركز عىل مرشح دون آخر.
لذلك يقول الباحث نيهان دافيد ( :)Nyhan Davidإن الصحف التي تغطي
احلمالت هي التي تنظم العمل ،وهي التي تضع اجلدول للحملة السياسية(.((2

هلذا عادة ما تلجأ الصحيفة يف فرتة احلمالت االنتخابية إىل إجراء عمليات
استطالعات للرأي ،وقد تظهر تقدم مرتشح عىل آخر ،مما يزيد من حظوظ ذلك املرتشح
وتزداد شعبيته عىل حساب اآلخر أو املرتشحني اآلخرين ،ولكن يف بعض األحيان قد ختطئ
الصحافة يف توقعاهتا األولية ،أو كام يسميها دافيد نيهان «بسباق االنتخابات األولية»(،((3
حيث تكون النتائج اخلتامية غري تلك التي أظهرهتا االستطالعات.

يف كل األحوال فعىل الرغم من أخطاء الصحافة مع ميلها لبعض األطراف وحتيزها يف
أغلب األحوال لألقوياء ،فهي مثلاً تبجل الرؤساء الذين هم يف مناصبهم أكثر مما ينبغي...
إال أن هلا القدرة يف أغلب األحيان عىل الرتكيز عىل بعض املسائل ،وإجبار السياسيني عىل
االستجابة هلا ،وباستطاعة الصحافة أن تضطرهم للجلوس ساعة ونصف الساعة ،وإىل
بحث السياسة اخلارجية يف قالب فكري شاق ودقيق ،وان جتعلهم يعاجلون األمور بطريقة
قد ال يفعلوهنا عن طريق خطبة صماّ ء تُلقى عىل منرب سيايس(.((3
( ((2دافيد نيهان ،الصحف اليومية يف احلمالت ،دوريس إيه جريرب ،مرجع سابق ،ص .231
( ((3املرجع نفسه ،ص .235
( ((3املرجع نفسه ،ص .237
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يشهد موضوع العقل والعقالنية نقاشات ومقاربات كبرية عىل مستوى
املجالني العريب واإلسالمي ،والتداول البحثي هلذه العناوين يف راهن العرب
واملسلمني جاء ضمن سياق حتديات ثقافية وحضارية فرضها الغرب عرب
اهتامم مؤسساته الفكرية والسياسية والدينية باملنظومة الثقافية واحلضارية
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للعرب واملسلمني منذ عدة قرون.

فهناك من ُيرجع هذه القضية إىل عرص اخلالفة باألندلس ،أو نسبة للرشدية التي
أهلمت الغرب املسيحي خرائط النظم التغيريية والنهضة احلضارية ،كل هذا يضعنا أمام
مفارقات معرفية تارخيية معارصة ،جعلت من فكرة العقالنية حمل إشكال وجدل لدى
النخب العربية واإلسالمية عرب األزمنة (القديم ،احلديث واملعارص).

وملعاينة هذه القضية ،سنسلط الضوء عىل دراسة جديدة بعنوان( :اإلسالم
والعقالنية ..ضد اجلمود وضد االستالب) ،والتي تندرج ضمن حلقات املرشوع البحثي
للباحث واملفكر اإلسالمي األستاذ زكي امليالد ،اخلاص باملفاهيم احلديثة وماهيتها يف
الفكر اإلسالمي املعارص ،وطرحها كثنائيات هيدف من خالل دراستها وسرب أغوارها إىل
بعث حراك فكري ذايت جديد يف عمق املجال العريب واإلسالمي.
حتتوي هذه الدراسة عىل مقدمة للمؤلف ،ومخسة فصول ،كل فصل حيتوي عىل
عناوين فرعية تبحث ُبعدً ا من أبعاد الدراسة التي رسم معاملها األستاذ امليالد يف مقدمة
الكتاب ،والتي جتيب يف عمومها عن فروع إشكال البحث العام الذي صاغه املؤلف
بتدرج ،ويف حماولة منه لتبسيط وتقريب اهلدف االسرتاتيجي للدراسة ،فالسؤال الشمويل
أو األويل والذي جاء بصيغة التعجب االستفهامي الذي يتصوره القارئ للوهلة األوىل عند
مصادفة العنوان :هل هناك عقالنية إسالمية يف قبال العقالنية الغربية؟
بينام القيمة األساسية هلذه الدراسة ،أن مهندس خطتها األستاذ امليالد حاول من
الفقرة األوىل ملقدمته ،رفع اللبس عند القارئ العريب واملسلم بكل تعددياته الفكرية
والثقافية ،بأن رسم حمددات الدوافع واملحفزات لبحث هذه الفكرة ،كطريق ثالث يف قبال
طريقي اإلفراط والتفريط.

إذ يرى امليالد يف مفتتح الدراسة أن فكرة العقالنية «شهدت تق ُّل ًصا وتراج ًعا يف
جمتمعات املسلمني ،وكادت تتحول إىل فكرة منبوذة وغري حمبذة ال أقل عند رشحية من
الناس؛ ألهنا حترض عىل نقد تقاليد ومواقف وسلوكيات اجتامعية وتربوية وثقافية ،باتت
مألوفة وراسخة ومتوارثة ،لكنها ليست محيدة بالرضورة ،وليست ف ّعالة يف ميادين التنمية
والنهضة والتقدم».
هذا عن التفريط بفكرة العقالنية لدى التيارات اجلامدة ،أما عن التيارات املحتكرة
لفكرة العقالنية ،يرى امليالد يف السياق ذاته أن االجتاهات املغايرة حاولت مصادرة فكرة
العقالنية «وإعالن متلكها وبطريقة حرصية ،والتباهي هبا والتفاخر ،وسحبها من ساحة
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االجتاهات الدينية ،وذلك عىل خلفية أن الدين بطبعه وطبيعته يفرض قيو ًدا عىل العقل وال
يطلق له العنان ،وخيشى منه ومن تف ُّلته ،وله سرية طويلة يف النزاع معه» – ص.-7
من خالل هذا الطرح ،يؤرش املؤلف إىل وجود أزمة معرفية يف الواقع العريب
واإلسالمي بخصوص استحضار فكرة العقالنية -حتى ال أقول اكتشافها ،-ولعل هذه
األزمة املعرفية ترجع باألساس إىل طرح األسئلة الكبرية يف الغرف الصغرية ،وليس يف
اهلواء الطلق.

واملهم يف اإلشكاليات التي طرحها املؤلف أهنا جاءت عىل شكل تراتبية إلثارة
االهتامم املعريف لدى القارئ الباحث ،حيث انطلق من ماهية فكرة العقالنية يف الدين
ونصوصه وطبيعة العالقة بينهام؛ ليقف عىل إشكالية الواقع واخلطاب والسلوك لدى عامة
املسلمني بنسبة ما ،وبنسبة أكرب وأخطر عند اخلاصة حني تساءل :أين املثقفون عن هذا
العقل وهذه العقالنية يف الفكر اإلسالمي؟

-2-

هذه اإلشكالية صاغها األستاذ امليالد ،ليقف بدقة يف الفصل األول عىل صور مأزق
فكرة العقالنية يف املجال الثقايف العريب املعارص ،أي إشكالية التعامل مع هذه الفكرة ،حيث
رصدها يف اجتاهني متشابكني ،اجتاه التنكُّر واإلمهال لفكرة العقالنية من جهة ،واجتاه التبعية
واالفتنان من جهة ثانية ،بينام منشأ هذه اإلشكالية يف نظر املؤلف له عالقة بعاملني ذايت
مرتبط باألفراد ،وموضوعي متعلق بمعادالت التقدم والرتاجع وفق التحليل اخللدوين.
والعامل الذايت ،مرتبط بطريقة التكوين الثقايف والذهني والنفيس لرشحية املثقفني
يف املجال الثقايف العريب املعارص ،هذه الرشحية التي انفتحت عىل الغرب وأوروبا (تع ُّلماً
وتعليماً  ،مطالعة وبح ًثا ،إمتا ًعا ومؤانسة) ،ومعظمهم ممن درس يف اجلامعات الغربية
(أوروبا ،أمريكا) ،حيث اكتسبوا ثقافتهم عىل يد باحثني ومسترشقني ،ومنهم من بقي هناك
بدواعي التدريس أو بسبب ضيق هامش احلريات يف البالد العربية واإلسالمية ،هذا من
جهة.

ومن جهة أخرى ،قطع هؤالء املثقفون الصلة بالثقافة اإلسالمية ،بني من انسلخ
عنها ،وانقلب عليها ،ومن جهل هبا ،كل ذلك يستوضحه املؤلف ،من خالل مكاشفات
البعض ،التي عكست مدى ارتباطهم بالثقافة األوروبية ،وانقطاعهم عن الثقافة العربية
واإلسالمية يف زمن ما ،أمثال الدكتور زكي نجيب حممود يف مرص ،والدكتور حممد
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الطالبي يف تونس.

ثم يعرض امليالد يف هذا الفصل نفسه ،من خالل عنوان :العقالنية والثقافة األوروبية،
ذرائع من اتصلوا بالعقالنية يف الثقافة األوروبية ،إلكساب موقفهم تق ُّبلاً ومرشوعية لدهيم،
وذلك باالستناد إىل ثالثة مربرات هي:

أول :أن فكرة العقالنية متثل العقل الكوين ،ويف هذا النطاق يشري املؤلف ألطروحة
الدكتور املغريب عبد اإلله بلقزيز بخصوص الفرق بني العقل الديني يف الثقافة اإلسالمية
ممتدحا املثقفني العرب الذين انتظموا
والعقل الكوين يف الثقافة األوروبية ،وانتصاره لألخري
ً
يف العقل الكوين(((.
ثان ًيا :أن فكرة العقالنية متثل العقل احلديث ،أي العقل الذي تشكَّل يف األزمنة
احلديثة ،وانبهار هؤالء املثقفني بسحر كلمة حديث يف قبال كلمة قديم!

ابتكارا غرب ًّيا حدي ًثا ،أشار إىل ذلك الناقد اللبناين عيل حرب يف
ثال ًثا :اعتبار العقالنية
ً
كتابه (املاهية والعالقة ..نحو منطق حتوييل).
بعد هذا العرض ،انتقل املؤلف ملناقشة جانب آخر يف عالقة املثقفني بفكرة العقالنية،
وذلك ضمن عنوان( :العقالنية وموجة النقد) ،حيث ن َّبه إىل أن هذه العقالنية التي انبهر
تعرضت إىل موجة نقد عنيفة يف
ودافع عنها وتبنَّاها هؤالء املثقفون داخل املجال العريبَّ ،
داخل معقلها الغريب وصل إىل درجة الشك ،وخاصة ذلك النقد الذي جاء من تيار ما
بعد احلداثة (ميشال فوكو ،جاك دريدا ،جيل دولوز وآخرين) ،ما وضع املثقفني العرب
املنتظمني حتت مظلة العقالنية والفكر احلداثي الغريب -يف حرج وتيه ،ولسان حاهلم :هلالعقالنية بحاجة إىل نقد وهي منبع النقد؟!
ثم يعرج األستاذ امليالد لتحديد مواقف املثقفني العرب يف ظل هذه املوجة النقدية
الغربية للعقالنية ،ويرى أهنا حتددت وتفاوتت ما بني املواقف اآلتية:
فضل البقاء يف أحضان مذهب العقالنية الغربية ،وذلك بالنظر لطبيعة
أول :هناك من َّ
اللحظة التارخيية التي يمر هبا الغرب ،دافع عن هذا املوقف الباحث السوري هاشم صالح

((( يف هذا اإلطار ملناقشة أطروحة عبد اإلله بلقزيز يمكن العودة إىل الكتابات النقدية للحداثة التي يقول
عنها أالن تورين« :من املتعذر أن نفصل احلداثة عن العقالنية» ،واحلداثة حسب تعبري مريلو بونتي «كام
مورست يف الغرب هي كونية بخط مائل» .وعند حتليل العالقة بني العقالنية والكونية نجدها عقالنية
مبتورة عن القيم ،وتستبطن التحكّم وهتدف لتدمري اخلصوصيات الثقافية ،وعليه من منظور الفيلسوف
الالديني إدغار موران «العقالنية كمذهب هي بحاجة لرتميم».

حتديات أزمة العقالنية يف الفكر اإلسالمي ..إشكالية اجلمود وإشكالية االستالب

173

عند مراجعته لكتاب بيري فوجريوالس (حتوالت الفلسفة).

ثان ًيا :بخالف املوقف السابق وضمن السياق ذاته ،هناك من يرى أنه ال رضر عىل
الثقافة العربية من االنفتاح عىل موجة نقد العقالنية يف اخلطاب الغريب ،وأبرز القائلني هبذا
الرأي الكاتب عيل حرب والدكتور هشام جعيط.
ثال ًثا :ما بني املوافقة واملخالفة هناك من يرى أن اإلشكالية يف املجال العريب ليس
يف رفض أو قبول نقد العقالنية الغربية ،وإنام هي يف أصل العالقة بالعقالنية ،ويذهب إىل
هذا املوقف الدكتور عبد اإلله بلقزيز ،وهنا نلحظ مشاطرة املؤلف الرأي للدكتور بلقزيز
مستشكلاً  :كيف نبتكر عقالنيتنا؟
يف الفقرة التالية انتقل املؤلف للحديث عن وجه آخر إلشكالية العالقة مع فكرة
العقالنية ،يتمثل يف حماولة التأسيس لإلجابة عن اإلشكال الذي طرحه يف خامتة الفقرة
السابقة ،حتت عنوان :فكرة العقالنية ومنابعها يف اإلسالم والثقافة اإلسالمية.
وعىل النهج ذاته يسلط املؤلف الضوء عىل املواقف جتاه هذه اإلشكالية وخلفياهتا
وأبعادها ،والتي يمكننا التعبري عنها باآليت:
 -1رؤية فلسفية تفاؤلية (د .طه عبد الرمحن).
 -2رؤية فلسفية تشاؤمية (عبد الكريم أبو حالوة).
 -3رؤية فلسفية توافقية (د .عبد اإلله بلقزيز).
 -4رؤية فلسفية اندماجية (د .عبد اهلل العروي) وفق مقولته :االنتظام فيام هو متاح
للبرشية مجعاء.
بعد ذلك حاول املؤلف مناقشة دعوة الدكتور عبداهلل العروي إىل االنخراط يف
العقالنية األوروبية ،من خالل مناقشة ما قام به الدكتور العروي من عرض ونقد البن
خلدون وحممد عبده وانتصاره البن رشد.

خصصها
الفقرة األخرية من الفصل األول اعتربها امليالد ،مقدمة للفصل الثاين حيث ّ
لعرض الرؤى النقدية لفكرة العقالنية يف ساحة الفكر العريب املعارص ،وذلك باالستناد إىل
آراء أربعة نقاد عرب هم :عبداإلله بلقزيز ،عيل حرب ،طه عبدالرمحن ،هشام جعيط.
وامللفت لالنتباه يف هذه الفقرة ،أن املؤلف مل يتطرق من قبل يف الفقرات السابقة
للضبابية يف مواقف الدكتور عبداإلله بلقزيز ،تاركًا ذلك لفقرة النقد ،وهذا يعترب من
املوضوعية واإلنصاف يف مقاربة املواقف الفكرية ومتحيصها.

174

كتب  -مراجعة ونقد

-3-

يف الفصل الثاين ،تتسع دائرة إشكالية العالقة بفكرة العقالنية وتنتقل من املجال
العريب املعارص إىل املجال اإلسالمي املعارص ،ودون تقديم وبأسلوب الصدمة ،يلج املؤلف
هذا الفصل بفقرة أوىل خصصها ملوقف اخلشية من العقل ،ناقش فيه اجلذور الفكرية
والتارخيية ،حيث تطرق له عرب ثالث بوابات فكرية وتارخيية هي:
 -1تقدم وتراجع املعتزلة يف القرن الثاين اهلجري.

 -2أزمة إغالق باب االجتهاد يف القرن الرابع اهلجري.

 -3تقدم الغزايل وتراجع ابن رشد يف القرن السادس اهلجري.

ومن خالل هذه البوابات استعرض املؤلف بامتياز املواقف الكامنة وراء تشكُّل
تصور مريب عن العقالنية يف املجال اإلسالمي املعارص ،وبروز اخلصومات املفتعلة بني
العقل والدين ،ليختم ذلك العرض كله بتمنيات ثالث مقابلة ملا أسامه الدكتور حممد عابد
اجلابري تكريس وضعية العقل املستقيل.
يقرب املؤلف الصورة للقارئ الباحث
بعد ذلك يف الفقرة الثانية من الفصل الثاينّ ،
عرب عرض صور وجتليات ظاهرة اخلشية من العقل ،والتي اختزهلا يف نموذج كتاب شيخ
األزهر الدكتور عبداحلليم حممود «اإلسالم والعقل» الذي انترص فيه للغزايل ومحل
عىل ابن رشد ،حيث اعترب الدكتور عبداحلليم حممود الفالسفة العقليني اإلهليني خلفاء
إبليس ،ويف هذا العرض ذاته يشري املؤلف ملوقف الكاتب البحريني الدكتور حممد جابر
الذعا عىل الشيخ عبد احلليم حممود وموقفه جتاه العقل،
شن هجو ًما
ً
األنصاري الذي َّ
وبالنسق نفسه مل يع ّلق املؤلف عىل موقف الدكتور عبداحلليم حممود يف كتابه «اإلسالم
والعقل».

وانتقل إىل الفقرة الثالثة بعنوان( :اخلشية من العقل والرتاجع احلضاري) ،والذي
يعكس العالقة الطردية بني الرتاجع أو التقدم احلضاري وتغيرّ املوقف جتاه العقل
والعقالنية ،مستشهدً ا بأقوال ثالثة مفكرين هم :الدكتور حممد عابد اجلابري ،الدكتور
حممد عامرة ،والدكتور عبداملتعال الصعيدي.
يف حني أن الفقرة الرابعة خصصها املؤلف ألنصار العقل والعقالنية ،حيث عرض
لنموذج الشيخ حممد عبده من خالل آراء كل من الدكتور حممد عامرة ،والدكتور إبراهيم
مدكور ،والدكتور عبد اهلل العروي.
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خاصا حيث
هنجا ًّ
يف هذا الفصل املخصص خلطاب العقل يف القرآن ،هنج املؤلف ً
تفرد هذا اخلطاب من خالل عرض ثالث وجهات نظر فكرية
انطلق يف الفقرة األوىل من ّ
أشار هلا عباس حممود العقاد ،والدكتور طه جابر العلواين ،والدكتور حممد الطالبي ،ليعرج
نحو الفقرة الثانية إىل املفارقات املتغايرة يف عدة نطاقات :اجلمهور ،الفكر اإلسالمي
املعارص ،الفكر العريب املعارص.

ثم يناقش يف الفقرة الثالثة أمهية الصيغة الفعلية يف خطاب العقل يف القرآن بني ّ
مقل
ورافع ،ليعكف يف الفقرات الثالث التالية عىل دراسة نموذجني قللوا من أمهية الصيغة
الفعلية يف خطاب العقل يف القرآن ،ومها :أركون واجلابري ،ونموذج رفع من أمهية هذه
يوسع أفق خطاب العقل والعقالنية
الصيغة مثال العقاد .ويف نظر املؤلف استطاع العقاد أن ّ
يف القرآن مقابل ضيق األفق لدى كل من أركون واجلابري.

-5-

مفصلاً لكل ما سبق من فصول ،حيث تطرق لنظرية
هذا الفصل جعله املؤلف ً
عرضا ّ
ختم النبوة عند املفكر اإلسالمي الدكتور حممد إقبال ،التي حاول عربها تبيان دور العقل
يف اإلسالم من خالل حقل فكري جتريبي خاض غامره يف كتابه( :جتديد التفكري الديني
يف اإلسالم) ،هذه التجربة العقالنية أثارت زوبعة فكرية عاتية يف ساحة الفكر اإلسالمي
املعارص يف إيران ،بعدما روج هلا وتضامن معها الناقد اإليراين عيل رشيعتي.

-6-

الفصل اخلامس واألخري أراده املؤلف لالقرتاب من حقل من حقول املنظومة
املعرفية اإلسالمية املتمثل يف علم أصول الفقه ،لكنه اكتفى بالتجربة اإلمامية التي جعلت
من العقل دليلاً راب ًعا إىل جانب الكتاب والسنة واالمجاع.

كام تطرق املؤلف ملسألة حتتاج إىل بحث أوسع ،واملتمثلة يف مدى عالقة أصول الفقه
بالعقالنية؟ أو ماذا عن فكرة العقالنية يف ساحة أصول الفقه؟
واملهم يف هذا الفصل تتبع املؤلف للمقوالت العقلية يف الرتاث اإلمامي ،ومل جيدها
خارجة عن جمال أصول الفقه ،كام أشار إىل عدم اهتامم علامء هذه املدرسة اإلسالمية ببحث
فكرة العقالنية يف أصول الفقه أو غريها من حقول املعرفة اإلسالمية يف تراثهم.
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يف اخلتام ومن خالل هذه اجلولة يف فصول هذه البحث املهم ،يمكن رؤية حزمة
من اإلشكاليات املهمة يف حتقيق اخلطوة اإلصالحية والتجديدية االسرتاتيجية يف الفكر
اإلسالمي املعارص ،فاملؤلف استطاع إىل حد ما ،فتح بعض امللفات غري اإلشكالية املتعلقة
بالعقالنية يف املجالني العريب واإلسالمي املعارصين ،وتسليط الضوء عىل ظواهر خطرية
من قبيل اخلشية من العقل.
كام أضاف وأغنى بحثه بدراسة اخلطاب القرآين حول العقالنية ،ومدى أمهية ذلك
يف التأسيس لفكرة العقالنية اإلسالمية الرصينة ،مع اعتامده عىل نموذج نظرية ختم النبوة
وصولاً إىل مقاربة عالقة العقالنية بساحة الفكر اإلسالمي عرب حقل أصول الفقه لدى
اإلمامية.

هذه املقاربة رأيتها نو ًعا ما بحاجة إلعادة صياغة الفهم للعقالنية وعالقتها بحقول
املعرفة اإلسالمية؛ ألن إشكالية مقولة «العقليات اإلسالمية» كام أسامها املفكر اإلسالمي
اللبناين الشيخ حممد جواد مغنية  ،عرب تاريخ الفكر اإلسالمي بأزمنته الثالثة ،تتحدد بطبيعة
احلال ضمن حجم األثر السلبي املرتتب عىل ضعف حقول الفكر املقارن؛ لذلك فمشكلة
تعطيل فكرة العقالنية اإلسالمية ذاهتا ،سوف تبقى قائمة ،ألن الفكر اإلسالمي املعارص
حيتاج للمعرفة الشمولية املوضوعية لإلشكاليات وليس للمعرفة الوضعية الذاتية.
بتعبري آخر :إننا بحاجة للدراسات اجلامعية املتنوعة والف ّعالة مثل تلك التي عرفها
األزهر الرشيف يف حقبة ما خالل القرن املايض كتجربة رائدة انعكست يف مقاالت جملة
«رسالة اإلسالم» لكنها أجهضت برسعة ،هذا النهج من شأنه أن يكون عص ًّيا عىل التعطيل
عرب التمرتس وراء رشوط العقالنية اإلسالمية النابعة من الفكر اإلسالمي املقارن الذي
حارضا بقوة يف العديد من دراسات وأبحاث املؤلف.
نجده
ً
من هذا املنظور يمكن القول :إن دراسة أزمة العقالنية يف الفكر اإلسالمي املعارص،
التي تم تداوهلا بحكمة وانضباط من قبل األستاذ زكي امليالد يف كتابه هذا ،تفتح مرحلة
جديدة يف الفكر اإلسالمي املعارص ،مل يعد بمقدور أهل الفكر واملعرفة يف املجال العريب
واإلسالمي السامح ألنفسهم باالبتعاد عن أمواج العقالنية؛ ألن سياسة احلداثة أو ما بعدها
ال تعرف اخلصوصيات واالنغالق ،ألن خماطر االستالب التي تعصف بجغرافيتنا الثقافية
بشكل فعيل منذ قرون ،ال يمكن التخفيف من أعبائها سوى عرب اإلجابة عن إشكال :ما
الذي جيب فعله ومل ينجز حتى اآلن فيام يتعلق باملسألة احلضارية؟!
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حممد هتامي دكري

لتسليط الضوء عىل قيمة العدالة سواء عىل املستوى االجتامعي ،أو
العدلة كمفهوم عقائدي وترشيعي يف الفقه االسالمي ،وللتأكيد عىل أمهية
ورضورة العمل عىل حتقيق العدالة يف الواقع ،وتربئة اإلسالم من كل مظاهر
الظلم التي ترتكب باسمه اليوم ،أو حتت شعارات دينية ودعوية أو مشاريع
سياسية ،وللكشف عن عالقة العدل والعدالة كمفهوم وترشيع وأصل
عقائدي ،بحقوق اإلنسان وإعامر األرض ومن ثم نشوء احلضارة وازدهارها
واستمراريتهاُ ،..ن ِّظم يف بريوت ،وبدعوة من جامعة املصطفى  Kالعاملية
يف لبنان ،وبالتعاون بني جامعة فردويس يف مدينة مشهد باجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ومركز احلضارة لتنمية الفكر االسالمي يف بريوت ،املؤمتر التمهيدي
ألعامل امللتقی العاملي للعدالة واألخالق يف مدرسة أهل البيت  ،Aحتت
ومعيارا :تط ّلعات إنسان ّية وحضار ّية».
شعار« :العدالة قيم ًة
ً
حرض املؤمتر عدد من املفكرين والعلامء وأساتذة اجلامعة واحلوزات من
لبنان واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
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ﷺ اجللسة االفتتاحية

يف اجللسة االفتتاحية وبعد اإلشارة إىل أمهية موضوع املؤمتر يف ظل التحديات التي
يتعرض هلا اإلسالم وترشيعاته وعقائده ،أكد ممثل جامعة املصطفى العاملية يف لبنان الشيخ
الدكتور عيل رضا بنياز يف كلمته عىل كون البرشية -وعىل مر التاريخ -يف سعي حثيث
للكشف مرهم ُيداوي جراحها وآالمها جراء احلروب والضغائن املختلفة ،وخيفف عنها
الصعد احلياتية ،وقد وجدت يف العدالة
ما تقاسيه جراء ما تعانيه من مشاكل عىل خمتلف ُّ
ترياقها الشايف ويف األخالق إكسريها املعايف ،يؤخذ من معني الفطرة السليمة ،حيث قال اهلل
ان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ِ
ط}.
ُ
تعاىلَ { :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأن َْز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ْ
َاب َوالمْ َيز َ َ َ
فكانت العدالة من الكنوز اخلفية التي غفل الناس عنها يف محلة خوضهم حتديات
احلياة وتقلباهتا؛ لذلك أرسل اهلل عز ّ
وجل رسله لدفن تلك الضغائن وتوجيه البرشية
التّباعهم ،من خالل االمتثال لقيم اإليامن والعدل ومراعاة احلقوق والواجبات .من هنا
برزت أمهية البحث يف مفهوم العدل يف اإلسالم ،ورضورة العمل من أجل حتقيق العدالة
ونرشها من أجل النهوض احلضاري لألمة ،وهذا ما ستحاول األوراق والبحوث املقدمة
يف هذا املؤمتر اإلضاءة عليه ،ومعاجلة اإلشكاليات املعرفية والواقعية املحيطة به.

ﷺ اجللسة األوىل

حتت عنوان« :موقع العدالة ودورها يف احلضارة اإلنسان ّية :رؤية دين ّية» ُعقدت
اجللسة األوىل برئاسة الشيخ سامر عجمي (أستاذ بجامعة املصطفى  ،)Kوقد حتدث
فيها عميد كلية اإلهليات يف جامعة فردويس ورئيس امللتقى العاملي للعدالة واألخالق
يف مدرسة أهل البيت  ،Aالدكتور غالم رضا رئيسيان عن «دور العدالة يف احلضارة
اإلسالمية» ،يف البداية أكد الباحث أن احلضارات هلا عنارصها ومکوناهتا ،بعضها مشرتکة
بنی احلضارات الدینیة وغری الدینیة وبعضها خمتصة بالدینية فقط .ومن املکونات املشرتکة
بنی مجیع احلضارات :التنظیم السیايس ،األمن والسالم ،االزدهار العلمي والتکنولوجي،
االزدهار االقتصادي ،عمران البالد ،الرخاء والرفاهیة ،ومن أهم هذه العنارص القسط
والعدل ..وهذا العنرص بمعناه العام ،أي وضع اليشء يف موضعه ،أو إعطاء کل ذي حق
حقه ،له دور هام يف تکوین واستمرار کل حضاره .لذلك قيل« :احلکم یبقی مع الکفر
والیبقی مع الظلم» .ولکن دور العدل يف احلضارة اإلسالمیة خیتلف مع دوره يف غریها من
احلضارات ،ولیس املراد من االختالف هنا ،االختالف يف ماهیته ،بل االختالف يف نطاقه
وشمولیته جلمیع شؤون احلیاه الفردیة واالجتامعیة.

العدالة قيم ًة ومعيارًا :تط ّلعات إنسان ّية وحضار ّية
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لذلك عندما نعود إىل القرآن الکریم واألحاديث والروایات النبوية ،نجد أن العدل
یشمل مجیع جوانب احلیاة البرشیة .ومن املنظور اإلسالمي فالعدل ُرکن املعاد واإلیامن
باآلخرة ،بل هدف الترشیع اإلهلي السامي وفلسفة البعثات السامویة والرساالت الربانیة،
ومن رشوط التصدي للمسؤولیة التنفیذیة يف املجتمع املوحد ،بل ومن املسؤولیات األخالقیة
واالجتامعیة لإلنسان املؤمن املوحد ،اهلادف إلی بناء نفسه وبناء املجتمع احلضاري الذي
یتطلع إلی السمو والكامل؛ لذلك يؤكد الباحث أن العدل إذا سیطر علی أفراد املجتمع
وحت ّلوا بقيمه يف مجیع شؤوهنم اخلاصة والعامة فإن هذا املجتمع سيصبح حضار ًّيا بامتياز،
وسموا ورق ًّيا ،وهذا هو اهلدف الرئيس من أي تطور
وازدهارا
وستنعكس قيم العدل تقد ًما
ًّ
ً
حضاري ينشده اإلنسان عىل وجه األرض ،وهو ٍّ
جتل من أهم جتليات االستخالف اإلهلي
لإلنسان يف األرض ،لعامرهتا وف ًقا للمنظور اإلهلي الذي يقوم عىل العدل يف اخللق ويف
اهلدف من اخللق كذلك.
الكلمة الثانية كانت لألب إدغار اهليبي( ،بروفسور مشارك يف جامعة القديس
يوسف ،ومدير املعهد العايل للعلوم الدين ّية وأمني عام اللجنة األسقف ّية لراعو ّية اخلدمات
الصح ّية وشؤون البيئة يف لبنان) ،وقد جاءت ورقته حتت عنوان« :العدالة حاجة إنسانية
اجتامعية :رؤية مسيحية».

معيارا
يف البداية أكد الباحث أن العدل يعترب يف العالقات الشخص ّية بني البرش،
ً
رئيس ًّيا لنيل الثقة وتأسيس الصداقات وحفظ الكرامات وصون األعراض ،ويف العالقات
اجلامع ّية ،تُعترب العدالة نرباس احلكم وأساس امللك ومبدّ د الظلم وحميي االستقرار .أ ّما يف
احلق الذي
رب ،وكالمها ُيقاس يف ميزان ّ
احلياة الروح ّية والدين ّية ،فيصبح العدل رديف ال ّ
منبعه ومص ّبه اهلل ّ
جل اسمه .ثم رشع يف الكشف عن مفهوم العدالة والعدل يف املسيحية،
حيث أكد ّ
أن العدل هو الفضيلة األخالقية ،التي قوامها إرادة ثابتة وراسخة ،إلعطاء اهلل
حيق هلام .والعدل جتاه اهلل ُيدعى «فضيلة العبادة» .أما جتاه البرش ،فهو هييئ
والقريب ما ّ
يعزز اإلنصاف بالنسبة إىل
الحرتام حقوق كل واحد ،وجعل العالئق البرشية يف انسجام ّ
األشخاص واخلري العام.
لكن السؤال املفصيل -يف نظر الباحث– عندما يتناول األفراد واملجتمعات والدول
حلكم؟ أم عن السالم؟ أم عن النمو أم عن
مسألة العدالة هو :عن ماذا نبحث؟ عن ا ُ
االستقرار؟ وملن األولو ّية ،أللعدل أم للحق أم للحر ّية ؟
ٍ
مقاربة مث ّلثة األبعاد (الشخص ّية واالجتامع ّية والروح ّية) ولإلجابة
وانطال ًقا من
اجلوهري الذي تشغله فضيلة العدل يف العقيدة
عن هذا السؤال :حتدث الكاتب عن املقام
ّ

180

نــــــــــــدوات

وباحلق من ناحية ،وبمبدأ العدالة االجتامع ّية من
املسيح ّية ،وعالقتها اجلذر ّية باإليامن باهلل
ّ
ناحية أخرى .مبينًا ترابط القيم املحور ّية التي تقوم من أجلها العدالة ،والتي هي -يف نظره–
املكونة ملركّب
تتلخص يف :احلقيقة واحلر ّية والسالم واملح ّبة .كام استعرض الشبكة املبدئ ّية ّ
العدالة االجتامع ّية بكل أبعادها احلقوق ّية والدين ّية والسياس ّية واالقتصاد ّية والبيئ ّية ،مؤكدً ا
يف األخري أن السالم الذي تنشده البرشية ال يمكن أن يتحقق دون عدالة تركز عىل خدمة
اإلنسان واحرتام إنسانيته وحقوقه.

الشيخ حممد زراقط (األستاذ بجامعة املصطفى  )Kحتدّ ث بدوره عن «العدالة
حاجة إنسان ّية واجتامع ّية :رؤية إسالم ّية» ،يف البداية أشار الباحث إىل األمهية التي أوالها
املسلمون وعىل رأسهم املتكلمون والفقهاء ملفهوم العدل والعدالة؛ ألن العدل من الصفات
خص املتكلمون هذه الصفة بمباحث كثرية وجدل عميق ،تناوهلا من حيث
اإلهلية ،وقد ّ
احلقيقة والتجيل ،وكذلك متت مناقشتها من خالل ال ُبعد االجتامعي والترشيعي ،وصولاً
إىل التطبيق يف املجال السيايس والتحديات التي واجهت العدالة يف هذا املجال واملضامر
اخلاص .وقد أكد الباحث عىل كون صفة العدل اإلهلي قد انعكست بالرضورة يف الترشيع،
وجهته يف الكثري
مع األخذ بعني االعتبار مفهوم الرمحة اإلهلية التي ختللت هذا الترشيع َو َّ
من األحيان لتعطي ملفهوم العدالة ُبعدً ا إنسان ًّيا ُيراعي الكثري من التحديات التي تواجه
اإلنسان.
ويف األخري ،أكد الباحث عىل أمهية االلتفات إىل أن العدالة مطلب اجتامعي إنساين
خاصة يف العالقة بني احلاكم واملحكوم؛ ألن هذا اجلانب عانى عرب التاريخ وال يزال يعاين
من خلل واضطراب يف املفهوم والتطبيق ،ما انعكس سل ًبا عىل حقوق اإلنسان يف املجتمع
واحلضارة اإلسالمية.

ﷺ اجللسة الثانية

حتت عنوان« :أسس العدالة وجتلياهتا يف البناء احلضاري االسالمي واالنساين»،
انطلقت أعامل اجللسة الثانية بورقة للدكتور جعفر مرواريد (عضو اهليئة العلمية يف كلية
اإلهليات يف جامعة فردويس ،واألمني العلمي ملؤمتر العدالة واألخالق الدويل) حتت
عنوان« :االجتهاد القائم عىل العدالة :أساس احلضارة اإلسالمية احلديثة» ،يف البداية
أشار الباحث إىل أن كل حضارة -ومنها احلضارة اإلسالمية -تتألف من جانبني خارجي
وداخيل .واجلانب الداخيل يشكّل اخلطاب والرؤى والنظرة للحضارة ،كام ّ
أن قوة كل
حضارة تقوم عىل «اخلطاب» و«رویتها للعامل من حوهلا (أي أيديولوجيتها)» .واحلضارات

العدالة قيم ًة ومعيارًا :تط ّلعات إنسان ّية وحضار ّية

181

احلية والديناميكية هي حضارات متتلك خطابات شاملة ،ومتنوعة يف الوقت نفسه (كثرية
األضالع) .هذه اخلطابات الشاملة هلا القدرة عىل جذب األفكار والنظريات املختلفة ،كام
التنوع الفكري والعرقي والثقايف هوية وانسجا ًما حتت مظلة الوحدة.
أهنا متنح ّ
واحلضارة احلية يف نظره ،ال ختاف من الفكر املنافس أو املختلف واملتنوع ألهنا تتمتع
بأسلوب «املقارنة واالقتباس» ومقارنة األسس الفكرية املتنوعة ،مع استخدام النهج القرآين
ون ا ْل َق ْو َل َف َيتَّبِ ُع َ
{ا َّل ِذي َن َي ْست َِم ُع َ
ون َأ ْح َسنَ ُه} والعمل بوصايا أهل البيت  Aيف قوهلم:
ِ
«ارضبوا بعض الرأي ببعض ،یتولد منه الصواب» ،وبالتايل جتعل هنجها احلوار احلضاري،
الذي يؤدي إىل النقد املستمر والتواضع األخالقي.

من هذا املنطلق ،يؤكد الباحث أن حياة أي خطاب ديني تقوم عىل قدرته عىل التوليف
املستمر واحتوائه لوجهات النظر املتنوعة والكثرية .ثم حتدث عن العدالة واحلقوق الطبيعية
– الفطرية أو الذاتية التي تكشف أن فلسفة اخللق اهلادف تعترب خلق العامل عىل أساس هنج
العدل (العدل التكويني) ،وهذا العدل التكويني منشأ للعدل الترشيعي ،وهذا ما نشاهده
يف احلقوق املتبادلة بني اآلباء واألبناء يف الترشيع الديني ،والشارع بوضعه القوانني فإنه
حيفظ هذا احلق املوجود يف الطبيعة.
وبام أن اإلنسان علی فطرته وطبیعته يمتلك حقو ًقا فطرية ،لذلك جيب عىل
املجتهدين واملفكرين املجددين إعادة قراءة السنّة الدينية وتقديم قراءة جديدة هلا ،حيث
تؤدي من منطلق الدين إىل استيفاء احلقوق الطبيعية والفطرية ،والسعي لتقديم قراءة عن
الدين منطبقة مع احلقوق الفطرية له أمهية كبرية –يف نظر الباحث -لعدة أسباب منها :أنه
إذا كان التفسري الذي يقدّ مه املجتهدون عن الدين يؤدي إىل التعارض الظاهري بني الدين
واحلقوق الفطرية ،فإن اليشء الذي سيفشل من الناحية االجتامعية والرباغامتية هو التفسري
املنسوب إىل الدين.
ويف األخري ،أكد الباحث أن إحدی خصائص الفقاهه يف االسالم ،الواقعیة واالهتامم
باملصالح احلقیقیة والواقعیة؛ ألن «األحکام الرشعیة تابعة للمصالح الواقعیة» .كام حتدث
عن العدالة وعالقتها بالدين والتدين ووجهة نظر الشهيد مطهري يف كتابه «املبادئ العامة
لعلم االقتصاد» ،الذي هو مرشوع مل يكتمل من أجل إثبات فعالية منهجية «االجتهاد حمور
العدالة» ،والذي أكد فيه أن أصل العدالة هو من معايري اإلسالم .فالعدالة يف سلسلة علل
األحكام وليس يف سلسلة املعلوالت .كام أشار اىل رأي اإلمام اخلميني الذي يعترب أن
أساس احلكومة بسط العدل يف املجتمع ،وأهنا معيار لتحقق األحكام ،وأن اهلدف من إقامة
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واخلالصة ،فالتأثري الذي يمكن أن ترتكه العدالة عىل عملية االستنباط والتف ّقه يتجىل
يف جمالني ،األول :العدالة بعنوان «قاعدة فقهية» يمكن أن يكون له دور هام يف استنباط
أو تطبيق «احلکم» ،مثل بقية القواعد الفقهية .الثاين :يمكن للعدالة أن تكون واحدة من
ومعيارا لالجتهاد الف ّعال يف رشح املدارس اإلسالمية
«مقاصد الرشيعة» و«روح الرشيعة »
ً
والنظام اإلسالمي.

الورقة الثانية يف هذه اجللسة قدّ مها الشيخ شفيق جرادي (مدير معهد املعارف
واإلنساين».
االجتامعي
احلكمية يف لبنان) عن «معيارية العدالة يف البناء احلضاري:
ّ
ّ
وقد حتدّ ث فيها عن املرتكزات الثالثة التالية:

ّأوهلا :حتديد معنى القيم كالعدالة ،وكيف يمكن ،ومتى يمكن اعتبارها معيارية؟ ثم
االنشغال برتابط جمال القيم اإلسالمية بالعدالة ،وعىل أي أساس اعتربناها معيارية يف البناء
احلضاري.

ثانيها :التفريق بني معنى «حضارة» و«احلضارة» ،إذ باتت الدراسات املعارصة
نسميه بـ«احلضارة».
تتحدّ ث عن أن كل زمن يم ّثل فرادة حضارية خاصة ،وهو الذي ّ
ونتلمس وجه العدالة يف احلضارات الفاعلة بعامل اليوم؟
ثال ًثا :هل بإمكاننا أن نجد
ّ
ويف العالقات الدولية؟ أم أن العدالة احلضارية هي الفرادة اخلاصة لإلسالم واملسلمني؟

وعليهّ ،
فإن احلاجة لإلسالم احلضاري ما زالت قائمة كحاجة معارصة اليوم ،وكيف
هو املشهد الدويل املعارص اليوم أمام تطلعات عامل املسلمني نحو بناء حضارهتم العادلة ،بل
بناء «احلضارة العادلة»؟
أما الدكتور عباس جوارشكيان فقد حتدث عن« :األسس العقالنية للعدالة يف
وضوحا واألكثر أمهية
احلضارة االسالمية» حيث يرى أن العدالة تعترب السمة األكثر
ً
واألكثر عمومية واألكثر أساسية يف احلياة االجتامعية واملنظمة للحیاة اإلسالمية .وحتقیق
متاحا وممکنًا من
مثل هذه السامت واملیزات مع مثل هذا النطاق وأبعاده الشاملة ،سیکون ً
أیضا .كام
خالل نموذج معريف وعقالين خاص وشامل فقط ،کام یتطلب عقالنیة خاصة ً
حتدث بالتفصيل عن املعايري واملؤرشات.
أما بخصوص توحید أسس عدالة احلضارة اإلسالمیة ،فقد أكد الباحث أن اإلسالم
ومن خالل جهوده الرامیة خلروج الفرد واملجتمع من التعددیة نحو الوحدة ومن الرشك
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نحو التوحید ،فإنه یو ّفر أساس عدالة احلضارة اإلنسانیة .کام أن التوحید یعترب املحور
األسايس لعدالة احلضارة اإلسالمیة القائم علی إرساء حاکمیة التوحید داخل الفرد
أیضا.
وأیضا يف النظام احلضاري املنبثق من حیاة اإلنسان واملجتمع البرشي ً
واملجتمع ً
وبنا ًء علی املوقف التوحیدي ،فالعدالة من وجهة نظر اإلسالم ،تعني أداء احلق
والقیام باملهام ،وواجب الطاعة والعبودیة ومراعاة حقوق الفرد واملجتمع ،وکسب الفضیلة
والکامل والعمل بالقیم واالستجابة الحتیاجات املؤسسات واالستفادة من املنافع الدنیویة
واألخرویة ،وااللتزام بقواننی احلیاة االجتامعیة والعمل باألحکام والقواعد اإلسالمیة.
وهذا التكامل والوحدة يف النموذج اإلنساين ،يكاد يكون غائ ًبا يف الفكر الغريب
والثقافة اللیربالیة املهیمنة علی احلضارة اليوم ،حيث تسود الفردانية واألنانية القامتة.

ومن الطبیعي أن مثل هذه الفردانیة القامتة والشدیدة ،التکون نتیجتها إلاّ التعددیة
التنوع يف الفهم واملعرفة يف جمال القیم والسلوکیات يف أسلوب وطریقة احلیاة .ويف
الشاملةّ ،
مثل هذه األجواء واملجال الفارغ من املفاهیم واألسس اإلنسانیة املشرتکة ،لن یتبقی مکان
للحدیث عن العدالة وباقي القیم األخالقیة املطلقة ،واملفاهیم العامة واإلنسانیة الشاملة.

يف الوقت الذي نجد فيه اإلسالم ويف ضوء تعالیمه التوحیدیة قد و ّفر األرضیة
الالزمة إلقامة وإرساء العدالة االجتامعیة واحلضاریة بشکلها العميل والنظري ،حيث نجد
احلق أساس مجیع معایری العدالة اإلسالمیة.

الورقة األخرية قدّ مها األستاذ حممود حيدر (باحث يف الفلسفة ورئيس مركز دلتا
لألبحاث املعمقة – بريوت) حتت عنوان« :فلسفة التعرف تالزم العدل والتخ ّلق يف التالقي
مؤسسا
التعرف بوصفه ركنًا
ً
بني األديان واحلضارات» ،وفيها حاول الباحث مقاربة مفهوم ُّ
التعرف الساري بني الثقافات واحلضارات
يف فلسفة القيم .ومثل هذا املقصد ينبني عىل فهم ُّ
ف مسبوق باإليامن بحقانية التغاير املتأتية من سنَّة االختالف .وحيث
تعر ٌ
واألديان ،بام هو ُّ
املتعرف شأنًا متأصلاً يف
التعرف هذا املرسى ،فإنه حسب الباحث ،يصبح لدى
يتخذ
َّ
ُّ
وجوده الذايت اخلاص ،ويف حضوره التارخيي سوا ًء كان فر ًدا او مجاع ًة أو ح ِّي ًزا حضار ًّيا.
واملتعرف الذي تع ّقل فضيلة التعرف وخت َّلق هباُ ،م ٌ
درك بأن ما يفعله إنام يدخل ضمن
ِّ
ٍ
َسيرْ ِ َّية حتويل اجلهل اىل معرفة ،والبعيد اىل قريب ،واآلخر املختلف إىل نظري مساو له يف
اآلدمية .أما هذه السَّيرْ ِ َّية فال تنهض وتنمو اَّإل باقرتان جوهري بني اإليامن بمكانة اإلنسان
السامية يف الوجود ،والعمل عىل تصديق هذا اإليامن قولاً وعملاً يف اآلن عينه.
التعرف بام هو الكشف عن جمهول هو سبيل احلق إىل معرفة اخللق ،وإرادة
ومفهوم ُّ
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التوجه نحوه قصد معرفته وفهمه كام هو بامهيته
املعرفة باملوجود اإلنساين عن طريق
ُّ
والتعرف بام هو علم معاملة مع الغري وفق مبدأ اخلريية
وهويته ،ومن دون فرض أو إكراه،
ُّ
واللطف .وهو ما يتصل بالبعد األخالقي الذي ينظم الصلة بالغري ،ويقيمها عىل مبدأ العدل
معطى إهل ًّيا أوجبته األديان
التعرف بوصفه
ً
والتسامح والقبول واملعايشة الرمحانية ،وكذلك ُّ
عىل مؤمنيها ،ليكون هلم سبيلاً لالهتداء إىل اخلالق عرب االقرتاب من خملوقاته ملعرفتهم.

واملتعرف هبذه املزايا -يف نظر الباحث -هو الذي يشاهد الغري يف نفسه ،ويشاهد
ِّ
نفسا واحدة .فلو حت َّقق
نفسه يف الغري بعني اللحظة ،يضيف الباحث :كام لو كان هو والغري ً
بالريب حيال هذا الغري الذي هو نظري له
له مقام الغريية يكون قد قطع املسافة املكت َّظة ّ
التعرف ،ال مناص
يف اآلدمية .ولكي تنعقد موازين الصلة بني الذات والغري عىل نصاب ُّ
التعرف سبيله إىل
من قيامها عىل صفاء النية،
ِّ
وسمو القصد ،ولطف املقاربة .وحني يأخذ ُّ
التنوع يث ُبت الوصل بني الذات ونظريها .حيث إن أفضل درجات هذا الوصل ما
حقول ّ
نشأ ونام ورسى يف حقول الغريية ،وصولاً إىل اخلري العام ومن فسحاته.

التعرف هو وليد رشعي للتغاير ،بل هو استجابة
ويف األخري يؤكد الباحث أن
ُّ
التعرف
املتعرف لنداء املعرفة بكل من يغايره الفهم يف الثقافة واملعتقد .وبقدر ما يتسامى ُّ
ِّ
عىل العصبيات والتح ُّيزات واهلويات ،بقدر ما يتصل هبا مجي ًعا بوصف كوهنا ظاهرات
اجتامعيةِ ،
ب النظر إليها ،والتعامل معها كوقائع يفرتضها التدافع الطبيعي يف عامل
توج ُ
جوهرا أصيلاً يف ذات املنتمي ،يفيض من خالله عىل الغري بام
التعرف
ً
الناس ..وهبذا يغدو ُّ
َّ
ليستحث هذا الغري اىل إفاضة معاكسة هي أدنى إىل رد اجلميل باجلميل.
خيتزنه من مجيل ،ثم

التعرف» ،فقد أسس الباحث
ولتظهري ما يمكن اعتباره هندسة تفكريية لـ«فلسفة ُّ
ٌ
متصل بالتالزم الوطيد بني اإليامن الديني وإرادة
مسعاه عىل مبنَ َيينْ رئيسني ،األول:
للتعرف الرمحاين.
التعرف ،والثاين:
ٌ
متعلق بـ«سعة النظر» بام هي رضورة ُّ
ُّ

ﷺ التوصيات

واختتم املؤمتر بعرض جمموعة من التوصيات تالها معاون البحوث يف جامعة
املصطفى العاملية يف لبنان السيد حسني إبراهيم منها:

أول :تأليف جلنة أكاديمية لوضع حماور أبحاث يف موضوع العدالة :تعري ًفا دين ًّيا،
وتطبي ًقا اجتامع ًّيا واقتصاد ًّيا وسياس ًّيا وحقوق ًّيا يف جمتمعات متنوعة االنتامء الديني واملذهبي
والعرقي.
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ثان ًيا :إقامة احتاد دويل من علامء ومفكرين إسالميني ومسيحيني وحترريني لبيان أسس
العدالة احلضارية والدفاع عنها يف املنتديات الدولية واحلراك املدين يف العامل.
ثال ًثا :عقد مؤمتر دويل استكاملاً ملؤمتر العدالة الذي عقد بطهران.

راب ًعا :تفعيل احلوار يف موضوع العدالة االجتامعية بني املسلمني واملسيحيني وبني
النخب ا ُملتمسكة بحقوق اإلنسان وكرامته ،والدعوة إىل تفعيل آليات التعرف والتواصل
واحلوار ،وتسليط الضوء عىل املطالب التي تسود العامل ،وحماولة إخراج ذلك من كونه
وجهة نظر تتحكم هبا مصالح الدول واألنظمة.

رســائل جامعـية
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 رسالة دكتوراه يف الفلسفة بعنوان:(أنامط العالقة بني احلضارات..
أنموذجا)
نظرية تعارف احلضارات
ً
 إعداد الباحث :زياد عبدالكريم النجم إرشاف :الدكتور بشار الرشيف مقدمة جلامعة ديالوير األمريكية-
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مرت احلضارات اإلنسانية عرب صريورهتا التارخيية بأحوال اتّصلت
لقد َّ
فيها بعضها مع بعض ،وأحوال أخرى مل يثبت حدوث االتصال فيام بينها.
ولكن يف الغالب كان االتصال قائماً بني احلضارات ،وقد مت َّيز هذا االتصال
* كاتب وباحث من سوريا ،الربيد اإللكرتوينziadnajem73@gmail.com :
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بفرتات حدث فيها رصاع وتصادم وتنافس ،وفرتات أخرى كانت فيها التواصل إجياب ًّيا إذ
تعاونت وتعايشت وحتاورت فيام بينها.
وقد شكَّلت هذه الثنائية (احلوار والرصاع) ،مادة غنية للبحث والنظر يف أنامط
وأشكال العالقة بني احلضارات .ومن َث َّم فقد أوحت هذه الثنائية للمفكرين والباحثني
بنظريات خمتلفة كل حسب قراءته للتاريخ ،فذهب فريق منهم إىل أن الرصاع هو األصل
الذي حيكم العالقة بني احلضارات ،وما حاالت السلم التي وجدت عرب التاريخ سوى
مراحل اقتضتها ظروف تارخيية معينة ،وهذه الرؤية تولدت عنها نظريات جعلت من
الرصاع احلضاري منطلقا هلا كنظرية «صدام احلضارات» لصموئيل هنتنغتون.

وذهب فريق آخر إىل أن العالقة بني احلضارات غلب عليها التعايش والتحاور
والتسامح ،أما الرصاع الذي وجد بينها فهو حمدود بظروف معينة وهو طارئ واستثناء،
وليس أصلاً هلذه العالقة ،وقد أخرجت هذه النظرة إىل ح ّيز الوجود نظريات أخرى جعلت
من احلوار احلضاري حجر األساس يف فلسفتها للحضارات ،كنظرية «حوار احلضارات»
لروجيه غارودي.
ولذلك فقد أضحت ثنائية (الرصاع واحلوار) ،مها الصيغتني املهيمنتني عىل قراءة
أوجه العالقة بني احلضارات.
وعىل الرغم من أن البحث يف أنامط وأشكال العالقة بني احلضارات مسألة شائكة
ومعقدة ،اَّإل أنه ثمة حقيقة ال يمكن نكراهنا وهي أن حمور هذه العالقة إنام تقوم عىل أساس
معرفة اآلخر أو اجلهل به.

ومن هنا أتت أمهية نظرية «تعارف احلضارات» بوصفها نظرية تدعو ملعرفة اآلخر
احلضاري ،ومع أن مصطلح التعارف ليس جديدً ا اَّإل أن اجلدة تكمن يف املنهجية التي صيغ
هبا ،وبالتوظيف املناسب له ،بحيث ّ
متخضت عنه نظرية جديدة يف فلسفة احلضارة بصبغة
عربية.

وقد سعت هذه النظرية لتحقيق عدة أهداف ،لعل من أمهها اهلدفني األساسيني
التاليني:
اهلدف األول :اخلروج من إشكالية النمط الثنائي (الصدام واحلوار).
اهلدف الثاين :إجياد خمرج مفاهيمي عريب يعرب عن خصوصية احلضارة العربية اإلسالمية.

وممَّا سبق نجد أن موضوع البحث يف هذه األطروحة موضوع شائك ،يفتح الباب
عىل مرصعيه أمام طرح العديد من اإلشكاليات املفصلية واألسئلة اجلوهرية واملهمة ،والتي
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سنسعى لتسليط الضوء عليها ووضعها يف ميزان البحث والدراسة وحماولة اإلجابة عنها،
ولعل من أهم هذه األسئلة اآليت:

ما هي نظرية تعارف احلضارات؟ وما هي األسس التي انطلقت منها؟ وما املرتكزات
التي استندت إليها؟ وما هي أمهيتها؟ وما هي معوقاهتا؟ وما هي القيمة الداللية هلا؟ وما
مدى نجاعتها عىل أرض الواقع؟ وما هي رؤيتها ملستقبل العالقة بني احلضارات؟ وما هي
املربرات لوجودها؟

هذه األسئلة وغريها هي ما سنحاول البحث فيها ،واإلجابة عنها ما استطعنا إىل
ذلك سبيلاً  ،بعد أن نقدّ م تعريفات ملعنى احلضارة ومكوناهتا ودالالهتا ،ثم نستعرض أهم
أنامط وأشكال العالقات بني احلضارات ،وعىل رأسها نظرية «تعارف احلضارات» ،والتي
هي املحور األسايس هلذه الرسالة.
ومن جهته يرى زكي امليالد أن مسألة تعارف احلضارات هي أمر رضوري ،جيب
حتقيقه قبل الرشوع يف مسألة حوار احلضارات التي دعا إليها روجيه غارودي ،وكذلك
دعا إليها الكثري من أبناء احلضارتني العربية واألوروبية .ومقولة (تعارف احلضارات) ال
وتنوعها فحسب ،وإنام تستند إىل رضورة بناء وتقدّ م
جمرد االعرتاف بتعدّ د احلضارات ّ
تعنى ّ
احلضارات يف العامل ،وتأسيس الرشاكة احلضارية فيام بينها ،وتبادل املعرفة واخلربة ،فالعامل
ليس بحاجة إىل حضارة واحدة ،وإنّام إىل استنهاض احلضارات كافة.
ويف هذه النقطة تلتقي نظرية (تعارف احلضارات) مع نظرية (حوار احلضارات)،
وقد جتلىَّ ذلك من خالل دعوة روجيه غارودي للحضارة الغربية إىل التخيل عن غطرستها،
واالستفادة من جتارب احلضارات الالغربية ،والتعاون معها لبناء مستقبل مشرتك يتسع
جلميع أبناء األرسة اإلنسانية بمختلف انتامءاهتم احلضارية.

ملحة ال مهرب منها،
يقول غارودي« :لقد أصبح احلوار بني احلضارات رضورة ّ
إنه قضية حياة أو موت ...ولقد وصلنا إىل حافة اهلاوية ،بل ربام جتاوزناه ،وعىل الرغم من
ضياع فرص تارخيية مناسبة ،وعىل الرغم من إهدار إمكانات كثرية لدى اإلنسان الغريب،
فإن حماولتنا جتديد حوار للحضارات بني الرشق والغرب هتدف إىل إهناء ذلك احلوار الذايت
االنتحاري الذي يامرسه الغرب».
وحني حاول غارودي حتديد ما يريده من أطروحته (حوار احلضارات) ،فإنه حدّ دها
خمرجا لألزمة
أيضا أن جيد
يف ضوء نقده ورؤيته ملشكالت الغرب ،وحاول من خالهلا ً
ً
خمرجا للحضارة األوروبية ،كام أن
احلضارية التي تعاين منها احلضارة الغربية ،وبشكل أدق ً
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مقولة غارودي ال تل ّبي حاجات احلضارات األخرى غري األوروبية ،وذلك ألهنا رسمت
عىل مقياس احلضارة األوروبية ،وكانت تناسب متط ّلباهتا الداخلية.

وباملقابل يرى مالك بن نبي أن «احلضارة ال تُشرتى من اخلارج بعملة أجنبية ،غري
موجودة يف خزينتنا ،فهناك قيم أخالقية اجتامعية ثقافية ال تُستورد ،وعىل املجتمع الذي
حيتاجها أن يلدها».
وهنا مكمن األمهية يف نظرية «تعارف احلضارات» من كوهنا نبتت يف تربة احلضارة
ومنهجا؛ فاألمة التي ال تبدع لنفسها أفكارها
واصطالحا
العربية اإلسالمية ،فهي عربية لغة
ً
ً
ورؤاها اخلاصة هبا ،لن تكتشف ذاهتا بأبعادها الثالثة (املايض واحلارض واملستقبل) ،ولن
تشق طريقها نحو التقدم واإلبداع.

وخالصة القول :إن البحث حول نظرية «تعارف احلضارات» يعترب مسألة مهمة،
عىل مستوى املسائل الفكرية املعارصة ،كوهنا ترتبط برسم وحتديد ماهية العالقة بني
احلضارات ،وترتبط بفلسفة احلضارة ،التي ترتبط بدورها بالدراسات املستقبلية ،وقد
اعتمدت حقل املستقبليات يف العمل من أجل طرح مرشوع حضاري إصالحي ،اتضحت
معامله مع النظرية قيد البحث (تعارف احلضارات) ،إذ انتمت إىل األطروحات املعاجلة
واإلصالحية يف الفكر العريب املعارص من خالل ما حاولت عرضه والرتكيز عليه من رفض
االستالب وعوملة اهلوية.
كام أهنا جاءت كمعاجلة واستجابة؛ معاجلة حلوار احلضارات وطرح بديل يف نظريات
التعامل مع اآلخر احلضاري ،وال سيام الصدام بني احلضارات ،واستجابة للتحديات
الثقافية؛ كتداعيات التحول احلضاري مع النظام العاملي اجلديد ،وتبني فكرة احلضارة
كنموذج للتعريف واهلوية ،والتي حدت بالفكر العريب اإلسالمي إىل إنتاج نظرية حتاكي
املتطلبات الفكرية املعارصة يف جمال فلسفة احلضارة وتنطلق من أسس عربية إسالمية،
فكانت نظرية (تعارف احلضارات).

ومن خالل منهجية البحث يف التحليل والنقد واملقارنة ،يمكننا القول :إن نظريات
التعامل احلضاري جاءت تارة واصفة للواقع العالقايت بني احلضارات ،أو تفسريية له تارة
أخرى ،أما مع نظرية «تعارف احلضارات» ،فإن النظرية ارتفعت إىل أن تكون نظرية إنشائية
واسترشافية للمستقبل املعتمد عىل اإلصالحات يف الواقع العريب واإلسالمي ،ومربزة
ملدى أمهية فكرة التواصل مع اآلخر الذي ال يمكن أن يلغى ألنه خمتلف ،بل جيب التوافق
واالتفاق معه ومعاملته عىل أنه مكمل لألنا والذات ال مقابل أو عدو هلا.

190

رســائل جامعـية

تكونت الرسالة من مقدمة وخامتة وأربعة فصول ،كل فصل ضم مخسة مباحث،
وهذه الفصول كانت عىل الشكل اآليت:

الفصل األول :محل عنوان (مفهوم احلضارة) ،ناقش مخسة مباحث هي :املبحث
واصطالحا) ،واملبحث الثاين
األول جاء بعنوان (معنى احلضارة والثقافة واملدنية ...لغة
ً
جاء بعنوان (احلضارة والثقافة واملدنية بني التداخل والتاميز) ،وجاء املبحث الثالث بعنوان
(أسباب اإلشكال يف العالقة بني املصطلحات الثالثة) ،واملبحث الرابع جاء بعنوان (ضبط
املصطلحات) ،واملبحث اخلامس بعنوان (مستويات احلضارة).

الفصل الثاين :محل عنوان (جدلية العالقة بني احلضارات من الرصاع إىل احلوار)،
ناقش مخسة مباحث هي :املبحث األول بعنوان (مفهوم احلوار احلضاري وأسسه
األيديولوجية) ،واملبحث الثاين جاء بعنوان (النظريات املنطلقة من فكرة احلوار احلضاري)،
وجاء املبحث الثالث بعنوان (مفهوم الرصاع احلضاري وأسسه األيديولوجية) ،واملبحث
الرابع بعنوان (النظريات املنطلقة من فكرة الرصاع احلضاري) ،واملبحث اخلامس بعنوان
(مفهوم التعارف ..ونظرية تعارف احلضارات).
الفصل الثالث :محل عنوان (نظرية تعارف احلضارات نحو رؤية جديدة للخروج
من إشكالية ثنائية الصدام واحلوار) ،ناقش مخسة مباحث هي :املبحث األول جاء بعنوان
(نظرية تعارف احلضارات ..النشأة والتكوين) ،املبحث الثاين بعنوان (نظرية تعارف
احلضارات ..وأهم مرتكزاهتا) ،املبحث الثالث بعنوان (أهداف تعارف احلضارات)،
(مصطلحا التعارف واحلوار بني التداخل والتاميز) ،واملبحث
واملبحث الرابع بعنوان
ً
اخلامس بعنوان (القيمة الداللية لتعارف احلضارات).

الفصل الرابع :محل عنوان (نظرية تعارف احلضارات يف امليزان) ،ناقش مخسة
مباحث هي :املبحث األول جاء بعنوان (معوقات تعارف احلضارات) ،املبحث الثاين
بعنوان (تعارف احلضارات بني التنظري والتطبيق) ،واملبحث الثالث بعنوان (ما املربر لنظرية
تعارف احلضارات مع وجود نظرية حوار احلضارات؟) ،واملبحث الرابع بعنوان (مستقبل
العالقة بني احلضارات يف ضوء نظرية التعارف) ،واخلامس بعنوان (وقفة تأملية مع نظرية
تعارف احلضارات).
وقد توصل الباحث يف خامتة األطروحة إىل الرضورة امللحة يف أن يرسم الفكر
العريب واإلسالمي مستقبل حضارته يف ظل عامل متغيرّ  ،يموج يف بحر متالطم من املفاهيم
واملصطلحات واأليديولوجيات ...إلخ.
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ورأى الباحث أن مستقبل العالقة بني احلضارات عىل أساس التعارف ،يمكن أن
يؤسس لعالقة مبنية عىل أسس علمية ومعرفية صلبة ،وال خيشى منها الوقوع بني طرفني
كالمها مرذول (اإلفراط والتفريط) ،فال قطيعة مع اآلخر باملطلق وال ذوبان باآلخر بالكلية.

جتسد رؤية عربية إسالمية بامتياز،
واعترب الباحث أن نظرية «تعارف احلضارات» ّ
فهي بمثابة املخرج املفاهيمي نحو رؤية جديدة للخروج من إشكالية ثنائية (الصدام
واحلوار) ،كام أهنا النمط الثالث أو البديل الذي يرسم شكل العالقة بني احلضارات ،ويضع
اآلليات العملية لذلك املرشوع احلضاري.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حممد دكري

األبعاد التداولية عند األصوليني
أنموذجا
مدرسة النجف احلديثة
ً

الكاتب :فضاء ذياب غليم احلسناوي.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي-بريوت.
الصفحات 223 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
انقسم البحث اللغوي إىل فروع ومدارس واجتاهات ،واحدة منها ما يطلق عليه
علامء األلسنية مصطلح (التداولية) ،وهي العلم الذي يبحث يف اللغة يف مقام االستعامل
والتداول .وقد سعى الباحث يف هذا الكتاب إىل املقارنة بني ما انتهى إليه البحث التداويل
املعارص وبني ما أنجزه األصوليون من أبحاث لغوية تداولية.
يتك�ون البحث من ثالثة فص�ول ،يف الفصل األول ع�رض الباحث فيه النظرية
ّ
التداولي�ة يف إطاره�ا الغ�ريب من خلال معاجلة ثالث�ة أمور أساس�ية :تعريفه�ا وحتديد
ماهيتها ،ونشأهتا وتطورها ،ثم مفاهيمها املركزية.
الفص�ل الثاين تناول فيه وعي العرب واملس�لمني بنظرية أفعال الكالم ،ال س�يام
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األصولييين منه�م ،وقد تن�اول يف ه�ذا الفصل
جمموعة من املسائل واملباحث اللغوية مثل :اخلرب
واإلنشاء كمدخل لدراس�ة نظرية أفعال الكالم،
ومقارب�ة ثنائي�ة م�ادة األم�ر وصيغته�ا الثنائي�ة
اإلنجازية الترصحيية واإلنجازية غري الترصحيية.
أما الفصل الثالث فعالج فيه بعض قوانني
اخلط�اب وأنامط�ه عن�د األصوليين ،ومالحمه�ا
التداولية ،وحجية الظهور أو أصالته كقانون عام
حيك�م عملية التخاطب عن�د األصوليني ،وقرينة
احلكمة :قراءة تداولية.

الفقر والتعليم..

ماذا يفعل الفقر بمخ أطفالنا؟
وماذا تفعل املدرسة لتصلح ما أفسده الفقر؟
الكاتب :إيريك جنسن.
ترمجة :صفاء األعرس.
الصفحات 222 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط 2015 -1م.
أثبت�ت العدي�د م�ن الدراس�ات امليدانية
التأثري السلبي لظاهرة الفقر عىل التعليم ،وعالقة
الفق�ر بمس�تويات التأخر امل�دريس يف الكثري من
املجتمعات والدول ،كام ّ
حذرت هذه الدراسات
من تأثري الفقر ومسامهته يف االنحراف األخالقي
ومن ثم الرس�وب امل�دريس وص�ولاً إىل مغادرة
نسبة من األطفال صفوف املدارس.
يف ه�ذا الكت�اب ومن خلال س�تة فصول،
عال�ج الباح�ث ظاه�رة تأثير الفق�ر يف التعلي�م،
وخصوص�ا تأثريه يف أدمغة األطف�ال ،وكيف تواجه
ً
املدارس هذه الظاهرة ،وسبل التخفيف من سلبياهتا.
يف الفص�ل األول حت�دّ ث الكات�ب ع�ن
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طبيع�ة الفقر وكي�ف يمكن فهمه�ا وحتليلها ،ثم
انتق�ل يف الفصل الثاين للحديث ع�ن كيف يؤثر
الفق�ر يف الس�لوك ويف واألداء املدريس لألطفال
عىل وجه اخلصوص ،وعالمات ذلك ومظاهره،
عم
أم�ا الفص�ل الثالث فق�د ّ
خصص�ه للحديث اَّ
التوج�ه العقلي للتغيير ،ملعاجل�ة
أسماه بتبن�ي
ُّ
التأثيرات الس�لبية للفقر يف التعلي�م والتحصيل
العلمي يف املدارس.
الفص�ل الراب�ع حت�دّ ث في�ه ع�ن عوامل
النج�اح العامة واخلاصة يف املدرس�ة ،أما الفصل
خصص�ه الس�تعراض عوام�ل
اخلام�س فق�د ّ
النجاح يف الصف املدرسين م�ن خالل عدد من
وأخيرا خلص يف الفصل
الدراس�ات امليدانية..
ً
الس�ادس إىل أن التدري�س اجليد له نور الش�مس
وق�وة الس�حر ،لذل�ك على امل�درس واملدرس�ة
وخصوصا ل�دى الفئ�ات الفقرية أو
االهتامم ب�ه
ً
األق�ل غن�ى أو املحتاج�ة ،عرب الدع�م واحلرص
عىل ح ّقها يف التعليم والتمدرس.

طرائق تعريب املصطلح وصناعة التعريف
يف الدرس اللساين العريب احلديث

الكاتب :د .خمتار درقاوي.
النارش :دار الكتب العلمية – بريوت.
الصفحات 157 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
مهم�ة تتع ّلق
يعال�ج هذا الكتاب مس�ألة ّ
بالتثاق�ف احلض�اري ونق�ل املعرفة م�ن حضارة
إىل حض�ارة عبر الرتمج�ة .واحلض�ارة العربية –
اإلسالمية وإن كانت لدهيا جتربة مهمة ورائدة يف
امل�ايض عندما قامت بنقل التراث اليوناين إال أن
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التجربة املع�ارصة تعترب أكثر خط�ورة وصعوبة؛
حلج�م اإلنت�اج الفك�ري والعلمي ال�ذي تنتجه
احلض�ارة الغربية اليوم ،ولتأخر اللغة العربية عن
مواكبة التطور العلمي والتقني املتسارع.
يف ه�ذا الكتاب ومن خالل فصلني عالج
الكات�ب جمموع�ة م�ن املس�ائل املتع ّلق�ة بتعريب
املصطل�ح وصناعة التعريف يف الدرس اللس�اين
العريب احلديث.
يف الفص�ل األول وحتت عن�وان :طرائق
تعري�ب املصطل�ح اللس�اين ل�دى املحدثين،
حت�دّ ث الكات�ب ع�ن عل�م املصطل�ح وجه�ازه
املفاهيم�ي وكيفي�ة تفعي�ل التراث الع�ريب يف
ترمجة املصطلح ،كام اس�تعرض جت�ارب عدد من
الباحثني واملش�تغلني يف هذا املجال أمثال :حممود
فهم�ي حج�ازي وحمم�د عي�د وم�ازن الوع�ر..
إلخ ،وإش�كالية االس�تفادة من التراث يف توليد
املصطلح�ات ،وكي�ف اس�تفاد املس�ترشقون من
الرتاث يف تعريب املصطلحات.
خصص�ه الباحث
أم�ا الفص�ل الثاين فقد ّ
لتن�اول طرائق صناعة التعري�ف يف املعجم العام
لدى اللسانيني العرب املحدثني.
يف البداي�ة حت�دّ ث عن تصنيف ريتش�ارد
روبينس�ون وج�ورج مون�ان ،كام ناقش أس�باب
عسر التعريف املعجم�ي ،واملح�اوالت العربية
يف حرص تقنيات صناعة التعريف ،كام حتدّ ث عن
مراحل علم الداللة املعجمي ،وطرائق أو وسائل
انتقال املعنى ،وعلم الداللة البنيوي ،والتوليدي
واملع�ريف أو العرف�اين ،والعالق�ات الداللي�ة:
الترادف ،التضاد ،االش�تامل ،ويف األخري تناول
تقنيات التعريف باملجاز والصوت والنحو.

أسلمة املستقبليات

حماولة علمية لإلمساك باملستقبل اإلسالمي
الكاتب :جمموعة من الكتاب.
النارش :دار روافد  -بريوت.
الصفحات 422 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
تدخل دراس�ات ه�ذا الكتاب يف س�ياق
االهتمام باس�ترشاف املس�تقبل ،وق�د كان�ت
يف وق�ت صدوره�ا يف جمل�ة متخصص�ة حتم�ل
عن�وان« :اجتاه�ات مس�تقبلية» ،منس�جمة م�ع
االهتامم العاملي باملس�تقبل والدراسات املستقبلية
وحم�اوالت ع�دد من املراك�ز البحثية اس�ترشاف
املس�تقبل بمنهجية علمية خت�دم احلارض وتتنبأ بام
يمكن أن يكون عليه املستقبل.
وما يميز هذه الدراس�ات ليس حماوالهتا
اس�ترشاف املس�تقبل اإلسلامي ،أو وضع رؤية
مستقبلية تنسجم مع معطيات احلارض وتطوراته
املتالحقة ،وإنام تكمن فرادهتا يف حماولة التأسيس
ملثل ه�ذه االهتاممات العلمية الن�ادرة يف العاملني
الع�ريب واإلسلامي ،ونشر الوع�ي باملس�تقبل
ودراسته واسترشافه كام هو احلال يف الغرب.
يتك�ون الكت�اب م�ن عشرة فص�ول
ّ
وجمموع�ة م�ن املالحق ،وقد احتض�ن كل فصل
دراس�ة ملتخصص يف جم�ال معني .من دراس�اته:
رهانات التحك�م بعامل الغد للباحث عيل املؤمن،
والنزع�ة املس�تقبلية :م�ن اخلراف�ة إىل اإليمان،
للباحث عبد الرحيم املوس�وي ،ومستقبل العامل:
نبوءات وأساطري ،للباحث حسن السعيد ،وعلم
املس�تقبل وصدامات التغيير ،للدكتور عيل أكرب
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كس�ائي ،وهناية السياس�ة واألس�طورة ،للدكتور
عيل أصغر الكاظمي.
أما املالحق فمن عناوينها :بيان املستقبلية
اإلسالمية ،مرشوع املركز اإلسالمي للدراسات
املس�تقبلية ،وق�راءة يف مشروع املس�تقبلية
اإلسالمية ،للدكتور حممد سعيد األجمد.

األنثروبولوجيا االجتماعية لألديان
الكاتب :كلود ريفيري.
ترمجة :أسامة نبيل.
النارش :املركز القومي للرتمجة – القاهرة.
الصفحات 327 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
ين�درج ه�ذا الكت�اب ضمن الدراس�ات
األكاديمي�ة والعلمي�ة التي تناول�ت علم األديان
وعل�م اجتامع األديان على وجه اخلصوص ،هذا
العلم اجلديد الذي حياول البحث يف جذور نش�أة
األدي�ان وعالقة األديان بتطور اإلنس�ان ونظرته
لنفس�ه وللع�امل ،واكتش�افه لع�امل م�ا وراء املادة،
وتط�ور املعرف�ة الديني�ة عبر األزمن�ة التارخيية،
وخصائص عدد من األديان ،واملقارنة بينها.
يتك�ون ه�ذا الكت�اب م�ن مخس�ة أجزاء
ّ
وجمموعة من الفصول.
يف اجل�زء األول وحت�ت عن�وان :قراءة يف
جم�ال األنثروبولوجي�ا الدينية ،تن�اول الكاتب يف
الفص�ل األول موض�وع الدي�ن واملق�دّ س ،ويف
�مي بالدين
الفصل الثاين أش�كال افرتاضية ملا ُس ّ
البدائ�ي ،أما الفص�ل الثالث فقد حت�دّ ث فيه عن
تاريخ األنثروبولوجيا الدينية .اجلزء الثاين وحتت
عنوان :اإليامن باألس�اطري ،حت�دّ ث الباحث عن
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ّ
ف�ك رم�وز النص�وص األس�طورية ،والعقائ�د
الدينية :أشكال وحمتويات.
أم�ا يف اجلزء الثالث ،فقد حت�دّ ث فيه عن
ممارس�ة الشعائر ،من خالل الكشف عن الشعرية
من خلال النظرية ،والتطهري والكفارة ،وظاهرة
األعي�اد .يف اجلزء الرابع وحت�ت عنوان :هوامش
الدي�ن ،تناول موضوع التفسير اجلديد للس�حر
والش�عوذة ،وظاه�رة إحياء الش�امانية يف الوقت
الراهن.
وأخيرا ،حت�دّ ث يف اجل�زء اخلام�س عن
ً
الديناميكي�ات الديني�ة املع�ارصة ،م�ن خلال
الكش�ف ع�ن املامرس�ات الديني�ة :خيب�ة أمل أم
صحوة؟ وتغيرّ ات دينية يف العامل الثالث.

حتديات النهوض بالترمجة
يف العامل العريب
الكاتب :د .حسام حممد سعد سباط.
النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
الصفحات 160 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
تواج�ه الرتمج�ة يف العامل الع�ريب حتديات
كثيرة ،فالعوملة أرخت بظالهل�ا وانترشت عربها
اللغ�ة اإلنجليزية التي أضحت لغ�ة التواصل يف
معظ�م صن�وف املعرفة ،وبرسع�ة فائق�ة متكّنت
وس�ائل االتص�ال احلديث�ة م�ع وليداهتا وس�ائط
التواص�ل االجتامعي من تغيير أنامط التخاطب،
وتبادل املعارف والعلوم واملعلومات ،وانترشت
بين الناس أنماط لغوية جديدة منه�ا اإلنجليزية
املعوملة.
أما من جهة الرتمجة من العربية إىل اللغات
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األخ�رى فق�د أش�ار الكاتب إىل ضع�ف اإلنتاج
العلمي العريب ،واكتفاء العرب باس�تهالك ُفتات
م�ا يرتجم ،أم�ا من جهة نق�ل العل�وم واملعارف
األجنبي�ة اىل العربي�ة فق�د أش�ار الكت�اب إىل قلة
االهتمام احلكومي هب�ا واالضطراب الش�ديد يف
نقل املصطلح العلمي ،وعدم ترمجته.
يف ه�ذا الكت�اب حماول�ة لتس�ليط على
التحدي�ات الت�ي تواج�ه الرتمجة يف الع�امل العريب
واملعوق�ات الت�ي تق�ف يف وج�ه قيامه�ا بدورها
احلضاري.
يتك�ون الكت�اب م�ن س�تة فص�ول ،يف
ّ
الفص�ل األول وحت�ت عن�وان( :أمهي�ة الرتمج�ة
ودوره�ا يف احلضارة العربية) حتدّ ث الكاتب عن
الرتمج�ة والتواصل احلضاري ،واجتاهات الرتمجة
وحركته�ا يف الشرق قديماً  ،ومش�اريع الرتمجة يف
العامل العريب.
الفصلان الث�اين والثال�ث تن�اول فيهما
الكاتب موضوع العوملة اللغوية وترمجة املصطلح،
حيث حت�دّ ث بالتفصيل ع�ن هيمنة الفرنس�ية ثم
اإلنجليزية ،وخصوصية اللغة العربية ،كام حتدّ ث
ع�ن املرتمجين األوائ�ل ونقل املصطل�ح يف القرن
التاسع عرش ،وطرق نقل املصطلح..
الفصلان الراب�ع واخلام�س خصصهما
الكات�ب للحدي�ث ع�ن الرتمج�ة اآللي�ة وترمج�ة
الن�ص الرتاث�ي ،وفيهما حت�دّ ث بالتفصي�ل ع�ن
الرتمج�ة اآللي�ة بين النظري�ة والتطبي�ق ،واللغ�ة
العربي�ة والرتمجة اآللي�ة ،ومش�اكل ترمجة النص
وأخيرا حتدث
الرتاث�ي ،ومعايير نق�د الرتمجة..
ً
يف الفص�ل اخلام�س عن كتاب�ة الكلمات العربية
باحل�رف الالتين�ي ،واإلش�كاليات والتحدي�ات
التي تواجه هذا العمل.

التربية ومشكالت املجتمع
يف عصر العوملة
الكاتب :د .أيوب دخل اهلل.
النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
الصفحات 272 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط 2015 -1م.
يناق�ش ه�ذا الكتاب قضية مهم�ة وبالغة
احلساسية ،ملا هلا من تأثري وتداعيات عىل املستوى
الرتب�وي واالجتامع�ي ومن ثم العلم�ي والثقايف
املرتب�ط بمس�تقبل األجي�ال القادم�ة ،واملقصود
هب�ا واق�ع الرتبية يف ظ�ل حتديات العول�ة الغربية
والغزو الثق�ايف ،يف ظل الرتاج�ع احلضاري التي
تعاين من�ه األمة يف الوقت الراه�ن ..ومن خالل
هذه املناقش�ة خيلص الباح�ث إىل اقرتاح جمموعة
م�ن اآللي�ات واملواق�ف ملواجه�ة ومعاجل�ة هذا
الواقع للتخفيف من تداعياهتا السلبية.
يتكون الكتاب من ستة فصول ،يف الفصل
األول عرف الباح�ث الرتبية وحتدّ ث عن أمهيتها
وأهدافه�ا ،وعالقة الرتبية ومش�كالت املجتمع.
يف الفصلني الثاين والثالث ،حتدّ ث بالتفصيل عن
التخطيط واخت�اذ القرارات ومراح�ل التخطيط،
واملدخ�ل العلمي حلل املش�كالت ،واملوقف من
العوملة ،والرتبية يف ظلها.
الفصلان الرابع واخلام�س ،حتدّ ث فيهام
الكات�ب عن عالق�ة اإلعلام بالرتبي�ة ،والرتبية
والغزو الثقايف ،حيث تناول جمموعة من القضايا
مث�ل :اإلعلام الرتب�وي :مرتكزات�ه ووظائف�ه،
خصص
وماهية الغ�زو الثقايف وأهدافه..
وأخريا ّ
ً
الفص�ل الس�ادس للحدي�ث ع�ن عالق�ة الرتبية
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بالتكنولوجي�ا ،واملجتم�ع الع�ريب وحتدي�ات
التكنولوجي�ا ،والتعلي�م الع�ريب وس�بل مواجهة
التحديات التقنية..

النظريات النقدية للعوملة
الكاتب :شميس العجييل وباتريك هايدن.
ترمجة :هيثم غالب الناهي.
النارش :املنظمة العربية للرتمجة  -بريوت.
الصفحات 544 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
لق�د أصبح�ت العومل�ة مفهو ًم�ا مركز ًّي�ا
بعدما تطور ما بني عام  1980ولغاية هناية القرن
منحرصا باإلش�ارة
العرشي�ن ليكون اس�تخدامه
ً
إىل العومل�ة االقتصادية ،أي تكامل االقتصاديات
القومي�ة وحتويل هذا االقتص�اد املمتد لقرون إىل
اقتصاد عامل�ي ،ولتحويله إىل اقتصاد عاملي كارس
للح�دود -كام يق�ول الكاتب -ال بد م�ن تفعيل
التجارة واالس�تثامرات األجنبية املبارشة ،وتدفق
رؤوس األم�وال ،وهج�رة األف�راد ،وانتش�ار
اس�تخدام الوس�ائل التكنولوجي�ة ك�ي يك�ون
كارسا للح�دود ،وعلي�ه ف�إن الوصف
اقتص�ا ًدا
ً
التن�وع الكبري
األس�ايس للعوملة هو اش�تامهلا عىل
ّ
ملجموع�ة من العملي�ات اهلادفة إىل نزع س�يطرة
ال�دول القومي�ة على كل م�ا أس�س فيه�ا خالل
مراحلها التارخيية.
م�ن خالل هذا التوصي�ف للعوملة حياول
ه�ذا الكت�اب وعبر فصول�ه اخلمس�ة ،تس�ليط
الض�وء على األبع�اد االقتصادي�ة والسياس�ية
والثقافية للعومل�ة ،ورؤية حركات العوملة البديلة
املتحولة نحو العوملة،
للمامرس�ات واملؤسس�ات
ّ
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برا النظري�ات النقدي�ة يف العوملة ه�ي أداة ال
معت ً
توضح
تقدر بثم�ن للمهتم هبذا املوض�وع ،ألهنا ّ
وجه�ة نظر عدد م�ن املنظرين النقدية األساس�ية
لفهم العمليات العاملية لتشكيل العامل اليوم.
يتك�ون الكت�اب م�ن مخس�ة فص�ول كل
فص�ل ناق�ش في�ه الباح�ث عنوانً�ا معينً�ا ،فف�ي
الفصلين األول والث�اين حت�دّ ث ع�ن التنظير يف
العوملة :ع�رض التحدي ،والعومل�ة االقتصادية،
أم�ا الفصلان الثالث والرابع فتح�دّ ث فيهام عن
العوملة يف املجالني الس�يايس والثقايف ،ليخصص
الفص�ل اخلام�س واألخير للحدي�ث عن س�بل
مقاومة العوملة :حركة العوملة البديلة.

التقريب بني املذاهب اإلسالمية
يف القرن العشرين
األزهر والتشيع حماوالت وحتفظات

الكاتب :راينر برانر.
ترمجة :بتول عايص وفاطمة زراقط.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي–بريوت.
الصفحات 646 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
ما يميز هذا الكتاب ليس تناوله لقضية هلا
حساس�ية خاصة يف العاملني العريب واالسلامي،
ونقصد هبا قضية التقريب بني املذاهب اإلسالمية
أو بني السنة والشيعة عىل وجه التحديد ،وحماولة
التأري�خ هلا من خالل تتبع جتربة مؤسس�ة األزهر
وعالقتها بعدد من علامء الش�يعة اللبنانيني الذي
تصدوا للتقريب واحلوار واالنفتاح عىل املخالف
املذهبي ،وإنام يف كون هذه الدراسة هي من خارج
العامل اإلسلامي ،ويمك�ن أن نصفها بالدراس�ة
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االسترشاقية ،ألهنا من إنجاز باحث أملاين ،لكنها
اتّس�مت باملوضوعية العلمية وحماولة التوصيف
والعرض والتتبع أكثر منها دراس�ة تنترص لطرف
عىل حساب طرف آخر.
باإلضاف�ة إىل اإلضاءة على قضايا مهمة
تكش�ف بعض س�بب انطالق مشروع التقريب
وانخراط بعض علامء األزهر فيه ودعمه (الشيخ
حمم�ود ش�لتوت) ،واالس�تجابة اإلجيابي�ة لع�دد
حرصا ش�ديدً ا
م�ن علماء الش�يعة الذي�ن أب�دوا
ً
لنجاح�ه (الش�يخ حمم�د ج�واد مغني�ة) ،ودور
العامل الس�يايس يف تشجيع هذا احلوار الداخيل،
اإلسالمي  -اإلسالمي.
وقد متي�ز الكتاب كذل�ك بتتبعه املخترص
جلذور الرصاع السني الشيعي منذ الفتنة الكربى،
وتتبعه ألهم حمطات الرصاع التارخيي ،الذي و ّلد
يف نظ�ره رؤيتين خمتلفتني للتاريخ ،يس�تقي أتباع
كل فريق منها رؤيته للرصاع وطبيعته ونتائجه.
حيتض�ن الكت�اب عرشة فص�ول وخامتة،
خصص كل فصل لتتبع مرحلة وتداعياهتا،
حيث ّ
يف الفص�ل األول حت�دّ ث ع�ن :املجادل�ة ح�ول
التاريخ الصحي�ح ،فيها حتدّ ث يف الفصلني الثاين
والثال�ث ع�ن املح�اوالت األوىل الرامي�ة لفض
الن�زاع ،وإصالح�ات األزه�ر والتش�يع يف غ�رة
القرن العرشين.
خصصهام
الفصلان الراب�ع واخلام�سّ ،
للحدي�ث عن املراس�لة املثرية للجدل بني الس�يد
عب�د احلسين رشف الدي�ن ع�امل الدين الش�يعي
وش�يخ األزهر س�ليم البشري ،وقضي�ة اخلالفة
والتقري�ب ،كما حت�دّ ث يف الفصلين اخلام�س
والس�ادس عن مأسس�ة الفكر التقريبي ،وشبكة
حركة التقريب العلامئية (.)1960 - 1947

أم�ا يف الفص�ول املتبقي�ة فقد تن�اول عدد
م�ن القضاي�ا املهم�ة يف مسيرة التقري�ب مث�ل:
نط�اق النق�اش التقريبي وح�دوده ،واملجادالت
والتقري�ب والسياس�ة الثوري�ة ،وانتص�ار الفكر
التقريبي وفش�له ،واس�تمرار التقري�ب يف القرن
الواحد والعرشين.

الفكر واالجتهاد

دراسات يف الفكر اإلسالمي الشيعي
الكاتب :زكي امليالد.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي-بريوت.
الصفحات 255 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط 2016 -1م.
مر به الفكر اإلسلامي الش�يعي
رغ�م ما َّ
م�ن حتديات وجودي�ة ،اَّإل أن ما ُيثري الدهش�ة –
كام يق�ول الكات�ب -أن هذا الفك�ر مل حيافظ عىل
وجوده فقط ،وإنام حافظ عىل نشاطه وديناميكيته
وحركته املستمرة عرب التاريخ ،ومنشأ هذه احلركة
مفتوحا ومل
نابع من مبدأ االجتهاد الذي بقي بابه
ً
يغلق بأي قرار سيايس أو حتدّ اجتامعي.
م�ن هن�ا ينطل�ق الباح�ث لتتب�ع حرك�ة
االجته�اد وجتيل العقالنية فيه�ا من خالل جهود
ع�دد م�ن الفقه�اء والعلماء الذي�ن أث�روا الفكر
االجتهادي الشيعي عرب التاريخ.
يتك�ون الكت�اب م�ن عشرة فص�ول ،يف
ّ
الفص�ل األول وحت�ت عنوان :الفكر اإلسلامي
الش�يعي واالختبارات التارخيي�ة ،حتدّ ث الكاتب
عن اختب�ارات أربع .ثم حت�دث يف الفصل الثاين
عن :أصول الفقه وتطور فكرة العقالنية يف الفكر
اإلسلامي الش�يعي .الفصلان الثال�ث والرابع

إصدارات حديثة

خصصهام للحديث عن السيد حممد باقر الداماد:
ّ
مكانته وفلسفته ،واملال صدرا واحلكمة املتعالية.
الفصالن اخلامس والسادس حتدّ ث فيهام
ع�ن :النزع�ة األخبارية عند املس�لمني الش�يعة،
وجدلي�ات اجلامع�ة واألمة يف املجال اإلسلامي
الش�يعي .فيام حتدث يف الفصلني السابع والثامن
عن التقريب عند الش�يعة ،التجارب واملبادرات،
والدواف�ع والغاي�ات ،والس�يد موس�ى الص�در
واملرشوع السيايس الوطني للشيعة يف لبنان.
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خصصه للحديث
أما الفصل التاسع فقد ّ
عن املنحى اجلديد يف الفقه الشيعي يف جمال املرأة،
املش�وهة للم�رأة ،وحركة
حي�ث تن�اول الصورة
َّ
التجدي�د يف الفقه الش�يعي لتغيري ه�ذه الصورة،
وأخيرا حت�دَّ ث يف الفص�ل الع�ارش ع�ن واق�ع
ً
املس�لمني الش�يعة ومكاب�دة تصحي�ح الص�ورة،
حي�ث س� َّلط الض�وء عىل ظاه�رة تش�ويه صورة
التشيع والشيعة ،عىل املستويني املعريف واملنهجي،
وحماوالت علامء الشيعة لتصحيحها.
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