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الفكر اإلسالمي ،واملعارف اإلسالمية ،والعلوم اإلنسانية واالجتماعية .مع
االهتمام بقضايا الثقافة ومشكالهتا يف العامل العريب واإلسالمي ،والتجدد
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واحلوار واالنفتاح والتسامح.
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اَّأل تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر يف جمالت أخرى.
أن تلتزم قواعد البحث العلمي واألعراف األكادميية بتوثيق املصادر
واملراجع بذكر البيانات كاملة .مع حتقق املوضوعية واملنهجية واملعاجلة
العلمية.
ختضع املادة املرسلة للنشر ملراجعة إدارة التحرير.
ال تعاد املواد اليت ترسل إىل املجلة وال تسترد ،نشرت أم مل تنشر .وال
تلتزم املجلة إبداء أسباب عدم النشر.
للمجلة حق إعادة نشر املواد املنشورة منفصلة أو ضمن كتاب ،بلغته
األصلية أو مترمجًا إىل لغة أخرى ،من غري احلاجة إىل استئذان
صاحبها.
تعتذر املجلة عن نشر املواد اليت فيها مساس بالقيم اإلسالمية أو
إثارة النعرات الطائفية أو العصبية أو الفئوية وكل ما ميس الوحدة
والتضامن اإلسالمي.
عبر بالضرورة عن
عبر عن وجهة نظر صاحبه وال ُي ِّ
ما تنشره املجلة ُي ِّ
وجهة نظر املجلة.
تستقبل املجلة املواد يف خمتلف أبواهبا ،الدراسات ومراجعات الكتب
وتغطية الندوات ومناقشات األفكار املنشورة.
نلفت أنظار السادة الكتّاب والباحثني إىل أفضلية إرسال إسهاماهتم
على بريد جملة الكلمة اإللكتروين ،وهو kalema@kalema.net
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هـــذا الــعــدد
ثمة حاجة معرفية واجتامعية إلعادة تظهري دور املثقف يف املجتمعات العربية
واإلسالمية ،يف ممارسة دوره التنويري ووظيفته املعرفية والتوعوية ،والتي تساهم يف نقل
وتطورا.
جمتمعاتنا من طور إىل آخر ،ومن مرحلة إىل أخرى أكثر معرفة
ً
ويف هذا اإلطار نعتقد أن تقويض دور املثقف وحتميله مسؤولية العديد من
اإلخفاقات واألزمات التي يعاين منها الواقع العام ،يعد ظلماً وإسقا ًطا لدور املثقف،
بأمس احلاجة إىل عطاءاهتم الفكرية والثقافية والنقدية.
الذي ال زالت جمتمعاتنا ِّ
ماسة ،وإن العمل عىل إسقاط دوره
فاملثقف يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية حاجة َّ
والتهوين من موقعه ووظيفته ال خيدم املعرفة والثقافة يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية.
ونحن يف جملة الكلمة ال زلنا نؤمن بأمهية ودور املثقف يف واقعنا املعارص ،وندعو كل
األطراف إىل االستمرار يف احتضان واستيعاب املثقفني وعدم دفعهم إىل خيار االنكفاء
والعزلة عن واقعهم االجتامعي والثقايف.
والعدد الذي بني يديك –عزيزي القارئ -حياول االقرتاب من ُبعد من أبعاد
الثقافة والعمل الثقايف يف احلياة العربية واإلسالمية ..أال وهو ُبعد الرتمجة.
ومواد هذا العدد جاءت عىل النحو التايل:
الكلمة األوىل لرئيس التحرير ،وهي بعنوان« :نقد إقبال ..االجتاهات النقدية
مطالعات ومناقشات».
ويتضمن هذا العدد مل ًّفا بعنوان« :الرتمجة واملعرفة واألبعاد التواصلية» ،واحتوى
( )6دراسات حول قضية الرتمجة وأبعادها التواصلية.
ونغتنم هذه الفرصة لتقديم جزيل الشكر لكل األصدقاء الذين شاركوا معنا يف
مواد هذا امللف ،والشكر موصول لألخ األستاذ (العريب ميلود) الذي بذل الكثري من
اجلهود إلعداد هذا امللف..
وغريها من الدراسات التي توزعت عىل أبواب املجلة الثابتة .ونسأل اهلل التوفيق والسداد..

الكلمة األولى
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-1إقبال ..وعنارص التميز

ما زال الدكتور حممد إقبال (1357-1294هـ1938-1877 /م) ،يف
وفكرا ،خطا ًبا وحرك ًة ،وما زال االهتامم
ونثرا ،أد ًبا
ً
شعرا ً
دائرة التذكر واالهتامم ً
به يتجدَّ د وبأدبه وفكره ،بصور وأنامط خمتلفة ،بح ًثا ودراس ًة ،نقدً ا ومقارنًة ،ويف
بيئات وجمتمعات متعدِّ دة عربية وإسالمية ،رشقية وغربية ،ويف أوساط متنوعة
شعراء وأدباء ،مفكرين وفالسفة ،باحثني ومسترشقني.
حول إقبال إىل أن يمثل حقلاً دراس ًّيا ،وبات هناك ما
االهتامم الذي َّ
ُيعرف باإلقباليات واإلقباليني وعلامء اإلقباليات ،وهذه التسمية األخرية
وردت يف كتاب جاويد إقبال الذي َّأرخ فيه لسرية والده إقبال((( ،وتشري هذه
التسمية إىل وجود رشحية من العلامء والباحثني املختصني بإقبال وتراثه األديب
والفكري ،أو ما يعرف بالرتاث اإلقبايل.

((( جاويد إقبال ،النهر اخلالد ..كتاب عن حياة شاعر الرشق واإلسالم العالمة حممد إقبال،
ترمجة :ظهور أمحد أظهر ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة2005 ،م ،ج ،2ص.226
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الكلمة األوىل

ومن هذه اجلهة ،يمكن أن ُيقارن إقبال بالفارايب وابن سينا يف األزمنة اإلسالمية
القديمة ،وبالغزايل وابن رشد وابن خلدون يف األزمنة الوسيطة ،وباألفغاين وعبده يف
وتطورت
األزمنة احلديثة ،الذين حتولوا إىل مادة للدرس والبحث ،وتراكمت حوهلم
ّ
الكتابات والدراسات عىل أنواعها وأقسامها ،ومل تنقطع أو تتوقف.
هذا األمر يلفت االنتباه بشدة إىل إقبال ،ويستدعي البحث والكشف عن طبيعة
املتفوقة ،وأعطته هذه املكانة املميزة،
املالمح والعنارص واملكونات التي أكسبته هذه املنزلة ّ
حارضا يف
ورفعته إىل هذا املستوى العايل من العناية واالهتامم املتصل واملمتد ،وجعلته
ً
الذاكرة ،وعص ًّيا عىل النسيان.

والسؤال :ما هي هذه املالمح والعنارص واملكونات التي أكسبت إقبال هذه املنزلة املتفوقة؟
أمام هذا السؤال بح ًثا وإجاب ًة ،يمكن اإلشارة إىل املالمح والعنارص اآلتية:

متفوقة بني موهبة الشعر وموهبة الفكر ،فمن جهة هو شاعر
أول :مجع إقبال بطريقة ّ
أيضا،
موهوب وصاحب جتربة شعرية عرف ومتيز هبا ،ومن جهة أخرى هو مفكر موهوب ً
وصاحب جتربة فكرية عرف ومتيز هبا ،جتربة اعتربها الدكتور ماجد فخري أنه مل يبلغ شأوها
أي مفكر يف القرن العرشين(((.
ومؤثرا بشدة ،وهذا األمر ال
مؤثرا بشعره
ومن جانب آخر ،فإن إقبال كان
ً
شاعرا ً
ً
أيضا بفكره.
مؤثرا ً
يقبل اجلدل ،وال حيتاج إىل برهان ،كام كان ً

ومن جانب ثالث ،استطاع إقبال أن يعرب بشعره إىل العامل ،كام استطاع أن يعرب بفكره
إىل العامل .عرب إقبال بشعره إىل العامل متخط ًيا حدود اهلند وباكستان وشبه القارة اهلندية ،وممتدً ا
إىل البالد العربية واإلسالمية ،ووصل حتى إىل أوروبا التي نُرشت فيها ترمجات لشعره.

ليس هذا فحسب ،بل إن الرتمجات اإلنجليزية لشعر إقبال كانت أسبق من الرتمجات
األخرى ،فديوان (أرسار خودي) الذي نرشه إقبال باللغة الفارسية سنة 1915م ،صدرت
ترمجته اإلنجليزية سنة 1920م ،قام هبا املسترشق اإلنجليزي الشهر رينولد آلني نيكلسون
(1945-1868م) ،بينام الرتمجة العربية صدرت سنة 1956م ،قام هبا الدكتور عبدالوهاب
وفكرا
عرف بإقبال أد ًبا
ً
عزام (1379-1311هـ1959-1894 /م) ،الذي ي ُعدُّ أول من َّ
وسري ًة يف العامل العريب.
((( ماجد فخري ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية منذ القرن الثامن حتى يومنا هذا ،ترمجة :كامل اليازجي ،بريوت:
دار املرشق2000 ،م ،ص.541
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وعرب إقبال بفكره إىل العامل كذلك ،متخط ًيا حدود اهلند وباكستان وشبه القارة
اهلندية ،وممتدً ا إىل البالد العربية واإلسالمية ،ووصل إىل أوروبا.

أيضا ،أن الكتابات الفكرية إلقبال وصلت إىل أوروبا قبل
تتكرر هنا ً
واملفارقة التي ّ
أن تصل وتُعرف يف البالد العربية واإلسالمية ،فرسالة الدكتوراه (ازدهار فلسفة ما وراء
الطبيعة يف إيران) ،التي ناقشها إقبال يف جامعة ميونخ األملانية سنة 1908م ،صدرت يف
كتاب باللغة اإلنجليزية نرش يف لندن سنة 1908م ،علماً أن إقبال كتب هذه الرسالة باللغة
اإلنجليزية استثنا ًء ،وبنا ًء عىل توصية خاصة من أساتذته اإلنجليز.
يف حني أن الرتمجة األوردية هلذه الرسالة ظهرت يف كتاب سنة 1936م ،قام هبا
الكاتب اهلندي مري حسن الدين ،ونُرشت بعلم من إقبال وإجازة منه ،بينام الرتمجة العربية
األوىل ظهرت ونرشت يف كتاب سنة 1986م ،وهي التي قام الدكتور حسني جميب املرصي
(1425-1335هـ2004-1916 /م) ،الذي حصل عىل ميدالية إقبال من احلكومة
الباكستانية سنة 1977م.

أسسوا
ويتصل هبذا السياق ً
أيضا ،التقدير الذي حصل عليه إقبال من األملان الذين ّ
له مجعية محلت اسم مجعية إقبال ،وأقاموا له ن ُُص ًبا تذكار ًّيا يف ساحة جامعة ميونخ ،وأنجزوا
حوله كتابات قارنوا فيها تارة بينه وبني الشاعر األملاين غوته (1832-1749م) ،وتارة
بينه وبني الفيلسوف األملاين نيتشه (1900-1844م) ،وترمجوا بعض دواوينه وكتاباته إىل
األملانية واعتنوا هبا ،وهم الذين أطلقوا عليه لقب الفيلسوف.
كثريا من رصيد صاحبها،
ومتى ما التقت موهبة الشعر مع موهبة الفكر ،فإهنام ترفعان ً
توسع مدارك النظر،
توسع مدارك اخليال ،وموهبة الفكر ّ
وترتقيان بمنزلته ،فموهبة الشعر ّ
موهبة الشعر تكسب قوة البيان ،وموهبة الفكر تكسب قوة املعنى ،موهبة الشعر تُشعل
جذوة الوجدان ،وموهبة الفكر تُشعل جذوة العقل ،موهبة الشعر أداة للتأثري يف عموم
الناس ،وموهبة الفكر أداة للتأثري يف خواص الناس.

عززت من
عزز إقبال من مكانته املتفوقة ،فموهبة الشعر ّ
وهباتني املوهبتني املتفوقتني ّ
عززت كذلك من مكانته ولفتت
مكانته ولفتت االنتباه إليه وإىل أدبه وفكره ،وموهبة الفكر ّ
شاعرا فحسب ملا وصل إىل املكانة املتفوقة التي
االنتباه إليه وإىل فكره وأدبه ،فلو كان إقبال
ً
مفكرا فحسب ملا وصل كذلك إىل هذه املكانة التي وصل إليها.
وصل إليها ،ولو كان
ً
ثان ًيا :مجع إقبال بال نفي أو تعارض بني نزعتي الروحانية والعقالنية ،فمن جهة هو
صاحب نزعة روحانية واضحة ومتجلية يف سريته وسلوكه ،ويف أدبه وفكره ،ومن جهة
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أخرى ،هو صاحب نزعة عقالنية واضحة ومتجلية يف فكره الفلسفي ،فال يمكن تصنيف
إقبال وأدبه وفكره عىل منحى النزعة الروحانية فحسب وإن كانت هي النزعة الغالبة عليه،
كام ال يمكن تصنيفه وأدبه وفكره عىل منحى النزعة العقالنية.
ومن الواضح أن نزعة الروحانية عند إقبال ليست بحاجة إىل إثبات ،فقد تر َّبى
وترسخت عنده بتأثري من أبيه نور حممد
صغريا يف أرسته عىل هذه النزعة ،و َب ِق َي ْت
ونشأ
ّ
ً
ُدرس فيه
املعروف بنزعته الصوفية الراسخة ،النزعة التي قادته ألن يتخذ من بيته مكانًا ت َّ
بعض مؤلفات حميي الدين بن عريب (638-560هـ1240-1165 /م) ،مثل (الفتوحات
صغريا ،و َب ِق َي ْت يف ذاكرته،
املكية) و(فصوص احلكم) ،وهي الدروس التي حرضها إقبال
ً
وأصبحت جز ًءا من سريته مع التصوف.
وحني يتذكر إقبال هذه السرية يقول« :إنني ال أيسء الظن بالشيخ األكرب حميي الدين بن
عريب رمحه اهلل ،فقد كان والدي من الدارسني املتوغلني يف الفتوحات والفصوص ،وكنت قد
بدأت أسمع اسم الشيخ يف تعاليمه ومل تتجاوز سني أربع سنوات ،ومل يزل يدرس هذان الكتابان
يف منزلنا للعديد من السنوات ،ورغم أنني مل أكن أفهم هذه املباحث وأنا طفل صغري ،فإنني
كنت أواظب عىل احلضور يف حلقة الدرس ،ثم أخذت أفهم الكتابني حني تقدمت يف اللغة
العربية ،وكلام ازداد علمي وتوفرت اخلربة ،ازدادت املعرفة بالكتابني واالشتياق إليهام»(((.
وتعمقه يف الفلسفة
و َب ِق َي ْت هذه النزعة الروحانية عند إقبال ،حتى بعد دراسته
ُّ
األوروبية ،وأشار إىل ذلك بقوله« :إنني أميل التصوف بحكم طبيعتي ،وبحكم ما ورثته
من أجدادي ،وكان هذا امليل قد تد َّعم وقوي بعد االطالع عىل الفلسفة األوروبية»(((.

ومل تنكمش هذه النزعة أو تتالشى حتى بعد تغيرُّ موقف إقبال من التصوف ،حني
انتقد ورفض فكرة وحدة الوجود عند املتصوفة ،واعترب أهنا تعارض فكرة التوحيد،
السكر وحالة الفناء ونفي الذات يف األدب
وكذلك حني انتقد ورفض ما أسامه حالة ُّ
والسلوك الصوفيني ،واعترب أن هذه احلاالت تنايف الفلسفة التي دعا إليها وهي فلسفة
الذاتية ،الفلسفة التي رشحها وبشرَّ هبا يف ديوانه الشهري (أرسار خودي  -أرسار الذاتية)
املنشور سنة 1915م ،وهو الكتاب الذي فتح يف وقته أكرب معركة أدبية ،وأثار عىل إقبال
أعظم موجة من النقد ،بسبب موقفه الناقد من الشاعر اإليراين حافظ الشريازي (-726
791هـ 1388-1325 /أو  )1389وشعره الصويف.
((( جاويد إقبال ،النهر اخلالد ،مصدر سابق ،ج ،1ص.115
((( جاويد إقبال ،املصدر نفسه ،ج ،2ص.186
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أما نزعة العقالنية عند إقبال ،فتظهر متجلية يف فكره الفلسفي وحتليالته الفلسفية،
ومتسكه بالفلسفة األوروبية احلديثة ،التي اختذت من العقل نظا ًما ومرج ًعا هلا،
تعمقه ُّ
ويف ُّ
متجد العقل والعقالنية إىل حد املبالغة واإلرساف،
ومن العقالنية
مسارا ومسلكًا ،وظ َّلت ِّ
ً
كام لو أهنا جاءت لتعلن االنتصار النهائي واحلاسم للعقل.
وقد ظهر هذا اجلمع وهذا التوازن بني نزعتي الروحانية والعقالنية عند إقبال ،يف
كتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) ،الكتاب الذي تبلورت فيه واكتملت فلسفته،
وأراد منه البحث عن إعادة التوازن املفقود بني فلسفتي الغرب والرشق ،فلسفة الغرب
التي انحازت كل ًّيا إىل العقل وظ ّلت بحاجة إىل النزعة الروحانية إلعادة التوازن ،وفلسفة
الرشق التي هلا طبيعة روحانية وكانت بحاجة إىل النزعة العقالنية إلعادة التوازن.

وتتأكد قيمة هذه املالحظة يف املجال الفكري اإلسالمي ،عند معرفة ما حصل من
انقسام حاد ما بني الغزايل وابن رشد يف تاريخ الفكر اإلسالمي الوسيط ،الغزايل الذي
انترص للنزعة الروحانية ،وابن رشد الذي انترص للنزعة العقالنية ،وعىل أثر ذلك بقي الفكر
اإلسالمي منقسماً عىل نفسه ،بني من ينحاز إىل الغزايل ونزعته الروحانية ،وبني من ينحاز
إىل ابن رشد ونزعته العقالنية ،وبقي املنحى الفلسفي الذي نصفه باجلديد غائ ًبا ،ونعني به
املنحى الذي جيمع ما بني هاتني النزعتني وال يفارق بينهام أو يباعد.
ثال ًثا :يعدُّ إقبال واحدً ا من أبرز الفالسفة املسلمني يف العرص احلديث ،وكان صاحب
عرف إقبال نفسه هبا ،وقدّ مها بوصفها
فلسفة عرفت بالفلسفة الذاتية ،وهي الفلسفة التي ّ
فلسفة هلا مقومات وركائز ورشوط الفلسفة اجلادة والناضجة واملتامسكة ،وفيها ذوق وعقل
وروح الفلسفة التي تضاهي وتتضايف مع باقي الفلسفات األخرى القديمة واحلديثة.
أي إن إقباالً مل يكن جمرد باحث أو مشتغل بالفلسفة ،أو حياكي فلسفات اآلخرين،
ويقتبس منها ويتثاقف معها ،بل كان فيلسو ًفا صاحب فلسفة اجتهد يف إبداعها وبنائها
ورفدها باملعارف والتجارب والتأمالت.

وقد أوضح إقبال أن هذه الفلسفة هي حصيلة عرشين سنة من سرب أغوار املعرفة،
ومن النظر والتأمل يف فلسفات العامل ،وكيف أنه بذل جهدً ا ذهن ًّيا وروح ًّيا حتى توصل
إليها ،يف إشارة منه للدفاع عن فلسفته أمام ما يمكن أن يعرتضها من مواقف قد تنتقص
منها ،أو تشكك فيها ،سواء من املسلمني أو األوروبيني.
توصل عربها إقبال إىل هذه الفلسفة ،هي التي أضفت عليها مالمح
والطريقة التي ّ
وسامت الفلسفة اجلادة والناضجة ،وأكسبتها اعرتاف واهتامم اآلخرين ،بمن فيهم
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الفالسفة ،والفالسفة األوروبيني بوجه خاص.

وقد عكست هذه الفلسفة ثالثة أنامط من التجارب التي عايشها إقبال ،واتصل هبا
لزمن طويل ،وتأ ّمل فيها وفحصها واختربها ،وهذه األنامط هي :التجربة الدينية ،والتجربة
الشعرية ،والتجربة الفلسفية.
ونضجا
متر هبذه األنامط من التجارب ،تكتسب غنى وثراء من جهة،
ً
والفلسفة التي ّ
والتفوق عىل غريها من الفلسفات
ومتاسكًا من جهة أخرى ،وتصبح معها مه َّيأة للتم ّيز
ّ
األخرى ،التي تفتقد لواحد من تلك األنامط الثالثة؛ ألن كل جتربة هلا إرثها وذوقها ومتيزها
أيضا إرشاقاهتا وفتوحاهتا وإهلاماهتا.
عن غريها ،وهلا ً

كام أن إقبالاً يمثل واحدً ا من أولئك املفكرين القالئل يف املجال اإلسالمي احلديث،
الذين يذكّرون بأولئك الفالسفة املخرضمني قديماً وحدي ًثا ،مسلمني وأوروبيني ،ومثل هذا
االنطباع أشار إليه بعض الباحثني العرب واملسلمني ،ويف هذا النطاق قارن الدكتور عثامن أمني
(1987-1905م) بني إقبال والفيلسوف األملاين كانت ،واعترب أن ما حاول إقبال القيام به يف
تاريخ الفكر اإلسالمي ،شبيه من بعض الوجوه بام حاول القيام به كانت يف الفكر الغريب(((.

ومن جهته قارن الدكتور ماجد فخري بني إقبال وأيب حامد الغزايل ،فالتنسيق الذي
عمل إقبال عىل بسطه ،يف كتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) ،يشبه بضخامته التنسيق
الذي قام به الغزايل قبل ذلك التاريخ بنحو ألف سنة يف كتابه (إحياء علوم الدين)(((.
يتغرب ،فهو املفكر
راب ًعا :م َّثل إقبال
ً
نموذجا للمفكر الذي حافظ عىل هويته ومل ّ
الذي قاده شغفه املبكر للفلسفة إىل دراستها وحتصيلها يف جامعات بريطانيا وأملانيا ،واقرتب
وتعمق يف دراستها وتكوين املعرفة هبا ،ووجد فيه
كثريا من الفلسفات األوروبية احلديثة،
ّ
ً
األساتذة األوروبيون الطالب الذكي الذي يستحق العناية واالهتامم.

يتغرب إقبال رغم سريته الطويلة مع املسترشق اإلنجليزي توماس آرنولد
مل َّ
(1930-1864م) ،التي امتدت من اهلند إىل بريطانيا ،منذ أن كان إقبال طال ًبا ملرحلة
املاجستري بقسم الفلسفة بالكلية احلكومية يف مدينة الهور اهلندية ،التي َّ
حل فيها آرنولد
أستا ًذا سنة 1898م ،إىل سنوات إقبال يف بريطانيا وأملانيا طال ًبا للدكتوراه ،والتي دامت
ثالث سنوات (1908-1905م) ،وبقيت الصلة والعالقة معه إىل ما بعد عودته من
أوروبا ،حتى وفاة آرنولد سنة 1930م.
((( حممد العريب بوعزيزي ،حممد إقبال فكره الديني والفلسفي ،دمشق :دار الفكر1999 ،م ،ص.139
((( ماجد فخري ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،مصدر سابق ،ص.534
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وعن هذه العالقة وتأثريها ،يذكر جاويد إقبال أن آرنولد هو الذي أثار الذوق
شجعه عىل إكامل دراساته يف أوروبا ،وبجهوده تم قبوله
الفلسفي عند إقبال ،وهو الذي ّ
بكلية التثليث يف جامعة كمربدج ،وساعده حتى يف حتصيل مكان سكنه املناسب له هناك،
تضمنت إهداء كتبه إقبال له ،إىل
وقام بنرش رسالته للدكتوراه يف لندن سنة 1908م ،التي ّ
جانب مواقف أخرى كثرية تؤكد عمق العالقة بني الطرفني(((.
ً
وتلميذا نجي ًبا للثقافة
متغر ًبا،
مفكرا
هلذا كان من السهل عىل إقبال أن يصبح
ِّ
ً
مروا بمثل
األوروبية ،كام حصل وحيصل مع الكثريين يف العامل العريب واإلسالمي ،الذين ّ
جتربة إقبال ،مع ذلك بقي إقبال حماف ًظا عىل جوهره الديني ،ومتمسكًا بعقيدته ورشيعته،
وحماججا املفكرين
ومداف ًعا قو ًّيا ومن دون مواربة عن اإلسالم واألفكار اإلسالمية،
ً
األوروبيني يف أفكارهم وفلسفاهتم.

واضحا يف هذا املسلك ،ليس أمام املسلمني ويف العامل اإلسالمي فحسب،
وكان إقبال
ً
وإنام أمام األوروبيني أنفسهم ،ومل جيد يف هذا املسلك ما خيدش يف مكانته األكاديمية عند
األوروبيني ،أو يف منزلته العلمية يف نظرهم ،كام هو مسلك بعض املفكرين واألكاديميني
مفكرا
املسلمني املوجودين يف اجلامعات واملعاهد األوروبية واألمريكية ،فقد بقي إقبال
ً
دين ًّيا ،وصاحب ثقافة واسعة بالفلسفات األوروبية احلديثة.
خامسا :يذكر إلقبال أنه من املفكرين القالئل ممن اختذ من القرآن الكريم منب ًعا
ً
ألفكاره وفلسفته ،منب ًعا يستنبط منه تارة ،ويستدل به تارة أخرى ،وحياجج به تارة ثالثة.

ويف هذا الشأن ،قدّ م إقبال طائفة مهمة من التأمالت املعنوية والفكرية والفلسفية
التي استوحاها من القرآن الكريم ،التأمالت التي كانت مضيئة يف كتابه (جتديد التفكري
الديني يف اإلسالم).
ومعظم الذين نظروا هلذا الكتاب ،التفتوا إىل هذه املالحظة لشدّ ة وضوحها ،ومتسك
إقبال هبا ،وبات من املمكن دراسة هذا البعد بشكل مستقل يف أفكار إقبال؛ ألنه حاول أن
يقدم تأمالت يستقل هبا ،وتعرب عن اجتهاداته اخلاصة به ،ومل يرجع يف هذه التأمالت إىل
التفاسري القرآنية القديمة واحلديثة ،ومل يتطرق إليها ال من قريب وال من بعيد ،ولعله كان
قاصدً ا إىل ذلك من دون أن يفصح عن هذا القصد.
وحني نلفت النظر إىل هذا التم ّيز عند إقبال ،ألننا ال نجد مثل هذا االهتامم عند قطاع
كبري من مثقفي ومفكري العامل العريب واإلسالمي ،الذين يصدق عليهم القول :إهنم اختذوا

((( جاويد إقبال ،النهر اخلالد ،ج ،1ص.222-210-207-153
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مهجورا.
القرآن كتا ًبا
ً

ويرى إقبال أن القرآن الكريم هو املنبع الرئيس لفلسفته الذاتية ،وهو األصل
واألساس يف استلهام وتكوين هذه الفلسفة ،كام أنه املنبع الذي صحح له فكره ومسلكه
الصويف.

سادسا :يعترب إقبال من رجاالت النهضة واإلصالح ،فإىل جانب املنحى األديب
ً
الطاغي يف شخصية إقبال ،واملنحى الفكري البارز يف شخصيته ،إىل جانب ذلك يعترب
إقبال من رجاالت النهضة واإلصالح ليس يف شبه القارة اهلندية فحسب ،فقد امتدَّ أثره
النهضوي واإلصالحي أدبا وفكرا وحركة إىل أرجاء واسعة يف العامل اإلسالمي.
وعن هذا املنحى النهضوي واإلصالحي بدايته وتطوره عند إقبال ،يرى جاويد يف
تتبعه لسرية والده ،أن إقبالاً قد مر بمرحلة من التغري الثوري الفكري وهو يف كمربدج،
وذلك بعد فرتة وجيزة من إرسال أطروحته للدكتوراه إىل جامعة ميونخ سنة 1907م ،يف
ظل هذه املرحلة نشأ سؤال عند إقبال هو :ما هي أسباب ختلف املسلمني وانحطاطهم؟

استند جاويد يف هذا الرأي ،عىل ما ذكره الكاتب اهلندي إكرام احلق سليم الذي
نقل أن إقبالاً أراد وهو يف كمربدج إعداد مقالة عن السياسة اإلسالمية ملجلة إنجليزية،
فنشأ سؤال يف ذهنه عام هو املحول النفيس وراء ختلف املسلمني وانحطاطهم؟ ومن أجل
احلصول عىل اإلجابة عن هذا السؤال ،راجع إقبال العديد من املراجع ،إلاَّ أنه مل يصل إىل
يتعمق يف البحث عن األسباب التي كانت
نتيجة مقنعة ومرضية له ،ومنذ تلك اللحظة بدأ ّ
وراء خت ّلف املسلمني وانحطاط حضارهتم ،ومن ثم أخذ إقبال يرتب لنفسه نظا ًما فكر ًّيا
ف ّعالاً ليسهم من خالله يف حتقيق النهضة اإلسالمية احلقيقية(((.

وجه شعر إقبال نحو اإلسالم بشكل حاسم
ويذكر جاويد أن هذا التغري هو الذي َّ
وهنائي ،مستشهدً ا بكالم للكاتب اهلندي خليفة عبداحلكيم يقول فيه« :وكان إقبال قد قرر
قرارا حاسماً  ،بأنه سوف ينفق ما بقي من أيام حياته يف نظم الشعر اهلادف نحو
يف نفسه ً
النهضة اإلسالمية ،وكان يقول بأن هذه كانت أمنية والده ،الذي كان ينصحه دائماً بأن
يكرس حياته ومواهبه الشعرية من أجل اإلسالم وخدمته»(((.
ّ
هذه لعلها أبرز املالمح والعنارص واملكونات التي أكسبت إقبال املنزلة املتفوقة.
((( جاويد إقبال ،املصدر نفسه ،ج ،2ص.153-152
((( جاويد إقبال ،املصدر نفسه ،ج ،2ص.91
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-2إقبال ..والتعامل النقدي الفعال

مىض عىل رحيل إقبال ما يزيد عىل سبعة عقود ،وخالل هذه الفرتة حصل تراكم كبري
وممتد من الكتابات والدراسات واألطروحات العربية واإلسالمية واألوروبية التي تناولت
عوامل إقبال املختلفة ،الشعرية والنثرية ،األدبية والفكرية ،اإلصالحية والسياسية ،وما زالت
هذه الكتابات والدراسات واألطروحات يف حالة تطور وتراكم ،األمر الذي بات يقتيض
تغري طريقة التعامل مع إقبال وفكره وخطابه الفكري ،ورضورة التحول من التعامل التبجييل
الساكن واجلامد ،إىل التعامل النقدي الفعال ،فإقبال اليوم ليس بحاجة إىل تبجيل بعد كل هذا
التبجيل وإنام بحاجة إىل إحياء ،وليس بحاجة إىل مدح بعد كل هذا املدح وإنام بحاجة إىل نقد.

ويف هذا النطاق ،يمكن إثارة بعض التساؤالت التي متثل جوهر ما نسميه التعامل
النقدي الفعال ،علام أننا ال نطرح هذه التساؤالت بقصد البحث عنها ،واإلجابة عنها ،أو
االنخراط فيها ،وإنام بقصد لفت االنتباه إليها إلعامل الذهن ،وإضاءة البحث ،وجلعلها يف
دائرة التأمل والنظر ،ولتكون مدخلاً إىل البحث النقدي حول إقبال وفكره وخطابه.
من هذه التساؤالت:

 كيف نقرأ إقبال اليوم وفكره وفلسفته وخطابه؟فكرا وفلسف ًة وخطا ًبا؟
 كيف نتمم ما بدأه إقبال ً ماذا بقي من إقبال اليوم؟ فكر إقبال أين يبدأ وأين ينتهي؟ وما هي حد وحدود هذه الفكر؟ أين موقعية إقبال وكيف تتحدّ د يف ساحة الفكر العريب واإلسالمي املعارصين؟ هل التجديد الديني الذي دعا إليه إقبال هو أمر ممكن؟ هل يمكن احلديث عن إقبالية أو عن إقباليني أو عن تيار إقبايل يف ساحة الفكرالفلسفي أو الديني العريب أو اإلسالمي؟
 يف اجلانب اآلخر ،هل م َّثل إقبال بقصد أو من دون قصد امتدا ًدا للفلسفة األملانيةاحلديثة يف ساحة الفكر اإلسالمي؟
 هل كان إقبال نيتشو ًّيا أو م ّثل نيتشوية إسالمية يف ساحة الفكر اإلسالمي املعارص؟ أين يلتقي إقبال مع نيتشه وأين يفرتق؟ هل كان إقبال برغسون ًّيا أو م ّثل برغسونية إسالمية يف ساحة الفكر اإلسالمي املعارص؟ -أين يلتقي إقبال مع برغسون وأين يفرتق؟
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هذه التساؤالت ال بد من االقرتاب منها ،واالنشغال هبا ،والنظر والتأمل فيها ،وال
ينبغي اخلشية منها ،أو التكتم عليها ،أو عدم االكرتاث هبا ،إذا أردنا إحياء إقبال من جديد،
ومؤثرا يف حياتنا الفكرية والفلسفية والدينية التي أصاهبا التو ّقف واجلمود،
حارضا
ليكون
ً
ً
حتول وانتقال من حالة السكون إىل حالة احلركة ،ومن حالة اجلمود
وأصبحت بحاجة إىل ّ
إىل حالة اليقظة ،ومن حالة االنقباض إىل حالة االنطالق.
فكرا وخطا ًبا ،بطريقة اجتهادية
كام أن هذه التساؤالت تستدعي التعامل مع إقبال ً
ّ
تتوخى شجاعة النظر ،وعزيمة الكشف ،وإرادة االبتكار ،جتعلنا نتخ ّلص من أوهام الرهبة
نتحرر من ذهنية التبعية والتقليد
واهليبة ،ومن الشعور بالضعف وفقدان الثقة ،وحتى
ّ
نكرر
واجلمود ،وهبذه الطريقة االجتهادية يتحقق التعامل النقدي الف ّعال ،ألننا ال نريد أن ّ
رته ،ونحوم حوله من دون أن نتجاوزه ونتخ َّطاه ،ونضيف إليه،
ما طرحه إقبال ونظل نج ُّ
ونجدّ د فيه ،ونقدّ م ما هو جديد عليه.
وأظن أن طرح هذه التساؤالت وإثارهتا ومناقشتها ،ستضعنا من جهة أمام عتبة
فكرية جديدة يف طريقة النظر ويف طريقة التعامل مع إقبال وخطابه الفكري ،وستخرجنا
يكرس حالة االجرتار ،ويغلب نزعة
من جهة أخرى ،من الوضع الفكري الرتيب الذي ّ
التبجيل ،ويغلق هوامش النقد ،ويسلب شجاعة النظر.
ومن املؤكد أن كل تساؤل من تلك التساؤالت املطروحة ،له قيمته الفكرية،
أيضا أن ليست هناك إجابات مكتملة وهنائية عن
وبحاجة إىل تو ّقف ونظر ،ومن املؤكد ً
تلك التساؤالت ،ولن تكون مثل هذه اإلجابات املكتملة والنهائية ،ولسنا بحاجة إليها،
وال نحرص عليها ،أو نرغب فيها.

أيضا مثل هذه
كام ليست هناك إجابات أحادية عن تلك التساؤالت ،ولن تكون ً
ً
هامشا
اإلجابات األحادية ،ولن حتصل أبدً ا ،وليس مرغو ًبا فيها ،واملقدر أن يكون هناك
واس ًعا من التعدّ د واالختالف يف وجهات النظر ،وال ضري يف ذلك وال خشية عىل اإلطالق.

ويف هذا النطاق النقدي ،يمكن اإلشارة إىل أربعة مواقف نقدية ،ظهرت وتشكّلت
حول اخلطاب الفكري إلقبال ،وتنتمي هذه املواقف النقدية األربعة إىل بيئات عربية
وإسالمية وأوروبية ،هي مرص وإيران وباكستان وبريطانيا ،وهذه املواقف بحسب تعاقبها
الزمني هي:
أول :املوقف النقدي الذي عبرّ عنه الدكتور هاملتون جيب ،ورشحه يف كتابه
(االجتاهات احلديثة يف اإلسالم) الصادر سنة 1947م.
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ثان ًيا :املوقف النقدي الذي عبرّ عنه الدكتور حممد البهي ،ورشحه يف كتابه (الفكر
اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب) الصادر سنة 1957م.

ثال ًثا :املوقف النقدي الذي عبرّ عنه الشيخ مرتىض املطهري ،ورشحه يف عدد من
مؤلفاته.
راب ًعا :املوقف النقدي الذي عبرّ عنه الدكتور فضل الرمحن ،ورشحه يف كتابه
(اإلسالم ورضورة التحديث) الصادر سنة 1982م.

-3إقبال ..ونقد هاملتون جيب

الدكتور هاملتون جيب (1391-1313هـ1971-1895 /م) مسترشق إنجليزي
شهري ،ولد يف مدينة اإلسكندرية املرصية ،وتويف يف مدينة أكسفورد اإلنجليزية ،كانت له
وعضوا يف
عضوا يف املجمع العلمي العريب بدمشق،
صلة وثيقة بالعامل العريب ،فقد كان
ً
ً
جممع اللغة العربية بالقاهرة ،نرش العديد من املؤلفات والرتمجات يف ميادين األدب العريب،
والتاريخ اإلسالمي ،واإلسالميات احلديثة.

اعتربه الناقد الفلسطيني إدوارد سعيد (2003-1935م) أنه أعظم اسم يف
الدراسات اإلسالمية يف العامل األنجلو–أمريكي( ،((1واعتربه الكاتب العراقي عبداملجيد
القييس أنه أشهر مسترشق بريطاين ظهر حتى اليوم( ،((1والقييس هو مرتجم كتاب جيب
(املجتمع اإلسالمي والغرب) الذي أصدره باالشرتاك مع هارولد بوين سنة 1950م.
يف حني يرى عبدالرمحن بدوي (2002-1917م) أن جيب كانت شهرته فوق
كثريا من الشهرة التي حظي هبا ،ألسباب يراها
قيمته العلمية ،وأن إنتاجه يف نظره أدنى ً
بدوي كلها بعيدة عن العلم(.((1

معارصا إلقبال ،وبينهام عنرص اشرتاك مت ّثل يف توماس آرنولد الذي كان
كان جيب
ً
أستا ًذا هلام ،وعىل صلة وثيقة هبام ،فقد خلفه جيب عىل كريس اللغة العربية يف جامعة لندن
( ((1إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ترمجة :كامل أبو ديب ،بريوت :مؤسسة األبحاث العربية2001 ،م ،ص.83
( ((1هاملتون جيب وهارولد بوين ،املجتمع اإلسالمي والغرب ،ترمجة عبداملجيد القييس ،دمشق :دار
املدى1997 ،م ،ج ،1ص.17
( ((1عبدالرمحن بدوي ،موسوعة املسترشقني ،بريوت :مؤسسة العربية للدراسات والنرش2003 ،م،
ص.174
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أيضا كمحرر بريطاين لدائرة املعارف اإلسالمية(.((1
بعد وفاة آرنولد سنة 1930م ،وخلفه ً

ناقش جيب أفكار إقبال يف كتابه الشهري (االجتاهات احلديثة يف اإلسالم) ،الذي
كان يف األصل حمارضات ألقيت سنة 1945م يف مؤسسة هاسكل لدراسة األديان املقارنة،
ضمن إطار برنامج املحارضات الذي كان يقام كل سنتني يف جامعة شيكاغو األمريكية،
وصدر يف كتاب سنة 1947م.

وهذا يعني أن هذه املناقشة كمحارضات جاءت بعد وفاة إقبال بسبع سنوات،
وجاءت يف كتاب بعد تسع سنوات عىل وفاته.

ومن وجه آخر فإن هذه املناقشة جاءت من طرف واحد ،وهذا ما ينقصها فعلاً  ،ولو
جاءت من طرفني لكانت أكثر غنى وثراء ،ولكان هلا شأن خمتلف بني الدارسني والباحثني
يف حقل اإلسالميات ،ودراسات التجديد الديني.
وقد جاءت هذه املناقشة ،يف سياق اهتاممات جيب بدراسة وحتليل االجتاهات
احلديثة يف املجال اإلسالمي ،وأثر األفكار الغربية عىل هذه االجتاهات من جهة ،وأثر هذه
االجتاهات عىل بنية التفكري اإلسالمي ،وبنية املجتمعات اإلسالمية من جهة أخرى.
ويف هذا النطاق ،ركّز جيب عىل شخصيتني بارزتني يف جمال التجديد الديني وعالقته
بالروح العرصية ،ومها الشيخ حممد عبده يف مرص والعامل العريب ،وحممد إقبال يف اهلند.

أما الذين سبقوا جيب ،فقد كان تركيزهم بشكل أسايس عىل شخصية الشيخ حممد
عبده ،كام يف حماولة زميله شارل آدمز يف كتابه (اإلسالم والتجديد يف مرص) املنشور سنة
1933م.
والالفت يف األمر ،أن جيب أقام مناقشته عىل أساس إظهار وتصوير أفكار إقبال
والتشوش واالضطراب ،وبقي عىل طول اخلط متتب ًعا هذا
وحتليالته ومقوالته بالتناقض
ّ
املنحى ،ومستند ًا بشكل أسايس عىل كتاب (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) ،ومن
جتليات هذه الصورة يف نظر جيب:
أول :يبدأ جيب حديثه عن إقبال ومناقشته ألفكاره بالتأكيد عىل تناقضاته وتشوشاته
وكيف أنه أسهم يف زيادة التوترات والنزاعات الداخلية الفكرية باهلند ،وحسب قوله :فإن
هزت اهلند منذ بداية القرن العرشين ،قد أحدثت
النزاعات السياسية واالجتامعية التي ّ

( ((1حممد البهي ،الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب ،القاهرة :مكتبة وهبة1991 ،م،
ص.379
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متوجات جديدة ،وأفرزت معها
ردود فعل معاكسة يف األفكار الدينية اإلسالمية ،وأثارت ّ
قادة كان من أشهرهم عىل الصعيد الثقايف الشاعر الفيلسوف حممد إقبال.
ويتمم جيب كالمه مستدرك ًا بالقول :إلاَّ أن إقبالاً نفسه نظر ًا لتناقضاته وتشوشاته
قد أسهم يف زيادة التوترات والنزاعات الداخلية الفكرية(.((1

وحينام يريد جيب البحث عن الطريقة املثىل لتقدير إقبال -حسب قوله -فإنه ال
يراها إال باعتباره الرجل الذي قبل خمتلف االجتاهات والتيارات الفكرية التي شغلت العامل
اإلسالمي يف اهلند ،بحيث أصبح مزاجه الشاعري مرآة لكل ما يعرتي النفس من رومانسية
ليربالية ،وميول اشرتاكية لدى الشباب ،وتوق إىل إنشاء اجلامعة اإلسالمية حتت لواء رئيس
قوي يعيد لإلسالم جمده السيايس ،إىل درجة أن كل مسلم يف اهلند ناقم عىل الواقع الديني
أو االجتامعي أو السيايس ،كام يضيف جيب ،كان بوسعه أن جيد يف شخص إقبال ناصحا
يدعوه للتحرر عن طريق انعتاق نفسه(.((1

ثانيا :يرى جيب أن إقباال يشكل أهم صورة للطائفة اإلسالمية احلديثة ،لكنه بعد
أن يستدرك يمثل عنده أيضا الصورة املخيبة لآلمال الفكرية ،فهو من جهة والكالم جليب،
يشدد يف مذهبه عىل رضورة يقظة املسلمني من سبات املايض الذي يكبلهم ،ويدعوهم إىل
تطوير شخصيتهم ،وإعداد العدة لظهور اإلنسان األعىل ،لكنه يف خطته هذه تارة ما كان
يدعو الشرتاكية مبهمة ،وطور ًا إلطاعة املثل االجتامعية يف اإلسالم.

حتول إىل النشيد
ومن جهة أخرى ،هاجم إقبال فكرة القومية عىل الرغم من أن شعره ّ
الوطني اهلندي ،ودافع عن إقامة دولة باكستان .كام أن قصائده كانت مليئة بالتناقضات
الغريبة ،عىل الرغم من حماولة تالمذته استخراج نوع من النظام فيها.
ويف آخر ذكر له ،وقبل أن خيتم جيب كتابه وصف إقبالاً بأنه صاحب أحكام غري
ربا أن ال يشء يثري الغضب -عىل حدِّ وصفه-
ناضجة ،وذلك يف سياق نقده لتالمذته معت ً
(((1
أكثر من تالمذة إقبال وهم يرددون عىل سعة علمهم أحكام أستاذهم غري الناضجة .
ثال ًثا :إن منشأ عناية جيب بإقبال هو كتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) ،لكونه
تطرق إقبال
كتا ًبا وثيق الصلة بموضوع االجتاهات احلديثة يف اإلسالم .ويف هذا الكتاب ّ

( ((1هاملتون جيب ،االجتاهات احلديثة يف اإلسالم ،ترمجة :هاشم احلسيني ،بريوت :دار مكتبة احلياة،
1966م ،ص.88
( ((1هاملتون جيب ،املصدر نفسه ،ص.90
( ((1هاملتون جيب ،املصدر نفسه .137-89
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حسب قول جيب ،إىل موضوع صياغة األفكار الرئيسية لإلسالم يف قالب موحد لالهوت
اإلسالمي ،ويمثل هذا الكتاب يف نظره ،أول حماولة تامة إلعادة بناء الالهوت اإلسالمي
عىل قاعدة استدنائية.

التشوش أو االضطراب من هذه اجلهة يف نظر جيب ،أن ما
أما وجه التناقض أو
ّ
وصل إليه إقبال يف هذه املحارضات ،هو متا ًما غري ما انطلق منه يف سعيه إىل صياغة جديدة
لالهوت اإلسالمي الراهن ،وأن األفكار التي عرب عنها حول إعادة بناء التفكري الديني،
إنام هي نتيجة التحليل احلديس عىل الطريقة الصوفية ،حيث جيتذبه كاهن الرومانسية
الالعقالنية ونبيها برغسون حسب وصف جيب(.((1
والتشوش يف عالقة إقبال بالثقافة الغربية ،ويف هذا الشأن أشار جيب
راب ًعا :التناقض
ّ
إىل موردين ،أو أن هناك موردين يمكن اإلشارة إليهام يف هذا الشأن ،ومها:

املورد األول :حني اعترب جيب أن إقبالاً هو املدافع املتحمس عن الثقافة الغربية التي
أمورا مشينة.
تأثر هبا ،إلاّ أنه ظل هياجم مجيع املؤسسات واملنظامت الغربية باعتبارها ً
املورد الثاين :حني اعترب جيب أن إقبالاً قد أدخل من حيث ال يدري تلك االجتاهات
تتحول تدرجي ًّيا إىل ديانة إنسانية ،وذلك نتيجة
الفكرية التي جعلت املسيحية يف الغرب
ّ
اعتامده عىل التفكري العلمي واألفكار السائدة حول قانون الطبيعة والتطور يف دراسة الدين
والعقيدة اإلسالمية .وجيزم جيب أن ال مندوحة عنده يف أن هذه النزعة اإلنسانية يف فلسفة
إقبال ،إنام جتد تعبريها يف فلسفة برغسون الالعقالنية(.((1

خامسا :التناقض والتشوش من جهة عالقة إقبال بالتصوف ،ويف هذا الشأن يرى
ً
جيب أن الالهوت الذي حاول إقبال االنتصار له هو الالهوت الصويف ،ويف الوقت الذي
حترري إنساين جديد يرتكز عىل األسس السنية ،سعى إقبال
دعا فيه املجددون إىل إسالم ّ
والكالم جليب ،إلعادة تركيب التفكري الصويف عىل نمط اإلنسانية الغربية ،رغم أنه ينتقد يف
حمارضاته وشعره الصوفية واجتاهاهتا احللولية.
وهذا التناقض الذي يصل إليه إقبال ،حسب قول جيب ،جيد تفسريه يف أن إقبالاً
انطلق من التفكري الالهويت الصويف ،وليس من األخالق الصوفية التي كرهها إقبال ألهنا
رمزا للسلبية ،ومنب ًعا لالستسالم.
مت ّثل بنظره ً
( ((1املصدر نفسه ،ص.151-115
( ((1املصدر نفسه ،ص.114
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وهنا يكمن -يف نظر جيب -الضعف الرئييس إلقبال كمفكر ديني؛ ألن الصوفية يف
وتنسكها ،تصبح حسب تعبري إقبال نفسه ،والكالم جليب ،السعي إىل
تعاليمها األخالقية ُّ
عدم ال اسم له ،فهو ال يشري يف حمارضاته إىل التعاليم األخالقية يف نظامها ،وهو مل يكن عىل
استعداد لقبول املذهب األخالقي احليس يف القرآن بدون حت ّفظ ،وأرص عىل تفسريه وف ًقا
ملذهبه القائل باملفاهيم الدينامية يف القرآن(.((1
والتشوش من جهة عالقة إقبال باآليات القرآنية ،ويف هذا
سادسا :االضطراب
ّ
ً
الشأن يرى جيب أن من الضعف الذي يشرتك فيه إقبال مع املجددين اآلخرين ،استناده يف
حمارضاته بصورة دائمة إىل اآليات القرآنية إلثبات براهينه.

وقد واجه جيب هذا االستناد عند إقبال بسؤالني ،السؤال األول :هل مت ّثل هذه
االستشهادات جممل مذهب القرآن حول النقطة موضوع البحث؟ والسؤال الثاين :هل
هذه االستشهادات هي ح ًّقا متثل ما يريده إقبال من معنى؟.
واضحا بني املعنى البسيط واملقصد الديني لآلية ،وبني
ويف تقدير جيب أن هناك بونًا
ً
املذهب الذي ط ّبقه عليها إقبال(.((2

وإذا كانت هذه الطريقة -كام يضيف جيب -لتعزيز مسألة األصالة الفكرية ،فإن
إقبالاً مل يصلح هبا شي ًئا ،بل ساهم بزيادة اخلطأ الرئييس الذي وقع فيه التفكري املجدّ د بأكمله.

هذه لعلها أبرز املالحظات التي أثارها جيب ،يف مناقشته ألفكار إقبال باالستناد إىل
كتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم).

وعند النظر يف هذه املناقشة ،يمكن القول :إن جيب حاول جتنُّب الثناء عىل إقبال،
وإظهار التوافق معه يف بعض املواقف واألفكار ،ومل ُيعطه حقه كام ينبغي ،بل حاول أن يظهر
تفوقه عليه ،والتقليل من أمهيته وأمهية حماولته الفكرية كام جت ّلت يف كتابه السالف الذكر.
ّ

ومل يعرتف جيب إلقبال بأي فضيلة ،وما اعرتف له هبا سلبها منه يف اللحظة ذاهتا
مستدركًا كعادته ،فحينام قال :علينا أن نعرتف إلقبال بالشجاعة واإلخالص ،رسعان ما
استدرك قائلاً  :لكن الشجاعة واإلخالص ال يكفيان ،ومتم كالمه :وال يمكن أن نرىض
أسسا بإمكان غريه تبيينها من بعده،
للدفاع عنه ،إلاَّ بعد القول :إن إلقبال يف الهوته اجلديد ً
لتوضيح آرائه وتتمتها بمذهب أخالقي له داللة خاصة(.((2
( ((1املصدر نفسه ،ص.115
( ((2املصدر نفسه ،ص.116
( ((2املصدر نفسه ،ص.116
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والذي ال شك فيه أن مناقشة جيب هذه ،هي مناقشة استرشاقية حمضة ،نابعة من عقل
استرشاقي ،ويصدق عليها كل ما يصدق عىل املعرفة االسترشاقية من أحكام وتقديرات
وانطباعات ،ومن ثم فهي قراءة متح ِّيزة وتوظيفية ومتعالية ،وعىل هذا األساس ينبغي النظر
إليها ،والتعامل معها.
وهذا ما حاول تأكيده والربهنة عليه إدوارد سعيد يف كتابه (االسترشاق) ،الذي
نظر فيه إىل جيب بوصفه مسترش ًقا تا ًّما ،وينتمي إىل االسترشاق الكالسيكي ،ويفخر هبذا
الوصف ،فقد كان يفضل أن يسمي نفسه مسترش ًقا عىل أن يسمي نفسه مستعر ًبا( ،((2ونعته
سعيد بالتح ُّيز الذي جعل منه عقبة كأداء -حسب قوله -يف وجه كل من حياول أن يفهم
اإلسالم احلديث ،كام نعته بالعدائية حني تعجب سعيد وتساءل :ملاذا ينبغي أن يواجه
اإلسالم احلديث بكل هذه العدائية اجلارفة التي حيملها جيب(.((2
كبريا
أما املالحظة التي أراها جديرة بالنظر يف هذا الشأن ،هي أن هناك تشا ًهبا ً
من جهة موضوع البحث ،وطبيعة القضايا الفكرية والسياق الفكري ،بني كتاب جيب
(االجتاهات احلديثة يف اإلسالم) ،وكتاب حممد إقبال (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم).

ولعل كتاب إقبال يف نطاق الدراسات اإلسالمية ،يعادل كتاب جيب يف نطاق
الدراسات الغربية.

ومل أجد بني الدارسني والباحثني يف مثل هذه املوضوعات ،من التفت إىل مثل هذا
التشابه ،وتطرق إليه ،وسلط عليه األضواء .وال أدري ملاذا رأى مالك بن نبي (-1322
1393هـ1973-1905 /م) ،تشابه موقفه يف كتابه (وجهة العامل اإلسالمي) بموقف
جيب يف كتابه (االجتاهات احلديثة يف اإلسالم) ،ومل َير تشابه موقفه بموقف حممد إقبال.
وانحيازا جليب يف كتابه السالف الذكر،
والالفت أكثر أن مالك بن نبي أظهر قر ًبا
ً
متأثرا بموقف ورؤية
بخالف موقفه من إقبال الذي تعامل معه بطريقة نقدية ،كام لو أنه كان ً
فنادرا ما أظهر ابن نبي تواف ًقا مع إقبال ،أو تأييدً ا ألفكاره.
جيب جتاه إقبالً ،
وال يستبعد عدم إطالع مالك بن نبي عىل كتاب إقبال (جتديد التفكري الديني يف
اإلسالم) ،حني تصنيفه لكتابه (وجهة العامل اإلسالمي) ،خصوصا وأنه مل ِ
يأت عىل ذكر
ً
ّ
كتاب إقبال يف كتابه ،ومعظم املوارد التي أشار فيها ابن نبي إىل إقبال تتعلق ببعض أفكاره
التي وردت يف كتاب جيب أيض ًا .كام أن االهتامم الذي أعطاه جيب لكتاب إقبال يف سياق
( ((2إدوارد سعيد ،االسترشاق ،مصدر سابق ،ص.83
( ((2إدوارد سعيد ،املصدر نفسه ،ص.129
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نقده وحتليله ملحارضات الكتاب ،يفوق بكثري مقدار ما أشار إليه ابن نبي يف كتابه املذكور.

والذي أراه وبعيدً ا عن التح ّيز ،أن كتاب إقبال يعدّ أكثر عم ًقا ومتانة وثرا ًء من كتاب
جيب .أقول هذا الكالم بحكم تعاميل مع كال الكتابني وحتليل نصوصهام ،وتكوين املعرفة
النقدية هبام .وأن ما حاول إقبال طرحه واالستدالل عليه ،يدحض يف مرات عديدة ما
طرحه جيب يف كتابه ،وهو حياول التشكيك يف أفكار إقبال وأطروحاته.

-4إقبال ..ونقد حممد البهي

الدكتور حممد البهي (1402-1323هـ1982-1905 /م) ،كاتب وباحث يف
قضايا الفكر اإلسالمي ،درس يف األزهر ،وحصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة والدراسات
اإلسالمية من جامعة هامبورج األملانية سنة 1936م ،اشتغل بتدريس الفلسفة اإلسالمية،
وكان أول مدير جلامعة األزهر بعد صدور قانون تطوير األزهر سنة 1961م ،وأصبح
وزيرا لألوقاف وشؤون األزهر سنة 1962م ،نرش العديد من الكتابات واملؤلفات التي
ً
تصنف عىل حقل الدراسات اإلسالمية.

رشح الدكتور البهي وناقش أفكار إقبال يف كتابه (الفكر اإلسالمي احلديث وصلته
باالستعامر الغريب) ،الذي يعدُّ من أشهر مؤلفاته ،وهو الكتاب الذي عرف به يف حياته
وعرصه ،وملس ذلك بنفسه ،وأشار إىل مثل هذا األمر ،يف مقدمة الطبعة الثالثة من الكتاب،
عرف و ُأ ْع َرف به يف رحاليت املختلفة يف املرشق
الصادرة سنة 1961م بقوله« :فقد كنت ُأ َّ
واملغرب ،...فام ذكرت يف مرة من املرات أثناء هذه الرحالت ،وما عرفت عند إلقاء حمارضة
أو حديث ،إلاَّ بأين مؤلف الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب»(.((2
وبخالف هاملتون جيب ،حاول البهي يف هذا الكتاب الدفاع عن إقبال ،وإظهار
التح ُّيز له ،والثناء عليه ،وتصويبه فيام توصل إليه من أفكار ،واالقتصاد ما أمكن يف توجيه
النقد إليه ،مع التربير له قدر املستطاع.

وقد اعترب البهي إقبالاً  ،بأنه يمثل املصلح الفكري يف اإلسالم من بعد الشيخ حممد
عبده (1323-1266هـ1905-1849 /م)؛ ألنه يف نظره حاول مواجهة أشد التيارات
الفكرية السائدة يف عرصه واملضادة لإلسالم ،واملتمثلة بصورة أساسية يف الفكر الوضعي
املنتسب ألوجست كونت ،والفكر املادي اإلحلادي املتمثل يف املاركسية ،ولكونه قدَّ م عملاً
( ((2حممد البهي ،الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب ،مصدر سابق ،ص.9
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وموجها لرشحية خاصة ،الرشحية
فكر ًّيا جامع ًّيا يف كتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم)،
ً
التي تُعنى بقضايا الفكر والفلسفة.
وجهه البهي إلقبال يف اجتاهني ،اجتاه يتصل
ومن جهة النقد ،يمكن حتديد النقد الذي ّ
باملنهج العام ،واجتاه يتصل بمناقشة بعض األفكار التفصيلية.

بشأن االجتاه األول ،والذي يتصل باملنهج العام ،تساءل البهي :هل أن إقبالاً كان
متأثرا بأوجست كونت
ير ّدد أفكار الغربيني يف كتابه (جتديد التفكري الديني)؟ وهل كان ً
ومذهبه الوضعي ،ف ُعني بالعامل الواقعي ،وتصوير أن اإلسالم يدعو إىل التجربة احلسية؟ أو
متأثرا هبيغل يف فكرة األنا ،وبنيتشه يف مفهوم الرجل اخلارق فنادى بالفردية؟ أو هل
أنه كان ً
أن إقبالاً كان صوف ًّيا يف منهجه ينزع نحو وحدة الوجود ،ويفضل الرياضة الصوفية كطريق
لصفاء النفس ،أو كوسيلة للوصول إىل الذات العليا؟

والذي ال شك فيه عند البهي ،أن إقبالاً درس الفكر الغريب دراسة واسعة ،وهضمه
أيضا يف نظره ،كان صوف ًّيا
واستفاد من منهجه ،ومن تعبرياته ومصطلحاته ،كام أن إقبالاً ً
يقدّ ر الرياضة الصوفية ،ليس فقط لصفاء النفس والروح ،وإنام للوصول إىل املعرفة الكلية.

أثرا
مع ذلك فإن ما طرحه إقبال يف نظر البهي ،مل يكن ترديدً ا للفكر الغريب ،أو ً
للصوفية ،أو مزاوجة بني الفكر الغريب والصوفية يف اإلسالم ،ومن ثم حاول البهي الدفاع
عن إقبال ،وتصويب أفكاره ومنهجه.

مطروحا يف حياة إقبال ،فقد حاول
وما مل يرش إليه البهي ،أن مثل هذا النقد كان
ً
إقبال الدفاع عن نفسه أمام ما كان يقال عن تأثره بالفكر الغريب ،وبنيتشه بشكل خاص،
ففي خطاب وجهه إقبال للمسترشق اإلنجليزي رينولد نيكلسون (1364-1285هـ/
1945-1868م) جاء فيه« :كل من حاول إثبات إفاديت من نيتشه فهو ال يعرف احلقيقة،
وكتبت فيها ،قبل أن أعرف نيتشه بسنني طويلة،
إن نظريتي يف اإلنسان الكامل قد أبديتُها
ُ
وقد سبق أن نرشت مقالاً يف هذا الصدد منذ فرتة طويلة ،ثم أحلقته يف رسالتي للدكتوراه عن
تطور ما وراء الطبيعة يف إيران عام 1908م .وأهم ما يفرق بيني وبني نيتشه ،أن نيتشه ال يرى
ّ
من الرضوري أن تتصادم الذات يف طريق تنميتها وارتقائها إىل القمة مع العوامل اخلارجية،
وأما عندي فمن الرضوري أن حتدث املعركة بني الذات وبني العوامل اخلارجية ،والسبب يف
فأقر بقاء اإلنسان»(.((2
ذلك أن نيتشه ال يرى من الرضوري بقاء اإلنسان ،وأما أنا ّ
وقد ظل إقبال يدافع عن فلسفته وأفكاره ،وهو جيادل وحياجج مفكري أوروبا

( ((2عبداملاجد الغوري ،حممد إقبال الشاعر املفكر الفيلسوف ،دمشق :دار ابن كثري2000 ،م ،ص.129
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وتقصد
وفالسفتها ،ويرى أن فلسفته هذه ،هي فلسفة إسالمية أصلها ومنبعها القرآن.
َّ
إقبال -كام يقول -أن حياجج املفكرين األوروبيني بالفلسفات التي يعرفوهنا ،ولو شاء
حلاججهم بام يف كتب فالسفة اإلسالم ،وكتب الصوفية إلثبات آرائه.
االجتاه الثاين :يف هذا االجتاه ناقش البهي األفكار التي اختلف فيها مع إقبال ،وحتدّ د
النقد والنقاش عند البهي يف األفكار واملسائل اآلتية:

أول :يرى البهي أن إقبالاً يف حماولته رشح استمرار العامل ،أو رشح خلوده وبقائه،
يصوره اإلسالم نفسه ،وبذلك يبعد يف تفسري
يرتفع يف هذا الرشح عن املستوى الديني الذي ّ
النصوص التي استعان هبا عن مدلوالهتا الطبيعية التي تالئم هذا املستوى.
يف هذا الرأي ،استند البهي إىل أن إقبالاً جعل البعث فرتة جلرد البضائع ،وربط الدار
ربا أن اآلخرة مرحلة استئناف لنشاط اإلنسان يف
اآلخرة بالدار الدنيا يف حياة اإلنسان ،معت ً
الدنيا ،األمر الذي يثري عند البهي تساؤلاً عن التكليف من قبل الرشع ومدته ،وهل هو يف
الدنيا واآلخرة م ًعا؟

وهكذا تفسري إقبال ملسألة اخللود يف النار ،إذ يرى أهنا حقبة وفرتة ما ،يعطى بعدها
اإلنسان فرتة أخرى للبقاء والعمل ،بالشكل الذي يفهم أن اإلنسان يف نظر إقبال –حسب قول
البهي -مكلف يف الدارين م ًعا ،وهبذا تكون الدنيا واآلخرة سواء يف طبيعتهام ،ويف اهلدف منهام.

يف حني يرى البهي أن اإلسالم ينظر إىل الدنيا عىل أهنا دار ابتالء وامتحان ،وينظر إىل
اآلخرة عىل أهنا دار قرار وسكون ،وينقطع فيها االمتحان واالختيار ،وهذا ما يالئم -يف
أيضا
نظر البهي -طبيعة الدين كرسالة ساموية جاءت حمددة وقت العمل لإلنسان ،وحمددة ً
اختيار اجتاه اإلنسان يف احلياة(.((2
ثان ًيا :يالحظ البهي عىل إقبال أنه يقف يف تفسري بعض آيات القرآن عند احلد العامي
ملداول اللفظ ،مستشهدً ا عىل ذلك بموردين ،املورد األول يتعلق بتفسري كلمة (الروح)
وح ِم ْن َأ ْم ِر َربيِّ َو َما ُأوتِيت ُْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِلاَّ
الر ِ
الر ُ
يف قوله تعاىلَ :
وح ُق ِل ُّ
{و َي ْس َأ ُلون ََك َع ِن ُّ
َق ِليلاً }( ،((2فإقبال يفرس الروح هنا بالنفس اإلنسانية ،ويرى أن وظيفتها التدبري ،يف حني
يرى البهي أن املقصود بالروح يف اآلية كتاب اهلداية وهو القرآن.
املورد الثاين ويتعلق باالستدالل عىل أصل االجتهاد الفقهي ،فإقبال يستدل عىل هذا

( ((2حممد البهي ،الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب ،ص.382
( ((2اإلرساء.85 :
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ِ
ني}( ،((2بينام
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا َوإِ َّن اللهََّ لمََ َع المُْ ْح ِسنِ َ
{وا َّلذي َن َج َ
األصل بقوله تعاىلَ :
يرى البهي أن هذه اآلية تشري إىل اجلهاد يف سبيل اهلل ال إىل االجتهاد يف الفقه(.((2
ثال ًثا :يذهب إقبال يف نظر البهي إىل تفسري بعض اآليات القرآنية مذه ًبا علم ًّيا أو
فلسف ًّيا يبعد املعنى عن أن يكون يف مستوى توجيه اإلنسان املتوسط ،مستدلاً عىل ذلك
بموردين ،املورد األول تفسري كلمة (أم الكتاب) يف قوله تعاىلَ { :ي ْم ُحوا اللهَُّ َما َي َشا ُء َو ُي ْثبِ ُت
َو ِعنْدَ ُه ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
َاب}(.((3

هذه الكلمة (أم الكتاب) يف تفسري إقبال تعني الزمان اإلهلي ،وحسب رشحه «وإذا
ارتقينا درجة فدرجة يف س ّلم املفارقات فإنا نبلغ الزمان اإلهلي ،وهو زمان جمرد جتر ًدا تا ًّما
من صفة املرور واالنرصام .ومن ثم ،فهو ال يقبل التجزؤ والتوايل والتغيرّ  ،وهو فوق القدم،
ال أول له وال آخر له .فعني اهلل ترى مجيع املرئيات ،وأذنه تسمع مجيع املسموعات بفعل
واحد من أفعال اإلدراك غري منقسم ،قبلية الذات اإلهلية ال تستند إىل قبلية الزمان ،بل إن
األمر بالعكس؛ إذ إن قبلية الزمان هي التي تستند إىل قبلية الذات اإلهلية ،وهكذا فالزمان
اإلهلي هو الذي يصفه القرآن بأنه (أم الكتاب)(.((3
{ون َْح ُن َأ ْق َر ُب إِ َل ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل
املورد الثاين تفسري اآلية الكريمة يف قوله تعاىلَ :
ا ْلو ِر ِ
يد}( ،((3فهذه اآلية حسب تفسري إقبال تعني قرب كامل الذات اإلهلية إىل كامل الوجود
َ
يف ذات اإلنسان ،وحسب رشحه «إن هناك درجات يف جتيل الروحية أو الذاتية ،وجتيل هذه
الروحية يرتقي يف سلم الوجود درجة درجة إىل أن يبلغ كامله يف اإلنسان ،وهذا الرس يف
ترصيح القرآن أن اهلل أو الذات القصوى أقرب إىل اإلنسان من حبل الوريد»(.((3
وحني يتو ّقف البهي أمام هذه الطريقة يف تفسري اآليات القرآنية ،يرى أن إقبالاً هبذا
الرشح العلمي أو الفلسفي حياول فقط توضيح حقائق قديمة يف ضوء األفكار اجلديدة،
متبينًا ذلك من قول إقبال :إن «القرآن املجيد ليس كتاب فلسفة أو إهليات ،ولكن فيه هدى
إىل مقاصد احلياة ورقيها ،وفيه أصول فلسفة يقينية ،ولو أن مسلماً متفلس ًفا بني املسائل
( ((2العنكبوت.69 :
( ((2حممد البهي ،املصدر نفسه ،ص.383
( ((3الرعد.39 :
( ((3حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،ترمجة :عباس حممود ،بريوت :مركز احلضارة لتنمية
الفكر اإلسالمي2010 ،م ،ص.149
( ((3ق.16 :
( ((3حممد إقبال ،املصدر نفسه ،ص.144
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القرآنية يف ضوء األفكار والتجارب احلديثة ،ما صح اهتامه بأنه يقدم رشا ًبا جديدً ا يف
أفكارا جديدة يف ثياب قديمة ،ولكن
زجاجة قديمة –كام يقول مسرت دكسن -أنا ال أعرض
ً
أبينّ حقائق قديمة يف ضوء األفكار اجلديدة».
وهذا الرأي عند إقبال ،هو الذي جعله يعتقد -يف نظر البهي -بأن عن طريقه
يستطيع أن يبقى املسلم يف دائرة إسالمية ،ويسهم يف احلقائق الواقعية ،ال بتوجيه مدرسة
فكرية غربية بل توجيه اإلسالم وحده(.((3

راب ًعا :يف تقدير البهي أن اليشء الذي يبدو فيه ضعف إقبال هو ثقته ببعض احلركات
احلديثة ،واعتبارها أهنا متثل التجديد الفكري يف اإلسالم ،والوثبة املطلوبة التي عىل العامل
اإلسالمي أن يقتدي هبا ،ويقصد هبذه احلركات احلركة البهائية والبابية واحلركة الكاملية يف تركيا.

فقد اعترب إقبال احلركة البهائية أو البابية من احلركات اإلسالمية التي تأثرت باحلركة
الوهابية ،وأهنا ليست سوى صدى فاريس لإلصالح الديني العريب ،ويراها حركة إسالمية،
وإصالحا دين ًّيا ،مع أن البهائية يف نظر البهي هي مزيج عجيب من الثقافات الدينية
ً
والفلسفية ،فال يصح القول عنده :إهنا تأثرت بحركة حممد بن عبدالوهاب؛ ألهنا نشأت
بعدها يف القرن التاسع عرش.

أما احلركة الكاملية فيذكر البهي أن إقبالاً وصف ما أسامه حركة التجديد التي قام
هبا بعض األتراك املحدثني ،بأهنا حركة مثالية يف إصالح الفكر الديني يف اإلسالم ،ويصح
أن تسري يف طريقها بقية احلركات اإلسالمية األخرى املعارصة ،ويذكر البهي وصف إقبال
أمرا واق ًعا ،وأنا اعتقد أهنا أمر واقع ،فال بد لنا من أن
بقوله« :وإذا كانت هنضة اإلسالم ً
نفعل يو ًما ما فعله الرتك ،فنعيد النظر يف تراثنا العقيل ،فإذا مل نستطع أن نضيف جديدً ا إىل
التفكري اإلسالمي العام ،فقد نو ّفق عن طريق النقد املحافظ السديد ،يف كبح مجاح حركة
التحلل من الدين التي تنترش برسعة يف العامل اإلسالمي»(.((3

واالسم الذي استشهد به إقبال وامتدحه هو الشاعر الرتكي ضياء كوك ألب (-1876
1924م) ،والذي يرى فيه جت ّل ًيا هلذا املثال اجلديد ،وحسب قوله« :ويتجىل هذا املثال اجلديد
عىل أوضح ما يكون يف قصائد ضياء ،الشاعر الوطني العظيم ،الذي كان لقصائده التي
استلهمها من فلسفة أوجست كونت أثر عظيم يف تشكيل الفكر الرتكي احلديث»(.((3

( ((3حممد البهي ،الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب ،ص.385
( ((3حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،مصدر سابق ،ص.253
( ((3حممد إقبال ،املصدر نفسه ،ص.260
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أمام هذا الرأي ،يتو ّقف البهي ويطرح بعض التساؤالت النقدية التي يواجه هبا
إقبالاً  ،من هذه التساؤالت :أي فكر تركي حديث؟

وإذا كان الشاعر الرتكي يف جتديد النهضة الرتكية احلديثة يعرب عن مذهب أوجست
يسمي مذهب الفكر
يسمي الرتديد والتبعية جتديدً ا؟ وكيف ّ
كونت ،فكيف يصح إلقبال أن ّ
اإلحلادي املادي ألوجست كونت جتديدً ا يف الفكر اإلسالمي؟
وكيف ينعت إقبال تركيا لقيام احلركة التجديدية فيها عىل تقليد الفكر الغريب ،بأهنا
األمة اإلسالمية الوحيدة التي نفضت عن نفسها سبات العقائد اجلامدة؟

بعد هذه التساؤالت ،يعقب البهي بالقول أي فارق اآلن بني «حممد إقبال من الفكر
الغريب املادي الذي ساد القرن التاسع عرش ،وموقف السيد أمحد خان من هذا الفكر ،يوم
نادى يف حماولته اإلصالحية ،بقبول هذا الفكر ،ونصح شباب املسلمني يف اهلند بفهم القرآن
يف ضوئه ،وبإخضاع احلياة الدينية لقوانني الطبيعة ،األمر الذي دعا مجال الدين األفغاين
يف كتابه الرد عىل الدهريني ،إىل بيان مماالة السيد أمحد خان وخضوعه يف ذلك للسياسة
االستعامرية يف اهلند»(.((3
وحني يوازن البهي رأيه ،يرى من غري شك -حسب قوله -أن إقبالاً قد تأثر باملذهب
يرض عام فيه من إحلاد هذا من جهة أوجست كونت،
الوضعي ألوجست كونت ،ولكنه مل َ
أما من جهة احلركة التجديدية يف تركيا فإن إقبالاً -يف نظر البهي -يبعد عليه أن يكون
نموذجا للحركات
متناقضا؛ إذ يعدّ احلركة التجديدية يف تركيا التي قادها الشاعر كوك ألب
ً
ً
اإلسالمية احلديثة ،ثم يطلب احليطة والتح ّفظ يف التجديد ويف قبول الفكر احلر املادي،
وذلك حني يأخذ عىل هذا الشاعر الرتكي أخطاءه يف فهم اإلسالم كنظام للمجتمع،
وباألخص ما يتع ّلق بأمر األرسة.
متناقضا
ويؤكد البهي هذا الرأي مرة أخرى بقوله« :يبعد عىل إقبال أذن أن يكون
ً
يف الرأي ،وهو رجل مؤمن إيامنًا عمي ًقا بالرياضة الصوفية السليمة ،ومؤمن بإسالمه إيامنًا
ح ًّقا ،وبصالحيته للتوجيه يف احلياة املتجددة ،ومؤمن يف الوقت نفسه بعدم التخيل عن احلياة
الواقعية»(.((3
وآخر ما ينتهي إليه البهي ،يف الكشف عن طبيعة السبب الذي جعل إقبالاً
يمجد
ّ
احلركة التجديدية يف تركيا ،فإنه يتحدّ د -حسب نظره -يف اتِّباع إقبال للمسترشقني ،الذي

( ((3حممد البهي ،الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب ،ص.390
( ((3حممد البهي ،املصدر نفسه ،ص.392
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جاء نتيجة تقليد هلم يف الرأي ،وليس نتيجة دراسة هلذه احلركة(.((3

خامسا :ما يصفه البهي بحسن ظن إقبال باملسترشقني ،جعل فيه نقطة ضعف
ً
أخرى ،حتدث عنها البهي بقوله :هي «ثقته فيام يكتبون ،وتق ُّبله له دون امتحان ملا يكتبونه،
فهو مثلاً يستحسن ما كتبه هورتن الذي كان يو ًما ما أستا ًذا للغات السامية بجامعة بون
عن اإلسالم يف جمال الفقه أو جمال الفلسفة والكالم ،وهورتن ليس العامل الذي يكتب عن
بحث ودراسة ،أو فهم ودقة يف الفهم ،فضلاً عن أن يكون له طابع الباحث العلمي ،وهذا
هو تقديره يف ميدان االسترشاق األملاين»(.((4

كام أن حسن ظن إقبال باملسترشقني ،جعله يف نظر البهي «يوافق عىل حل ملشكلة قام
عىل أساس عقيدة مسيحية ،تتناىف هذه العقيدة مع العقائد األساسية يف القرآن ،ألنه ردد هذا
احلل بعض علامء الالهوت املسيحيني املشتغلني بالدراسات اإلسالمية ،فيذكر مثال مشكلة
الرش يف العامل ،ثم يطلب حلها يف رأي بعض هؤالء ،ويوافق عليه»(.((4
هذه هي املالحظات النقدية للدكتور حممد البهي ،عىل بعض أفكار إقبال الواردة يف
كتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم).

ومن ناحية التقويم ،فإن هذه املناقشة جاءت هادئة ،وعادية جدًّ ا ،وليس فيها ما يثري
الدهشة ،ويغلب عليها بصورة عامة النزعة الدفاعية عن إقبال ،والذي يصل إىل حد التربير له.

وسجل موق ًفا نقد ًّيا،
مع ذلك يسجل للدكتور البهي أنه فتح هذا اهلامش النقدي،
ّ
ومل هيمل هذا اجلانب أو يتغافل عنه ،خاصة مع موقفه الدفاعي والتبجييل عن إقبال ،ويعد
هذا املوقف النقدي من املواقف املبكرة يف الدراسات الفكرية اإلسالمية يف املجال العريب.

وأما جهة النقاش مع البهي بشأن املالحظتني املذكورتني ،ومها طريقة إقبال يف تفسري
بعض اآليات القرآنية ،وموقفه من بعض احلركات املختلف عليها.
أما اآليات القرآنية فإن طريقة إقبال يف التحليل والتفسري كانت موضع نقاش
واختالف ،وتباينت حوهلا وتعدّ دت وجهات النظر ،ومل تكن موضع اتفاق بني الكتّاب
والباحثني عىل اختالف مشارهبم ومرجعياهتم املنهجية والفكرية.
فهناك من خ َّطأ إقبالاً يف هذه الطريقة ،كالباحث اللبناين ماجد فخري الذي اعترب

( ((3حممد البهي ،املصدر نفسه ،ص.393
( ((4حممد البهي ،املصدر نفسه ،ص.393
( ((4حممد البهي ،املصدر نفسه ،ص.394
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أن إقبالاً
كثريا «ما يستشف يف قضايا إسالمية تقليدية مفاهيم هيغيلية أو برغسونية بحتة،
ً
كثريا ما جتيء واهية جدًّ ا ،وعىل
والعالقة بني هذه املفاهيم واآليات القرآنية التي يستشهد هباً ،
غرار غريه من املفرسين املجددين للقرآن ،وخاصة اهلند ،يكمن خطأ أسلوبه التفسريي يف
إمهاله للقرائن التي أحاطت بالتنزيل القرآين ،أي ما يدعوه املفرسون عادة بأسباب النزول،
أعني الظروف التارخيية التي جرى فيها التنزيل»(.((4
ربا أن إقبالاً «املتشبع
وبذ ٍّم أشد خ َّطأ الباحث اإليراين داريوش شايغان طريقة إقبال ،معت ً
من برغسون ونيتشه ،يقوم ببهلوانيات فكرية واسعة ،لكي يو ّفق بني التقدّ م والقرآن»(.((4

إىل جانب من امتدح إقبال يف هذه الطريقة من التحليل والتفسري ،وبصورة عامة
يمكن القول :إن هناك جانب اتفاق مع إقبال يف هذه الطريقة ،وهناك جانب اختالف،
ومنشأ هذا التباين هو امتزاج اجلانب الديني باجلانب الفلسفي باجلانب الصويف يف هذه
الطريقة من التحليل والتفسري.
أما بشأن تفسري البهي ملوقف إقبال من بعض احلركات مثل البهائية والكاملية،
وإرجاع هذا املوقف املمتدح إىل ثقة إقبال باملسترشقني واتِّباعه هلم عن تقليد ،فهذا التفسري
هو أحد التفاسري املمكنة ،لكن البهي اكتفى به ،وأعطاه درجة عالية من املوثوقية ،وتعامل
معه كام لو أنه التفسري الوحيد والقطعي ،فقد تعامل معه بوصفه سب ًبا وليس بوصفه عاملاً ،
يف حني كل كان يفرتض منه أن يتعامل معه بوصفه عاملاً
راجحا ،ويفتح املجال أمام عوامل
ً
أخرى ممكنة يف عرصه أو ما بعد عرصه.

علماً أن هذا التفسري ليس ثابتًا ،وهو قابل للتشكيك ،فإذا اعتربنا أن أكثر املسترشقني
وتأثريا عىل إقبال هو املسترشق اإلنجليزي توماس آرنولد ،فهناك يف سرية
قر ًبا وصحبة
ً
إقبال ما يظهر جانب الشك عنده جتاه آرنولد ،وجتاه املسترشقني األوروبيني بصورة عامة.

ويف هذا الشأن يذكر جاويد يف سرية والده ،نقلاً عن الكاتب اهلندي نظري نيازي الذي
حتدث أن إقبالاً عندما سمع نعي أستاذه آرنولد سنة 1930م ،قال نيازي متأس ًفا يف حرضة
إقبال :إنه قد حرم اليوم من أستاذه وصديقه ،وأخذ يذكر مكانة آرنولد بني املسترشقني وح ّبه
ً
مندهشا ومتعج ًبا «وما صلة آرنولد باإلسالم ،فال خيدعك كتابه
لإلسالم ،فر ّد عليه إقبال
الدعوة اإلسالمية وغريه من املؤلفات؛ ألن آرنولد كان وف ًّيا ألرض إنجلرتا ،فكان قد طلب
مني وأنا يف إنجلرتا أن أعلق عىل تاريخ اآلداب اإليرانية لألستاذ براون فرفضت ذلك؛

( ((4ماجد فخري ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ص.540
( ((4داريوش شايغان ،النفس املبتورة هاجس الغرب يف جمتمعاتنا ،بريوت :دار الساقي1991 ،م ،ص.68
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ألنني كنت أعرف أن املؤلفات من هذا النوع إنام هتدف إىل مصالح إنجلرتا وحدها ،فإن هذا
الكتاب مل يكن إلاَّ حماولة هتدف إىل إثارة القومية اإليرانية ،وكان الغرض منه الرضبة القاضية
عىل األمة اإلسالمية ومتزيق وحدهتا ،والواقع أن الفرد يف الغرب إنام يعيش من أجل بالده
وحدها ،وأن القومية أو الوطنية تقتيض بأن الشعب والبلد اسامن ليشء واحد ،وهذه املصلحة
تفضل عىل املصالح الشخصية يف الغرب ،فهذا آرنولد مل يكن هيمه اإلسالم أو املسيحية ،وإنام
جيب أن نأخذ ذلك بعني االعتبار السيايس؛ ألن آرنولد وأرضابه من املسترشقني يتخذون
طري ًقا يف جمال العلم والفن حي ّقق املصالح االستعامرية واإلمربيالية ،فيجب علينا أن نعترب
هؤالء املسترشقني أداة وأيدي مساعدة لإلمربياليني واالستعامريني يف سياستهم»(.((4

وسوف نرجع إىل هذه القضية الح ًقا ،كاشفني عن تفسريات أخرى ملوقف إقبال
الذي يمكن وصفه باملثري للجدل.

-5إقبال ..ونقد مرتىض املطهري

الشيخ مرتىض املطهري (1979-1920م) كاتب وحمارض يف القضايا اإلسالمية،
درس العلوم اإلسالمية حسب نظام احلوزات العلمية يف مدينة قم اإليرانية ،وقام بتدريس
الفلسفة واملعارف اإلسالمية بكلية اإلهليات واملعارف اإلسالمية يف جامعة طهران التي
انتقل إليها سنة 1952م ،نرش العديد من الكتابات واملؤلفات واملحارضات التي تتمحور
حول العالقة بني اإلسالم والعرص ،ويعد من قادة الفكر الديني املعارص يف إيران.

نصا
وفكراًّ ،
ً
حرض إقبال يف كتابات ومؤلفات الشيخ املطهري بصور متعددة ،اسماً
حضورا
مدحا ونقدً ا ،وبشكل يمكن القول :إن إقبالاً يعدّ من األسامء التي م ّثلت
ومثالاً ً ،
ً
مؤثرا يف اخلطاب الفكري للشيخ املطهري ،وتصلح هذه القضية أن تكون مادة للنظر
ً
والبحث ،والتحليل واملقارنة ،وذلك ألمهيتها وقيمتها من جهة ،وحيويتها وديناميتها من
جهة أخرى ،وتعدد وتنوع أبعادها وجوانبها من جهة ثالثة.
والغالب عىل هذا احلضور بصفة عامة ،هو جانب املدح والثناء ،والتوافق واالتفاق،
فاملطهري يعترب إقبالاً بطل اإلصالح يف العامل اإلسالمي الذي انترشت أفكاره اإلصالحية
إىل خارج حدود بالده ،ومتيز بخصائص إجيابية ،عدّ دها املطهري يف أحد آخر مؤلفاته وهو
كتاب (احلركات اإلسالمية يف القرن األخري) عىل النحو اآليت:

( ((4جاويد إقبال ،النهر اخلالد ،ج ،1ص.155
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أول :يعرف إقبال الثقافة الغربية معرفة جيدة ،وكان يملك معرفة عميقة باألفكار
الفلسفية واالجتامعية الغربية إىل درجة أن الغربيني أنفسهم يطرحونه كمفكر وفيلسوف.

ثان ًيا :إن إقبالاً مع معرفته الكاملة بالثقافة الغربية فإنه كان يعتقد بأن الغرب يفتقد
إىل أيديولوجية إنسانية متكاملة ،وبالعكس فإنه كان يعتقد بأن املسلمني هم وحدهم الذين
يملكون هكذا أيديولوجية ،هلذا فإن إقبالاً يف الوقت الذي كان يدعو إىل تع ُّلم الفنون
التغرب واإلعجاب بالعقائد الغربية.
والعلوم الغربية فإنه كان حيذر املسلمني من ُّ

ثال ًثا :كان إقبال يفكر بالقضايا نفسها التي كان يفكر فيها الشيخ حممد عبده ،أي إنه
كان يبحث عن حل يستطيع املسلمون من خالله أن حي ّلوا مشاكلهم السياسية واالقتصادية
واالجتامعية املعارصة ،من دون خمالفة أي حكم أو أصل من األصول اإلسالمية.
راب ًعا :إن إقبالاً -وعىل خالف سائر تالمذة الثقافة الغربية -شخصية معنوية ،يملك
بعدً ا روح ًّيا عمي ًقا.
خامسا :يمتاز إقبال من أنه مل يكن رجل فكر فقط ،بل رجل عمل ونضال ،فقد
ً
حارب االستعامر عمل ًّيا ،وكان من مؤسيس البلد اإلسالمي باكستان.

سادسا :يملك إقبال قدرة شاعرية ،وقد وضع هذه القدرة يف خدمة أهدافه
ً
اإلسالمية.
أما نقاط الضعف عند إقبال ،فقد حدّ دها املطهري يف أمرين مها:

أول :إن إقبالاً مل يكن يعرف الثقافة اإلسالمية معرفة عميقة ،ومع أنه يعترب فيلسو ًفا
إسالم ًّيا باملفهوم الغريب ،ولكنه ال يعرف عن بالفلسفة اإلسالمية جيدً ا.

ثان ًيا :إن إقبالاً عىل خالف السيد مجال الدين مل يسافر إىل الدول اإلسالمية ،ومل يطلع
عن قرب عىل أوضاع التيارات واحلركات والنهضات اإلسالمية ،وهلذا فإن تقييمه لبعض
الشخصيات يف العامل اإلسالمي ،وبعض احلركات االستعامرية كانت تقييامت خاطئة ً
خطأ
ً
فاحشا ،وكذلك فإنه يمدح يف أشعاره بعض املستبدّ ين يف البلدان اإلسالمية ،إن هذه
(((4
األخطاء ال تغفر ملسلم خملص كإقبال .

وأما القضية التي أثارت انتباه املطهري ،وتو ّقف عندها باهتامم ،وأظهر نحوها موق ًفا
نقد ًّيا حا ًّدا وشديدً ا ،فهي نظرية ختم النبوة عند إقبال ،وقد رشح املطهري هذه القضية
( ((4مرتىض املطهري ،سلسلة الرتاث واآلثار ،جملد الثورة والدولة ،كتاب :احلركات اإلسالمية يف القرن
األخري ،بريوت :دار االرشاد2009 ،م ،ص .46-42
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ربا أن إقبالاً مع مجيع النقاط الدقيقة التي انتفع هبا
وناقشها يف كتابه (الوحي والنبوة) ،معت ً
كثريا يف املوضوعات اإلسالمية التي عاجلها وتطرق إليها يف كتبه ،إلاَّ أنه قد أخطأ يف تربير
ً
فلسفة ختم النبوة وتفسريها.

وبعد أن عدّ د الشيخ املطهري أركان هذه النظرية وأصوهلا ،كام رشحها إقبال يف
كتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) ،وجد أن من املؤسف -حسب قوله -أن تكون
هذه الفلسفة جمروحة وغري صحيحة يف كثري من أصوهلا ،وحتدّ دت مالحظاته وانتقاداته يف
النقاط التالية:

أول :إذا كانت نظرية إقبال صحيحة ،مل يكن عدم احلاجة إىل وحي جديد ونبي
جديد فحسب ،بل ال حاجة مطل ًقا لتوجيه الوحي ،ألن توجيه العقل التجريبي قد حل حمل
توجيه الوحي .وإذا كانت هذه الفلسفة صحيحة فهي فلسفة ختم الدين ال ختم النبوة،
وأن عمل الوحي اإلسالمي يكون فقط إعالن انتهاء دور الدين وبدء دور العقل والعلم.
ومل يكن هذا املوضوع خمال ًفا لرضورة اإلسالم فحسب ،بل هو خمالف لنظرية إقبال نفسه.
إن مجيع مساعي إقبال ترتكز يف أن العلم والعقل واجبان للمجتمع البرشي ،ولكنهام
غري كافيني ،فالبرش حيتاج إىل الدين واإليامن الديني بقدر ما حيتاج إىل العلم.

هذه النظرية املشوبة باخلطأ -يف نظر املطهري -حصلت بسبب االستنتاج اخلاطئ
يف اعتبار أن حاجة البرش إىل الوحي واألنبياء هي من نوع حاجة الطفل إىل معلم الصف،
فالطفل يرقى كل سنة إىل صف أعىل ،ويستبدل املعلم بمعلم آخر ،فالبرش أيضا يتقدم إىل
مرحلة عليا دورا فدورا وتتغري رشيعته وقانونه ،والطفل يصل إىل آخر صف ويأخذ شهادة
أيضا يأخذ
التخرج ،ومن ثم يبادر بنفسه إىل التحقيق مستقلاً عن املعلم واألستاذ ،والبرش ً
التخرج وعدم احلاجة إىل كسب العلم الكالسيكي يف دور اخلامتية بإعالن ختم
شهادة
ّ
النبوة ،ويبادر بنفسه مستقلاً إىل التحقيق بدراسة الطبيعة والتاريخ ،وهذا معنى االجتهاد،
إ ًذا فختم النبوة يعني وصول البرش إىل مرحلة االكتفاء الذايت.
ويرى املطهري أن مثل هذا التفسري خلتم النبوة خطأ دونام شك ،وإن نتائج هذا النوع
من التفسري حول ختم النبوة هي أشياء ال إقبال يقبلها ،وال األشخاص الذين استنتجوا مثل
هذه النتائج من كالم إقبال.
أيضا ذلك اليشء
ثان ًيا :إذا كانت نظرية إقبال صحيحة ،كان من الواجب أن ينتهي ً
الذي يسميه إقبال التجربة الباطنية ،مكاشفات أولياء اهلل ،ألن الفرض عىل أن هذه األمور
من نوع الغريزة ،وبمجرد ظهور العقل التجريبي فإن الغريزة التي هي توجيه من اخلارج
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ختمد .واحلال أن إقبال بنفسه يرصح بأن التجربة الباطنية باقية إىل األبد ،ويف رأي اإلسالم
أن التجربة الباطنية هي إحدى مصادر املعرفة الثالثة ،وإلقبال نزعة عرفانية شديدة ،ويعتقد
كثريا باإلهلامات املعنوية ،ويرى أن إهلامات أولياء اهلل وكراماهتم ومكاشفاهتم مل ِ
تنته بانتهاء
ً
النبوة ،ولكن حجيتها املاضية واعتبارها قد انتهيا.

كانت املعجزة والكرامة يف املايض عندما كان العقل التجريبي ملا يولد بعد ،سندً ا
طبيع ًّيا متا ًما ،وموضوع قبول ال يقبل التشكيك ،ولكن هذه األمور ال حجية هلا ،وال سند
بالنسبة إىل اإلنسان الناضج الواصل إىل الكامل العقيل إنسان دور اخلامتية ،وجيب أن توضع
موضع التجربة العقلية كأي حادثة أو ظاهرة أخرى ،كان عرص ما قبل اخلامتية عرص املعجزة
والكرامة ،أي إن املعجزة والكرامة كانتا قد سيطرتا عىل العقل ،ولكن عرص اخلامتية هو
عرص العقل ،وال يأخذ العقل النظر إىل الكرامة دليلاً عىل يشء ،إلاَّ أن يكشف صحة حقيقة
مكشوفة عن طريق اإلهلام واعتبارها وف ًقا ملوازينه.
أيضا ،سواء من ناحية دور ما قبل
ويرى املطهري أن هذا اجلزء من كالم إقبال جمروح ً
اخلامتية ،أم دور ما بعد اخلامتية.
ثال ًثا :يرى املطهري أن اعتبار إقبال الوحي نو ًعا من الغريزة كان خطأ ،وترتّبت عليه
أخطاء أخرى ،فإقبال يرى أن الغريزة هلا ميزة طبيعية ال اكتسابية وال شعورية ،وهي أقل مرتبة
من احلس والعقل ،وقد أودعها يف احليوانات قانون اخللقة يف املراحل األوىل حلياة احليوان
احلرشات وما يقل عنها ،وتضعف الغريزة وختمد بنمو اهلدايات العليا يف املراتب احلس والعقل،
هلذا فإن اإلنسان الذي يعترب أغنى احليوانات من ناحية التفكري ،أضعفها من ناحية الغريزة.

وهذا بخالف الوحي الذي هو هداية خارجة عن نطاق احلس والعقل ،باإلضافة إىل
أنه اكتسايب إىل حد كبري ،وأكثر من ذلك أنه يف أعىل درجة من الوعي ،وجانب وعي الوحي
أسمى من احلس والعقل بمراتب ال توصف ،والفضاء الذي يكتشف عن طريق الوحي
أوسع وأعمق من الفضاء الذي يتمكن العقل التجريبي من اكتشافه.
ويتعمق بصورة أكثر يف آثار أولئك الذين
ويف نظر املطهري أن إقبالاً لو كان يد ّقق
ّ
َي ُك ُّن هلم االحرتام ،لعلم أن الوحي ليس من نوع الغريزة ،فهو روح وحياة أسمى من الروح
واحلياة العقلية.

راب ًعا :يرى املطهري أن إقبالاً واجه اخلطأ نفسه الذي واجهه عامل الغرب ،ولكن الطريق
الذي سلكه يف فلسفة ختم النبوة يصل إىل هذه النتيجة .وقد عرف إقبال الوحي بأنه نوع من
الغريزة ،ويدّ عي أن واجب الغريزة ينتهي بعمل جهاز العقل والفكر ،وختمد الغريزة نفسها،
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هذا الكالم صحيح ،إذا كان اجلهاز التفكري يسلك الطريق نفسها التي كانت الغريزة تسلكها.
ولكن إذا فرضنا أن للغريزة واج ًبا وجلهاز التفكري واج ًبا آخر ،ال يبقى دليل لعطل الغريزة بعد
عمل جهاز التفكري .إ ًذا لنفرض أننا اعتربنا الوحي نو ًعا من الغريزة ،ونعترب عمل هذه الغريزة
عرض نوع من النظرة للعامل والفكرة التي مل تكن صنعية العقل والتفكري ،فال دليل النتهاء
عمل الغريزة بنمو العقل الربهاين واالستقرائي عىل حد تعبري العالمة إقبال نفسه(.((4

أيضا،
ولعل الشيخ املطهري هو أول من أثار هذه القضية ،وأظن أنه آخر من قال هبا ً
توصل إليه املطهري هو يف نظري استنتاج بعيد ،بعيد عن املبنى،
ألن هذا االستنتاج الذي ّ
وبعيد عن املعنى.
بعيد عن املبنى ألن الكالم اللفظي إلقبال ال يعطي املعنى الذي أشار إليه املطهري،
وبعيد عن املعنى ألن إقبالاً مل يكن بصدد إحالل توجيه العقل التجريبي حمل الوحي ،ومل
يكن يريد القول :إن عمل الوحي جاء إلعالن انتهاء دور الدين وبدء دور العقل ،وهذا ما
يعرفه الشيخ املطهري قبل غريه.
وأظن أن املطهري ما كان بحاجة إىل إثارة هذه املالحظة التي تضع نظرية إقبال يف
دائرة الشك وااللتباس ،فهذه املالحظة هي من أشد املالحظات حساسية يف التعاطي مع
نظرية إقبال.

-6إقبال ..ونقد فضل الرمحن

الدكتور فضل الرمحن (1988-1919م) باحث وأكاديمي يف جمال اإلسالميات،
شغل مناصب تربوية يف بلده باكستان ،وكان أستا ًذا للفكر اإلسالمي يف قسم لغات الرشق
األدنى بجامعة شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية.
ناقش فضل الرمحن أفكار إقبال يف كتابه (اإلسالم ورضورة التحديث) ،وهذا الكتاب
األخري هو الذي سوف نعتمد عليه يف هذه املناقشة ،وكان قد بدأ العمل به عام 1977م،
وأنجزه عام 1978م ،يف إطار مرشوع بحث قامت به جامعة شيكاغو حول (اإلسالم
والتغري االجتامعي) ،وصدر يف كتاب باإلنجليزية عام 1982م ،وترجم إىل العربية وصدر
يف بريوت عن دار الساقي عام  ،1993بالتعاون مع مؤسسة تعزيز الديمقراطية والتغيري

( ((4مرتىض املطهري ،سلسلة الرتاث واآلثار ،جملد حممد وعيل النبي واإلمام ،كتاب :الوحي والنبوة ،املصدر
السابق ،ص.181-176
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ومع أنه مل يقدم يف هذا الكتاب حتليلاً واف ًيا ومتامسكًا ومنهج ًّيا ألطروحة إقبال
تكون
الفكرية ،إلاَّ أنه أثار جمموعة مالحظات متفرقة ومتناثرة ،تصلح يف جمموعها ألن ّ
مناقشة جديرة بالتأمل والنظر.

وجاءت هذه املالحظات يف سياق حديث فضل الرمحن عن جهود التحديث التي
بذلت طوال قرن للنظم الرتبوية اإلسالمية يف جمتمعات مثل مرص وتركيا وإيران واهلند
حمورا للبحث والنظر والتحليل.
وباكستان وأندونيسيا ،متخذ ًا من النزعة العقلية اإلسالمية ً
وهذه املناقشة تكمن أمهيتها يف ثالثة أمور:

أول :املنزلة األكاديمية العالية التي حيض هبا فضل الرمحن يف األوساط العلمية،
فقد كان أحد ثالثة أسامء برزت أكاديم ًّيا بالواليات املتحدة األمريكية يف جمال تدريس
اإلسالميات باجلامعات األمريكية ،إىل جانب الدكتور إسامعيل الفاروقي من فلسطني،
والدكتور السيد حسن نرص من إيران.
ثان ًيا :مل أجد يف املجال العريب من حتدّ ث عن هذه املناقشة ،وأشار إليها يف جمموعها
وبشكل منظم يف الكتابات والدراسات التي حتدّ ثت عن إقبال ،وتطرقت إىل أفكاره وجتربته
الدينية والفلسفية عىل كثرهتا وديمومتها.

ثال ًثا :تذكر هذه املناقشة وتتصل بمناقشة هاملتون جيب التي سبق احلديث عنها،
وحتمل بعض روحها وسامهتا من حيث املنحى العام .فقد ظهر فضل الرمحن يف هذه املناقشة
وكأنه شديد َّ
الشبه هباملتون جيب من حيث احلذر والرصامة يف موقفه جتاه إقبال ،وظل
ونادرا ما أظهر التوافق والتناغم معه.
مقتصدً ا يف توجيه الثناء عليه،
ً

وقد أشار فضل الرمحن ألمهية إقبال وبنوع من احلذر ،مرتني يف كتابه (اإلسالم
ورضورة التحديث) ،مرة حني اعترب أن ليس من قبيل الصدفة -عىل حد قوله -ألاَّ تعرف
احلداثة اإلسالمية أي طالب جاد للفلسفة يف طول العامل اإلسالمي وعرضه يمكن االفتخار
به سوى حممد إقبال .ومرة حني اعترب كام اعترب من قبل هاملتون جيب ،أن حممد إقبال قام
باملحاولة املنهجية الوحيدة يف العصور احلديثة يف ميدان املعرفة اإلسالمية امليتافيزيقية يف
كتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم).
وأما أبرز املالحظات التي أشار إليها فضل الرمحن يف مناقشته إلقبال هي:

أول :اعترب أن هدف إقبال يف حماولته الفكرية ،مل يكن هد ًفا دراس ًّيا علم ًّيا ،بل كان
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هدفه يقظة املسلمني كأمة ومجاعة .وهلذا مل يقم إقبال -حسب نظر فضل الرمحن -بصياغة
فلسفة تربوية ،ومل يضع أي برنامج لرتبية املسلمني ،كام مل يقدّ م أي يشء من شأنه أن يمثل
صياغة لسياسات تربوية إسالمية ،ليس فقط يف املجال الرتبوي ،بل يف غريه من حقول
املسعى البرشي ،ومل يرتك إقبال أي تراث وضعي أو إجيايب باستثناء رغبته التي أبداها يف أن
ويوجهوا حياهتم تب ًعا ملا حتضهم عليه
يكون ملسلمي اهلند وطنهم الذي يمكنهم أن ين ّظموا
ّ
تعاليم اإلسالم(.((4
ويف هذه النقطة حتديدً ا يظهر االفرتاق املنهجي بني فضل الرمحن وإقبال ،بني إقبال
حتركه نزعة اإلحياء واليقظة وهنضة املسلمني ،وبني فضل الرمحن الذي كانت
الذي كانت ّ
حتركه النزعة العلمية واألكاديمية ،وبحكم هذه النزعة كان من السهل عىل فضل الرمحن أن
ّ
يلتفت ملثل هذه املالحظة ،ويعريها األمهية.
ثانيا :يف نظر فضل الرمحن أن إقبالاً مل ِ
يأت بأي إضافة منهجية يف جمال تعليم القرآن،
ً
وإنام اختار واستعار من بني آياته لكي يربهن عىل أطروحات من املؤكد -كام يقول فضل
الرمحن -أن بعضها كان ح ًّقا من نتاج مت ُّعنه العام يف القرآن ،لكنها تبدَّ ت له عىل أي حال
مالئمة بشكل جيد لالحتياجات الراهنة ملجتمع إسالمي جامد ،وأنه يعرب عن تلك
األطروحات انطال ًقا من نظريات تطور معارصة مثل نظرية برغسون ووايتهد.

وتفسري هذه املالحظة يتصل باملالحظة السابقة ،يف أن هدف إقبال مل يكن هد ًفا
دراس ًّيا ،ومن ثم فإنه مل يكن بصدد بلورة نظرية منهجية يف فهم القرآن ،ومل يكن هذا قصده
عىل اإلطالق ،لكنه جعل من القرآن الكريم منب ًعا لفلسفته ليكون مستقلاً عن الفلسفة
األوروبية ،والفالسفة األوروبيني ،ولعله ليقول هلؤالء :إنه ال يأخذ فلسفته منهم وإن رجع
إليهم ،وإنام يأخذها من القرآن الكريم ،وعىل ضوء هذا الكتاب حياكم فلسفاهتم ومقوالهتم
الفلسفية ،ليكشف هلم عظمة القرآن ،وكيف أنه يم ّثل منب ًعا صاف ًيا وأصيلاً ومتجد ًدا يف
اكتشاف وتوليد واستنباط األفكار احلية واملعارصة.
ثال ًثا :يرى فضل الرمحن أن حماولة إقبال صارت اليوم قديمة جدًّ ا ،طاملا أنه كان
يأخذ مأخذ اجلدية معارصيه من العلامء الذين كانوا حياولون أن يربهنوا عىل إرادة اإلنسان
الدينامية احلرة باالستناد إىل قاعدة املعطيات العلمية اجلديدة.
يوجه هلذا الكالم ،هو هل هناك حماولة ال ينبغي هلا أن تُؤخذ مأخذ
والنقاش الذي ّ

( ((4فضل الرمحن ،اإلسالم ورضورة التحديث ،ترمجة :إبراهيم العريس ،بريوت :دار الساقي1993 ،م،
ص.89
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اجلد آراء ومقوالت وأفكار املعارصين هلا من العلامء!

وإذا كانت حماولة إقبال صارت اليوم قديمة ،فهي قديمة من ناحية زمنية ،ال من
معمقة إىل هذا اليوم ،ومل نتجاوز هذه املحاولة معرف ًّيا إىل
ناحية معرفية ،فهي مل تُقرأ بصورة ّ
أيضا ،فهي حماولة مل تتمم من جهة ،إىل جانب أن هناك انقطا ًعا معرف ًّيا عنها من
هذا اليوم ً
جهة أخرى.

-7إقبال ..مالحظات ونقد

نسجلها عىل
إىل جانب تلك النقاشات النقدية ،هناك بعض املالحظات النقدية التي ّ
إقبال يف كتابه التجديد ،وهذه املالحظات هي:

أول :جاءت حماولة إقبال ثرية باملناقشات الفلسفية والدينية ،القديمة واحلديثة،
ومك ّثفة باألفكار والرباهني العقلية والنقلية ،إذ كشفت عن ثقافة واسعة ،ومعرفة عميقة.
ومع أنه حاول جتديد األسس الفكرية والفلسفية للفكر الديني يف اإلسالم ،أو إعادة النظر
يف تلك األسس الفكرية والفلسفية وحماولة إصالحها ،إلاَّ أنه مل ِ
كثريا برتكيز وتنظيم
يعتن ً
األفكار الرئيسة التي حاول تأكيدها والدفاع عنها ،ومجع الرباهني لالستدالل عليها ،وكأن
كثريا عىل عنارص
الطابع الشفهي الذي يغلب عليه يف العادة التوسع واإلسهاب ،تغلب ً
الرتكيز والبناء املنهجي لألفكار.

يف حني أن حماولة تُعنى بقضية حساسة مثل قضية جتديد التفكري الديني ،كان يفرتض
أن يتجىل فيها املستوى املنهجي بصورة واضحة وراسخة،
خصوصا وأن هذه املحاولة تعدُّ
ً
تطرقت إىل قضية التجديد الديني وعاجلتها .هلذا فإن إقبال حتدّ ث
من أبكر املحاوالت التي ّ
عن التجديد ،ومل يتحدّ ث لنا بصورة منهجية عن منهج التجديد.
ثان ًيا :اعترب إقبال أن اللحظة التي حاول فيها إنجاز مهمة جتديد التفكري الديني ،هي
نتحرى عن هذه اللحظة التي قصدها إقبال وعارصها،
اللحظة املناسبة هلذا العمل .وحني ّ
نكتشف أن هناك حلظتني متعارضتني حتدّ ث عنهام إقبال يف كتابه.

حلظة قيام تركيا احلديثة التي ورثت مرحلة ما بعد اضمحالل دولة اخلالفة العثامنية،
وهي اللحظة التي امتدحها إقبال وبالغ يف الثناء عليها وقال عنها« :إن تركيا يف احلق ،هي
األمة اإلسالمية الوحيدة التي نفضت عن نفسها سبات العقائد اجلامدة ،واستيقظت من
الرقاد الفكري .وهي وحدها التي نادت بحقها يف احلرية العقلية ،وهي وحدها التي انتقلت
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مريرا يف ميدان العقل
من العامل املثايل إىل العامل الواقعي ،تلك النقلة التي تستتبع
ً
كفاحا ً
واألخالق»(.((4

واللحظة الثانية ،املعارضة إىل اللحظة السالفة ،هي تلك اللحظة التي يصفها إقبال
بقوله« :نحن نمر اآلن بعهد شبيه بعهد ثورة اإلصالح الربوتستنتي يف أوروبا ،فينبغي ألاَّ
تعمق وعناية يظهر
يضيع سدى ما تعلمناه من قيام حركة لوثر ونتائجها .فدرس التاريخ يف ُّ
لنا أن حركة اإلصالح كانت سياسية يف جوهرها ،وأن نتيجتها اخلالصة يف أوروبا أسفر عن
إحالل تدرجيي لنظم أخالقية قومية ،حمل األخالق املسيحية العاملية»(.((4
هلذا كنت أتساءل هل أن اللحظة التي حتدث عنها إقبال حول جتديد التفكري الديني
هي اللحظة املناسبة فعلاً ؟ أم أهنا حلظة متوترة ومضطربة ،وغري مواتية عىل اإلطالق ملهمة
دقيقة وحساسة مثل مهمة جتديد التفكري الديني!
فهل أن إقبالاً وجد يف تلك اللحظة إمكانية حدوث انقالب عىل الفكر الديني فأراد
محاية هذا الفكر والدفاع عنه عن طريق إثبات تق ّبله للتجديد! أم أن إقبالاً وجد فيام سمي
باإلصالحات يف تركيا ،بعدً ا إجياب ًّيا هو انبعاث فكرة اإلصالح والتجديد ،وأراد االستفادة
من هذا املناخ يف الدعوة إىل جتديد التفكري الديني يف اإلسالم.

ونلمس يف كالم إقبال ما يوحي بمثل هذه املالحظة التي يريد أن يوازن فيها بني
احلرية واالنحالل ،وحسب قوله« :إننا نرحب من أعامق قلوبنا بتحرير الفكر يف اإلسالم
أيضا أن حلظة ظهور األفكار احلرة يف اإلسالم هي أدق
نقرر ً
احلديث ،ولكن ينبغي لنا أن ّ
اللحظات يف تارخيه .فحرية الفكر من شأهنا أن تنزع إىل أن تكون من عوامل االنحالل،
وفكرة القومية اجلنسية التي يبدو أهنا تعمل يف اإلسالم العرصي أقوى مما عرف عنها من
قبل ،قد ينتهي أمرها إىل القضاء عىل النظرة اإلنسانية العامة الشاملة التي ترشبتها نفوس
املسلمني من دين اإلسالم»(.((5
لذلك من الصعب اجلزم يف أن تلك اللحظة التي قصدها إقبال ،هي اللحظة املناسبة
كل املناسبة حسب وصفه!

سجلها الباحثون اإلسالميون عىل كتاب إقبال هي
ثال ًثا :من أكثر املالحظات التي ّ
وجهات نظره جتاه بعض احلركات واجلامعات التي ظهرت يف العامل اإلسالمي ،كاحلركة
( ((4حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،ص.264
( ((4حممد إقبال ،املصدر نفسه ،ص.266
( ((5حممد إقبال ،املصدر نفسه ،ص.265
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البهائية التي ظهرت يف إيران ،وحركة أتاتورك يف تركيا .فقد اعترب إقبال البهائية والبابية من
احلركات الكربى احلديثة التي ظهرت يف آسيا وأفريقيا ،وأهنا ليست سوى صدى فاريس
حسب تعبريه -لإلصالح الديني العريب ،متأثرة يف ذلك -كام يرى إقبال -بحركة الشيخحممد عبدالوهاب التي ظهرت يف نجد وسط اجلزيرة العربية.

كام أظهر إقبال إعجابه وثناءه عىل حركة أتاتورك يف تركيا ،بطريقة أثارت الدهشة،
وفتحت العديد من التساؤالت يف األوساط الفكرية اإلسالمية حول كيف وقع إقبال يف
مثل هذه األخطاء وااللتباسات ،وهو املفكر الالمع صاحب الذكاء احلاد ،والذهن الو ّقاد،
واملتميز يف القدرة عىل حتليل األفكار بطريقة فلسفية دقيقة ،وامللم باألفكار واملقوالت
الفلسفية ،القديمة واحلديثة ،األمر الذي ال يتناسب وااللتباس الذي وقع فيه إقبال،
مرت هبا تركيا يف أعقاب هناية دولة اخلالفة
خصوصا وأنه كان
ً
معارصا لفرتة التغيرّ ات التي ّ
ً
العثامنية.
وقد اعتنى الباحثون اإلسالميون بالبحث عن تفسري هلذا االلتباس الذي وقع فيه
إقبال ،فهناك من يرى -مثل الدكتور حممد البهي -أن إقبالاً مل يدرس هذه احلركات من
مصادرها ،وإنام قرأ عنها من طريق املسترشقني األوروبيني ،وأخذ بكالمهم بتقليد واتِّباع.

ويتجول يف العامل
وهناك من يرى -كالشيخ مرتىض املطهري -أن إقبالاً مل يسافر
ّ
يتعرف إىل تلك احلركات عن قرب ،كام فعل السيد مجال الدين األفغاين
اإلسالمي لكي ّ
مثلاً .

يتقصد
واحلقيقة أن إقبالاً ليس من النوع الذي يأخذ بكالم األوروبيني بسهولة ،فهو ّ
ويتجول يف العامل اإلسالمي ،فهذا ليس سب ًبا
التظاهر باالستقالل عنهم .وكونه مل يسافر
ّ
مدو ًيا يف العامل اإلسالمي
كاف ًيا؛ ألنه كان
معارصا ملا حدث يف تركيا ،احلدث الذي كان ّ
ً
تفسريا مقن ًعا سوى أهنا عثرة وقع فيها إقبال ،كام يقع غريه من البرش يف
برمته .ومل أجد
ً
عثرات ،واألكيد أهنا حصلت بسبب نقص يف االطالع ،ويف تكوين املعرفة.
راب ًعا :معظم الذين كتبوا عن إقبال ودرسوا أفكاره ،تطرقوا دائماً إىل الشيخ حممد
عبده ،وبعضهم أجرى مقاربات بينهام كالدكتور البهي ،وبعضهم وجد تشاهبات بينهام يف
تطرق إليهام بصور أخرى خمتلفة كهاملتون
املنحى الفكري كالشيخ املطهري ،وبعضهم ّ
جيب ،وفضل الرمحن.
ومل يلتفت هؤالء مجيعا إىل أن إقبالاً مل يتحدّ ث عن الشيخ حممد عبده ،ومل ِ
يأت عىل
ً
ذكره قط يف كتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) .وكان ُيفرتض أن يلتفت إليه حينام
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وجه مالحظته إىل األفغاين متمن ًيا لو أن نشاطه املوزع اقترص بتاممه عىل اإلسالم بوصفه
ّ
نظا ًما لعقيدة اإلنسان وخلقه ومسلكه يف احلياة.

دورا فكر ًّيا لألفغاين عىل دوره السيايس الواسع ،وهذا
بمعنى أن إقبالاً كان ّ
يفضل ً
هو الدور الذي هنض به الشيخ عبده ،وبه مت ّيز عن األفغاين.
ولعل إقبالاً مل ي ّطلع عىل كتابات ومؤلفات الشيخ عبده؛ ألنه لو ا َّطلع عليها ألشار
إليها بالتأكيد بصورة من الصور .وليس الشيخ عبده هو فقط الذي مل ِ
يأت عىل ذكره يف
كتابه املذكور ،وإنام حتى رجاالت النهضة واإلصالح الديني الذين ظهروا وعرفوا يف العامل
التطرق إليهم ،كالشيخ عبدالرمحن الكواكبي والشيخ حممد
أيضا مل يتم
اإلسالمي ،هم ً
ّ
حسني النائيني والشيخ حممد رشيد رضا إىل جانب رجاالت اإلصالح يف مرص والعراق
وبالد الشام.
وأخريا فإن حماولة حممد إقبال تعدُّ واحدة من أهم املحاوالت التي جاءت يف سياق
ً
ُتمم يف العامل العريب واإلسالمي ،ومل
ت
مل
التي
املحاولة
لكنها
اإلسالمي،
جتديد الفكر
َّ
ؤسس عليها الفكر اإلسالمي املعارص تراكامته املعرفية يف جمال اهتاممه بقضية جتديد الفكر
ُي ّ
اإلسالمي.

قبضا وبس ًطا،
حائرا يف طريقة التعامل معهاً ،
وهي القضية التي ظل الفكر اإلسالمي ً
إقدا ًما وإحجا ًما ،ويعدُّ هذا االنقطاع عن حماولة إقبال عىل أمهيتها الفائقة ،من أشد مظاهر
األزمة املعرفية يف الفكر اإلسالمي املعارص.

دراسات وأبحاث
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الدكتور وائل أمحد الكردي*

مقدمة

إذا كان من املمكن أن حيمل التجديد الفكري عىل حممولني أساسيني:

أحدمها :هو بقصد التحديث لقوالب املنظومة العقدية القائمة يف ذاهتا
واإلضافة إليها باعتبار أهنا قد أصبحت قديمة وغري مواكبة لتطور الراهن
الفكري والثقايف واحليايت فرياد نقلها إىل مرحلة جديدة أكثر تقد ًما .ومن قبيل
كثريا جدل األصالة واملعارصة وما نحو ذلك.
هذا ما دار حوله ً
وثانيهام :هو ما كان بقصد إبقاء املنظومة الفكرية أو العقدية قائمة كام هي
عىل أصلها ،وإنام يكون التجديد بحذف ودحض ما حلق أو علق هبا من متغريات
وتأويالت وكيفيات يف الفهم والتداول جراء تعدُّ د تنزيلاً هلذه املنظومة عىل
أنامط وطرق احلياة املختلفة بحسب التوزيع البرشي إىل شعوب وقبائل ،وهو ما
يمكن تسميته بالتحديد بحذف ودحض التصورات واملفاهيم الزائفة التي تلحق

* دكتوراه يف املنطق وفلسفة العلوم ،أستاذ مشارك يف معهد البحوث والدراسات االجتامعية
واجلنائية ،جامعة الرباط الوطني ،السودان ،الربيد اإللكرتوين:

waiahkhkordi@gmail.com
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باملنظومة العقدية يف كل عرص من العصور بنحو طارئ دون أن متثل أصلاً فيها ،بل يكون من
مثمرا ملعرفة حقيقة ،فهي ليست
شأهنا إثارة مشكالت ومهية ال يكون اجلدال فيها ً
منتجا لعلم أو ً
باملشكالت أصلاً ولكنها نشأت كأفكار ومفاهيم ومقوالت طفيلية حول املنظومة الثابتة.

هبذا تطرح الورقة فرضية أساسية ،وهي أن منهج إقبال يف التجديد الفكري –ال سيام
بنحو ما قدَّ مه يف كتابه جتديد الفكر الديني يف اإلسالم -إنام تثبت فاعليتها أكثر اليشء يف
االجتاه الثاين الذي هو حتليل ودحض املشكالت الزائفة.
وحتاول الورقة بصدد حتقيق هذه الفرضية تت ُّبع السياق املنطقي الذي التزم به يف
معاجلته للقضايا املختلفة .وعليه فيمكن اإلفادة من منهجية إقبال هذه يف النظر النقدي
إىل أي إضافات مستحدثة عىل أصل املنظومات العقدية اإلسالمية بأهنا حمض تأويالت
فلسفية ،وذلك بافرتاض أن القوالب واحلدود الكلية للوعي قد اكتمل تشكُّلها منذ بدء
اخلليقة وحتى متام رسالة سيدنا حممد  Kوما أتى بعد ذلك إنام هي أشكال مركبة منها
بصورة معارصة وإلباسها حمض أثواب جديدة دون إزالة اجلوهر واملضمون لتصبح يف
األخري أنامط من التفسري والتأويل والرد إليها.

حول األصل الفلسفي ملصطلح املشكالت الزائفة

إن املنطق  Logicبأنساقه التقليدية مل يعد هو إظهار صحيح الفكر من فاسده بنحو
موضوعي مطلق وحمايد ،بل صار هو األداة التي تستخدم بكيفية يمليها نسق فكري أو
عقدي معني ليثبت هبا معه ما يتسق معه يف النظر إىل ما هو صحيح من الفكر وما هو فاسد.

والشاهد يف هذا األمر هنا هو أن (املشكالت احلقيقية) و(املشكالت الزائفة)
 Pseudo-Problemsيكون الداعم لكليهام يف إقامة احلجة هو اخلاصية األداتية التي يتمثلها
علم املنطق بكل ما فيه من قياس وحساب قضايا وحساب حمموالت وعالقات ودوال
وثوابت ومتغريات.
فاملنطق إ ًذا هو سالح ذو حدين ،ويمكن لنا االستفادة منه باحلد الذي حي ّقق لدينا خاصية
(الضبط الداليل) الذي يضع ح ّي ًزا فار ًقا بني دائرة ما هو مشكل ودائرة ما هو مشكل زائف.
وذلك يقتيض إرشاك الداللة الوظيفية بصورة أساسية بالنسبة لكل جمال من جماالت االستخدام
املنطقي .وعىل هذا األساس يتم التمييز بني للمشكالت احلق بأهنا تساؤالت تصاغ بكيفية
منطقية تالئم وضع إجابات عنها يتوقف عندها التساؤل وينتهي أو عىل األقل ال يستمر.

أما املشكالت الزائفة فإن كيفية استخدام املنطق فيها ال يؤدي إىل وقف التساؤل
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بتقديم إجابات وحلول حاسمة عليها ،بل يستمر التساؤل أو عىل األقل يظل قائماً برغم ما
يقدّ م عليها من إجابات متعددة .وسبب االستمرار الدائم هلذه املشكالت أن وجه البحث
فيها تتساوى فيه احلجة املؤيدة واحلجة املعارضة عىل حد سواء.

اصطالحا باسم (نصل أوكام) Ockham’s Razor
ُذكر يف الفكر الغريب ما عرف
ً

وقديماً
ونصه« :ال جيب مضاعفة الكائنات بغري رضورة» ،وكان من قبيل استخدام هذا املبدأ يف سياق
الكشف عن املشكالت الزائفة هو أن ما ال يعتمد يف اخلربة احلقيقية لإلنسان ال يمكن أن يكون
عضوا ذا اعتبار يف احلقل الداليل للذهن البرشي .والذي تعمل وف ًقا له قوانني املنطق وأغراضه
ً
بمقتىض أن ما يكون له معنى هو ما كان (حتليل ًّيا) كام يف العلوم الرياضية أو (تركيب ًّيا) كام يف
العلوم الطبيعية واالجتامعية .من هنا كان املنطلق يف تفسري ظاهرة املشكالت الزائفة ونشوئها
يف الفكر اإلنساين كنوع من االفرتاضات الزائدة عن حيز اخلربة الفعلية املمكنة.

التجريد املنهجي ملنطق إقبال يف النقد الفكري بام حيقق فائدة حذف املشكالت الزائفة

دحضا بنحو مبارش إىل املشكالت الزائفة
يوجه
ً
جيب القول ابتدأ :إن حممد إقبال مل ّ
بمعناها االصطالحي يف الفكر الفلسفي ،وإنام يمكن للباحث يف فكر إقبال أن يستنبط إثباتًا
لدحض وحذف هذه املشكالت من خالل الكشف عن عنارص منهج إقبال يف التفكري والرؤية
العامة والنقد ،والذي إذا تم إعامله واستخدامه أدى تلقائ ًّيا إىل نفي هذه املشكالت سواء من جهة
(املنع) أي منع ظهورها يف الفكر أصلاً بإذابة مربراهتا وأسانيدها ،أو من جهة (الكشف) أي
البحث عنها ثم اكتشافها وإبرازها يف واقع احلال القائم إذا ما وجدت يف أي فكر بنحو أو بآخر.

ويمكن االستدالل عىل هذه الفائدة يف حذف املشكالت الزائفة -والتي يمكن
أن تتحقق بتوافر االستخدام ملثل هذا املنهج يف الرؤية -من خالل التحليل التجريدي
الستنباط املناطق واملضامني اخلادمة للغرض املطلوب والتي تكمن يف ثنايا بعض نصوص
إقبال ،والتي ذ َّيل هبا مراجعاته النقدية عىل العديد من اآلراء واملذاهب والفلسفات املختلفة
واجتاهاهتا املتغايرة .وهذا التحليل التجريدي هو االفرتاض املحوري يف هذه الدراسة.
واملقصود بالتحليل التجريدي هو إثبات الفكرة يف عدد من العنارص اإليضاحية.

ولو بدأنا بالنتيجة النهائية التي يقوم عليها االستنباط يف حتديد عنارص املنهج،
اصطالحا
وهي املسمى املالئم هلذا املنهج ،لكان –فيام هو أقرب للحقيقة– إمكان تسميته
ً
(باملنهج الوقائعي النقدي املفتوح) ،والذي هو تعادلية من ثالثة أطر( :اإلطار املعريف –
اإلطار العقيل – اإلطار املرجعي) .وللتحليل واإليضاح فاألفضل ألاَّ يتم تفسري كل كلمة
يف هذا املسمى االصطالحي عىل حده بمعزل عن جممل عنارص املنهج إلاَّ من ناحية شكلية
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فقط ،وذلك حفا ًظا عىل وحدة التصور الكيل هلذا املنهج.
عليه ،يمكن صياغة عنارص هذا النهج فيام ييل:

أولاً  :التصور الوقائعي (اإلطار املعريف)

وهو ملكة االستيعاب العام؛ أي كل ما يرد إىل ح ِّيز الوعي وباإلدراك الذايت ليكون
العملية املعرفية لدى اإلنسان .ونعني بكلمة (وقائعي) حتويل كل فاعلية منتجة إىل واقعة؛
أي يمكن إدارهتا بصورة علمية وتوظيفها وإدارهتا .وهو معنى مستوحى من مفهوم (الواقعة
الذرية)  atomic factلدى مدرسة الذرية املنطقية يف التحليل اللغوي املعارص ،ويطلق عىل
ما يتألف حتماً وبصورة حاسمة من عنارص ومتغيرِّ ات بينها عالقات بام ال يتجاوز هنائ ًّيا احلد
األدنى يف الربط بني عنرصين فقط بعالقة ما بينهام.

التعرض ألوىل خطوات املنهج اإلقبايل
أما ما هو بمصطلح (وقائعي) يف حدود
ُّ
بالرغم من أن إقبالاً مل يستخدمه بذاته -مصطلح شارح ملا اجته إليه إقبال بصورة أساسيةيف مرشوعه التجديدي لفهم الدين .وهو هنا لدى إقبال إلغاء للرؤية التشطريية –أي جعل
شطرا منعزلاً قائماً بذاته ولوحده -لفعاليات وأنشطة الوعي اإلنساين ،والتي تقوم
كل جمال ً
عىل الفصل بني اجلزئيات التجريبية موضوع العلم واألحوال النفسية موضوع االجتامع
واخلصوصيات الروحانية املتعالية موضوع الدين وغري ذلك من التقسيامت التي تندرج
كلها وعىل اختالفها حتت الرؤية التشطريية للوعي.
ومناهضة إقبال هلذه الرؤية عمو ًما ودحضه هلا يف ثنايا معاجلاته وحتليالته النقدية هو
ما قد يثبت لدينا أنه ينطلق من موقف ُيوحي لنا بام ُيمكن تسميته أو وصفه به عىل سبيل
االصطالح بأنه (الرؤية اجلشتالتية التامة)؛ وهذا عىل اعتبار أن اجلشتالت  Gestaltهي
املفردة األملانية التي تعني الشكل أو اهليئة أو الصيغة ،والتي قد أصبحت عالمة اصطالحية
وصفية إلحدى أهم مدارس علم النفس يف الراهن املعارص ،حيث د َّلت عىل أن «اجلشتالت
جمرد جمموع للوحدات واألجزاء .فاخلصائص العائدة لصيغة
هو الكل املتكامل ،وليس َّ
الكل ختتلف عن جمموع خصائص األجزاء التي يتألف منها هذا الكل»(((.

وعليه ،فإننا نلمح حقيقة هذا االتفاق االصطالحي ملوقف إقبال بأنه (رؤية جشتالتية
{و ُه َو ا َّل ِذي َج َع َل
تامة) من داللة قوله« :ولعلنا اآلن يف موقف جيعلنا ندرك معنى اآليةَ :
ِ لمِ
ُورا} ،فقد أ َّدى بنا التفسري الدقيق لتعاقب
ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار خ ْل َف ًة َ ْن َأ َرا َد َأ ْن َي َّذك ََّر َأ ْو َأ َرا َد ُشك ً
((( كميل احلاج ،املوسوعة امليرسة يف الفكر الفلسفي واالجتامعي ،لبنان :مكتبة لبنان ،د.ت .ص.605
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الزمان –كام يتجلىَّ يف أنفسنا -إىل فكرة عن احلقيقة القصوى ،هي أهنا (ديمومة) بحتة
يتداخل فيها الفكر ،والوجود ،والغاية ،لتؤلف مجي ًعا وحدة متكاملة .وال نستطيع إدراك
هذه الوحدة إلاَّ من حيث هي وحدة نفس متحققة الوجود حميطة بكل يشء ،هي الينبوع
األول لكل حياة فردية ،وكل فكر فردي»(((.

وإقبال هبذا القول إنام يشمل العنارص اجلدلية الفلسفية الثالثة( :اهلل ،والعامل،
واإلنسان) ،فنجده –استجابة هلذا املوقف املعريف الذي فرضه -يعقد الصلة بني «الذات
اإلهلية من جانب ،واإلنسان والعامل الواقعي من جانب آخر .يريد أن يزاوج بني (الواقعية)
و(الروحية) .يريد أن حيول الصوفية اإلرشافية إىل زهد فجر اإلسالم ،فيبعد منها الفرار من
أيضا أن حيول الواقعية احلديثة التي جعلت لإلنسان
الدنيا ،وينحي منها االحتاد باهلل .ويريد ً
سجلت إيامنه هو بمصريه -إىل واقعية تصل
سلطانًا عىل قوى الطبيعة مل يسبق إليه –ولكنها ّ
اإلنسان بأعامق وجوده إىل اهلل ،حتى ال يكون حبه للامل ح ًّبا طاغ ًيا يقتل كل ما فيه من نضال
سام شي ًئا فشي ًئا ،وال يعود عليه منه إال تعب احلياة»(((.
ويف هذا اإلطار ،ليس هناك من شك لدى إقبال أن نظريات العلوم الطبيعية تفيد
معرفة موثو ًقا هبا؛ ألنه يمكن التح ُّقق من صدقها ،وألهنا متكَّنت من التنبؤ باحلوادث
الطبيعية ومن التحكم فيها .ولكن ينبغي ألاَّ ننسى أن ما نسميه (العلم)  scienceليس نظرة
واحدة منسقة للحقيقة؛ بل هو جمموعة من النظرات اجلزئية للحقيقة ،أو هو عبارة عن
اجتاهات خمتلفة من جتربة كلية ال تظهر منسجمة بعضها مع بعض .فالعلوم الطبيعية تبحث
يف املادة ويف احلياة ويف العقل ،ولكن إذا ُقدِّ م سؤال عن كيفية العالقة املتبادلة بينها مجي ًعا
ٍ
حينئذ تظهر جزئية العلوم املختلفة التي تتناول البحث فيها ،وتعجز كل واحدة منها عن
اإلجابة بمفردها عن السؤال املطروح(((.
ومن املمكن أن تتجلىَّ لدينا أمهية وقائعية إقبال يف الرؤية اجلشتالتية التامة وفائدهتا
يف حذف املشكالت الزائفة التي تنتج بالرضورة عن الرؤية التشطريية ،ذلك من خالل
مقابلتها للجشتالت اجلزئي الناقص عىل نحو ما طرح يف الفلسفة اليونانية القديمة والتي
أفضت أثرها السالب عىل وعي املسلمني عىل حد تعبريه« :أن الفلسفة اليونانية مع أهنا

((( حممد إقبال ،جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،ترمجة :عباس حممود ،دار اهلداية للطباعة والنرش والتوزيع،
ط2000 ،2م ،ص.272
((( حممد البهي ،الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب ،القاهرة :مكتبة وهبه ،ط1975 ،3م،
ص.406
((( املرجع السابق ،ص.407
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وسعت آفاق النظر العقيل عند مفكري اإلسالم غشت عىل أبصارهم يف فهم القرآن»(((.

إيضاحا لتلك الرؤية اجلشتالتية الناقصة يف مثال الفكر اليوناين بقوله:
وقد أعطى إقبال
ً
مهه عىل اإلنسان وحده .وكان يرى أن معرفة اإلنسان معرفة حقه إنام
«كان سقراط يقرص ّ
تكون بالنظر يف اإلنسان نفسه ،ال بالتأ ُّمل يف عامل النبات واهلوام والنجوم .وما أشد خمالفة هذا
لروح القرآن الذي يرى يف النحل عىل ضآلة شأنه حملاًّ للوحي اإلهلي ،والذي يدعو القارئ
دائماً إىل النظر يف ترصيف الرياح املتعاقب ،ويف تعاقب الليل والنهار والسحب ،والسامء ذات
النجوم ،والكواكب السابحة يف فضاء ال يتناهى .وكان أفالطون وف ًّيا لتعاليم أستاذه سقراط
فقدح يف اإلدراك احليس؛ ألن احلس يف رأيه يفيد الظن وال يفيد اليقني.

وما أبعد هذا القول عن تعاليم القرآن الذي يعد (السمع) و(البرص) أجل نعم اهلل عىل
عباده ،ويرصح بأن اهلل جل وعال سوف يسأهلام يف اآلخرة عام فعال يف احلياة الدنيا .وقد فات هذا
األمر املتقدمني من علامء اإلسالم الذين عكفوا عىل درس القرآن بعد أن هبرهم النظر الفلسفي
القديم ،فقرؤوا الكتاب عىل ضوء الفكر اليوناين .ومىض عليهم أكثر من قرنني من الزمان قبل أن
يتب هلم يف وضوح غري ٍ
كاف أن روح القرآن تتعارض يف جوهرها مع تعاليم الفلسفة القديمة.
ينَّ
(((
وقد نجم عن إدراكهم هذا النوع من الثورة الفكرية مل يدرك أثرها الكامل إىل يومنا هذا» .

مديرا معرف ًّيا مان ًعا لظهور أنواع
واحلق أنه بمجرد التناول ملفهوم الدين واإلعالن به ً
املشكالت الزائفة يف الفكر اإلنساين ،فإننا نكون مواجهني بسؤال بارز هو :أن الدين يفرض
بالرضورة (الغيب) من ضمن سياقه العام وأن القرآن ميلء بآيات الغيب جن ًبا إىل جنب مع
آيات العامل املشهود وآيات اإلرشاد والسلوك والفعل ،فكيف يمكن ملن ال يدرك أن حيكم
وحسا؟ ولإلجابة عن هذا السؤال نستخدم استشهاد إقبال بقول
عىل ما هو مدرك شهو ًدا
ًّ
استيفن هوكينج 1942( St.Hawkingم) والذي يعد من أبرز علامء الفيزياء النظرية بعد
أينشتاين ( A.Einsteinتويف 1955م) –وهو ملحد تقري ًبا -حيث ذكر« :إذا حدث مرة يف
حلظة من اللحظات من حلظات يوم غافل طويل من أيام نفس ما لو كانت نفس ويل أن نزل
وحي ليطوي حياته وحياتنا يف مسالك جديدة ،فال يكون هذا ممكنًا إلاَّ ألن هذا الوحي قد
سمح لروحه أن تغزوها األبدية يف أكمل صور حتققها ،ومثل هذا الوحي يعني من غري شك
استعدا ًدا ال شعور ًّيا ،ورنينًا ال شعور ًّيا كذلك .ولكن امتداد خاليا اهلواء التي مل تستنشق
بعد ال يعني أننا انقطعنا عن تنفس اهلواء ،بل يعني عكس هذا متا ًما»(((.
((( حممد إقبال ،جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.10
((( املرجع السابق ،ص.11-10
((( إقبال ،جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.37
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حيا
وهلذا يمكننا القول :إن إقبال أراد أن يعتمد آيات الغيب -ربام ضمنًا -وليس ترص ً
بأن القرآن كله سياق واحد كيل متكامل ،وكل آية فيه بحروفها وألفظها واتصاهلا ووقفها هلا
دور أسايس متمم هلذا السياق القرآين الكيل سواء علمنا نحن معناها أم مل نعلم ،فكل لكل
كلمة يف كل أية يف السياق القرآين العام نام هي أحجار زاوية يف بناء كامل يشدّ بينها وبني بعضها
عالقات رضورية منحتها تلك الوظيفة واألمهية ،حتى إذا ما حذفت من السياق القرآين كام
هي واردة فيه أو استبدلت فإنه ال يعود يف جممله قرآنًا .واملعجز هنا هو العالقات السياقية
الرابطة للعالمات الداللية يف النصوص القرآنية بحيث أن هذه العالمات  signsإذا وردت
يف أي سياق آخر خارج السياق النيص القرآين تتحول إىل عالمة عادية ال مفعول معجز هلا.

وعىل هذا النحو يصبح آليات ومفردات الغيب وما تدل عليه يف القرآن الكريم فائدة
حاسمة يف تدوير وتتميم السياق القرآين العام والكيل حتى وإن علمناها فقط بظاهر املعنى
وجهلنا دالالهتا احلقيقية ،وسوا ًء منها ما كان مرهونًا معرفتنا هبا للتطور الزماين والعلمي
الالحق وأنه غري متوفر أو متاح لدينا يف الراهن ولكنه ممكن يف املستقبل ،أو ما كان منها
مكنونًا يف علم اهلل تعاىل دون سواه .إ ًذا فإن آليات الغيب فعل وظيفي يف السياق العام
للقرآن ،حتى إن آيات القرآن غري الغيبية تكتسب معها وظيفتها الكاملة يف تأليف الرؤية
اجلشتالتية التامة وحذف الرؤية التشطريية املولدة للمشكالت الزائفة.

ثان ًيا :الفاعلية النقدية (اإلطار العقيل)

وهو ملكة احلكم؛ أي ما يتوجه منطق ًّيا –بعدما تكون معرف ًّيا -نحو العقول األخرى
إلثبات ما هي عليه من حق أو زيف .واحلق أن الفاعلية النقدية عىل النحو الذي تناوهلا به
إقبال –دون ختصيص لديه ملصطلح (فاعلية نقدية) -إنام يبدو من شأهنا اكتشاف أوجه القوة
وإبرازها يف املنظومات الفكرية واألطروحات املقدمة ملعاجلة معوقات التقدم اإلنساين،
وبالتايل فهي بدورها متثل فائدة بارزة يف اإلفصاح عن أوجه وإمكانات التطور الكامنة فيها
ومن ثم بناء اإلدارة املعرفية عليها بتوجيه هذه املنظومات وإرشادها نحو اهلدف السديد.
وسبب وصف املنهج النقدي لدى إقبال بالفاعلية النقدية هو اعتبار أن النقد هنا ال
ينبع من أيديولوجيا معدة سل ًفا ،وإنام هو نشاط حتلييل يعمل عىل التوضيح والكشف .ولعله
يف هذا يكون متف ًقا مع االجتاهات الفلسفية املعارصة نو ًعا ما من حيث الطريقة ال سيام اجتاهات
تلمس عنارص هذه الرؤية النقدية وفق سياق حممد إقبال يف منهج
الفلسفة التحليلية .ويمكن ُّ
الفلسفة الظاهراتية (الفينومينولوجيا)  Phenomenologyمن واقع قوله« :وأعني بالربهان
العقيل التفسري النقدي املجرد من مسلامت التجربة اإلنسانية ،وغايته عىل وجه عام الكشف عماَّ
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إذا كان تأويلنا يؤدي يف النهاية إىل حقيقة متاثل نفس احلقيقة ألتي كشفتها لنا الرياضة الدينية»(((.

ويف هذا استفادة إلقبال من منهج (تعليق احلكم) الذي يعد اخلطوة املنهجية األساسية
يف فينومينولوجيا إدموند هورسل ( E. Husserlتويف 1938م) يف النظر النقدي .وذلك ألن
الربهان العقيل غري املتجرد عن املسلامت املستمدة من التجربة الذاتية أو الشخصية يسمح
كثريا بتوليد رأي قارص نحو املوضوع ،ومن ثم يمثل احلكم عليه من هذه الزاوية نو ًعا من
ً
املشكالت الزائفة؛ ذلك أن املشكالت الزائفة ليست تنشأ يف األساس يف ميدان اكتشاف
املعرفة ومضامينها العلمية وإنام يف كيفية إدارة هذه املعرفة وتوجيهها.

ويمكن القول :إن الفكرة األساسية التي يقوم عليها هذا املوقف أن لكل جتربة من جتاربنا
شكلاً
خاصا تقتضيه طبيعة اليشء الذي هي بصدد تناوله بحيث يكون يف وسع الفرد وهو حيلل بنية
ًّ
جتربة معينة الوصول إىل خطاب قابل ألن جييب عىل التساؤالت املطروحة حول اليشء املذكور.
ومن هنا فإن املنهج الفينومينولوجي ينحرص يف وصف الظاهرة ،أي ما هو معطى
مبارشة ،من هذه اجلهة يتم غض النظر عن العلوم الطبيعية وعدم لفت االنتباه إىل نتائجها
وهبذا يتم إسقاط التحيز إىل املذهب التجريبي ،وبنفس القدر يتم رصف النظر من جهة
أخرى عن تقديم نظرية يف املعرفة كخطوة أوىل أو ابتدائية يف املوقف الفلسفي وهبذا يتم
إسقاط التح ُّيز للمذهب املثايل بدوره.

وعليه ،فإذا كان املقصود بالظاهرة هو ماهيات األشياء عىل حقيقتها كام تبدو أمام
الوعي وليس عىل أعراضها املتغرية ،فال بد إ ًذا من وسيلة لتجريد الظاهرة عماَّ يعلق هبا من
تكونت لدينا
عنارص حسية متغريةً ،
وأيضا جتريدها عماَّ يمكن أن نلحقه نحن هبا من أحكام َّ
مسب ًقا بصددها قبل أن نعاينها عىل احلقيقة ،ولذلك تأيت خطوة تعليق احلكم  epocheكخطوة
منهجية أساسية يف الفينومينولوجيا اهلوسريليانية –وما يمكن أن يتفق معها لدى إقبال -بأن
يتم استبعاد الواقع املادي بمؤثراته يف أدوات اإلدراك احليس -عىل نحو مفارقة ديفيد هيوم
( D. Humeتويف 1776م) يف الشكية التجريبية -من ناحية ،واستبعاد املواقف املثالية يف
إصدار احلكم العقيل األويل املسبق من ناحية أخرى ،ويكون هذا االستبعاد بوضع العامل بني
قوسني وإخراجه من دائرة االهتامم وعدم احلديث عن الظاهرة املادية بإزاحتها جان ًبا وعدم
إصدار حكم عليها ،وذلك هبدف القضاء عىل االجتاه الطبيعي بكل مظاهره املادية والوضعية
واألنثروبولوجية والبايولوجية ،فهي هبذا تعدُّ ظاهرة متعالية  Transcendentalأي خارج
اإلدراك وال تصلح ذات داللة إلاَّ بعد حلوهلا يف الشعور كتجربة حية Transcendence
((( املرجع السابق ،ص.38
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وعدم رؤية الظواهر يف املكان بل رؤيتها يف الزمان الذي هو صفة الشعور الداخيل(((.

وتعتمد قاعدة تعليق احلكم بصورة أساسية عىل ما يعرف بمبدأ (القصدية) ،ويعني
أن كل وعي هو وعي بيشء ما ،بمعنى أن الوعي اإلنساين يقصد يف كل حلظة إىل موضوع
معني يكون هو يف هذه اللحظة يف مركز انتباه الذهن وميلء الوعي ،وهذا يعني عزل املوضوع
القائم يف الوعي يف اللحظة املعينة عن باقي املؤثرات واألشياء األخرى حول هذا الوعي
واملحيطة به ،فال يمكنه إصدار حكم إلاَّ عىل ما هو قائم فيه تلك اللحظة.
وما يؤكد هذه الفائدة الفينومينولوجية يف منهج إقبال النقدي املجرد هو ما يفهم
أيضا ما يؤيد اخلطوة
من قوله« :أما الدين فتجربة حية ،ومشاركة واتصال وثيق»( .((1وهو ً
األساسية الثانية يف الفينومينولوجيا اهلوسريليانية وهي (البناء) أو (التكوين) وتعد هي املرحلة
التي يظهر فيها الشعور كقصد متبادل مكون من قالب  Noesيمثل اجلانب النظري أو العقيل
يف األنا اخلالصة  Transcendental Egoومضمون  Noemeيمثل املوضوع .ويتم َّيز الشعور
بأنه (يتَّجه نحو) أو (يمتد نحو) ،وهذا ما عرف بقصدية الوعي( ((1السابق اإلشارة إليها.

وعىل هذا األساس يمكن –إن جاز ذلك -وصف تقرير هورسل الرصيح ،والضمني
لدى إقبال ،أن الشعور هو ذات وموضوع م ًعا بأنه خطوة موفقة بصدد حل املسألة األساسية
عنرصا خال ًقا
يف الفلسفة ،وهي العالقة بني الوجود والوعي .وبناء عىل هذا مل يعد العقل
ً
ملعاين جديدة وإنام هو عنرص استقبال وإدارة.

ولكن مع هذا ال يستفيد إقبال من هورسل استفادة حرفية دون إضافة إبداعية،
وإنام هو أضاف بعدً ا كاملاً للنشاط العقيل النقدي يف مرحلة (التكوين) من املنهج
الفينومينولوجي ،وهو ما يمكن استنباطه من حديثه حول الصالة« :والواقع هو أن الصالة
جيب أن ينظر إليها عىل أهنا تكملة رضورية للنشاط العقيل ملن يتأمل الطبيعة .ومالحظة
الطبيعة مالحظة علمية جتعلنا عىل اتصال وثيق بسلوك احلقيقة ،فنشحذ بذلك إدراكنا
الباطني لشهود احلقيقة شهو ًدا أوىف ..فالصالة إ ًذا ،سوا ًء يف ذلك صالة الفرد أو صالة
اجلامعة ،هي تعبري عن مكنون شوق اإلنسان إىل من يستجيب لدعائه يف سكون العامل
املخيف ...وهي فعل فريد من أفعال االستكشاف ،تؤكد به الذات الباحثة وجودها يف
اللحظة نفسها التي تنكر فيها ذاهتا ،فتتبني قدر نفسها ومربرات وجودها بوصفها عاملاً
((( حسن حنفي ،مقدمة يف علم االستغراب ،لبنان :املؤسسة اجلامعية للنرش والدراسات والتوزيع ،ط،1
1992م ،ص.353-350
( ((1إقبال ،جتديد الفكر الديني يف االسالم ،مرجع سابق ،ص.77
( ((1حسن حنفي ،مقدمة يف علم االستغراب ،مرجع سابق ،ص.356-355
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حمركًا يف حياة الكون .وصور العبادة يف اإلسالم ،يف صدق انطباقها عىل سيكولوجية املنزع
ّ
(((1
العقيل ،ترمز إىل إثبات الذات وإنكارها م ًعا» .
أيضا« :والدين إذن –والعبادة بوجه خاص ،ورياضة الصويف
ويف السياق ذاته يقول ً
يف صالته عىل وجه أخص -مصدر رضوري ملعرفة اإلنسان ،ولوقوفه عىل الوجود؛ عىل
ما فيه من جزئيات ،وعىل ما له من أصل عام وهو احلقيقة الكلية»( .((1هذا يمثل املعايشة
احلقيقية للظواهر يف العامل بام يمكن من إصدار حكم كيل مكتمل وواضح وسليم عليها.

ثال ًثا :احلد الداليل املفتوح (اإلطار املرجعي)

يفيد ذلك ترك االنسياب الكوين جيري يف جمراه بالنسبة لكل األصناف والوحدات
واملنظومات فكرية كانت أم عينية ،دون احلد من سيالهنا أو قطع الطريق أمامها بل فتح
قنوات وطرق مثمرة أمامها.

ذكر حممد البهي يف كتابه (الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب) عن
إقبال أنه حتدث عن (مبدأ احلركة يف اإلسالم) وقصد به «ما يف اإلسالم من عوامل يواجه
هبا اإلنسان تغيرُّ العامل وتطوره .وهي يف ذاهتا مبادئ ثابتة ولكن يتخذ منها اإلنسان عدته
ملالئمة نفسه وأحوال التغيرُّ ات املتتابعة يف عامله املادي الواقعي .واإلنسان هنا هو الفرد
واجلامعة عىل السواء .واإلسالم بالنسبة هلام حقيقة واحدة»(.((1

وهذا بالضبط ما يدل عليه املعنى االصطالحي (للحد املفتوح) ،أي إن الدمج بني
السياق النيص للقرآن الكريم والكون املمتد إنام هو تعبري عن تيار منساب ومفتوح األفق دون
انتهاء ولكنه جيري يف داخل حد أو قناة توجه سريه بني جانبيها لتكون السياق اإلطاري للنص.

ويف هذا الصدد يقرر إقبال« :اإلسالم بوصفه حركة ثقافية ،يرفض ما اصطلح عليه
مارا ثابتًا ،ويصل إىل رأي يقول بأنه متحرك متغيرِّ  .واإلسالم
القدماء من اعتبار الكون ًّ
بوصفه نظا ًما عاطف ًّيا يقول بوحدة الكلمة ويدرك قيمة الفرد ،من حيث هو فرد ،ويرفض
أساسا لوحدة اإلنسانية .فقرابة الدم أصلها مادي مرتبط باألرض وال
اعتبار قرابة الدم
ً
يتيرس التامس أساس نفساين بحت لوحدة اإلنسانية إلاَّ إذا أدركنا أن احلياة اإلنسانية مجي ًعا
يف روحية يف أصلها ومنشئها»(.((1
( ((1إقبال ،جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.105-104
( ((1املرجع السابق ،ص.107
( ((1حممد البهي ،الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب ،مرجع سابق ،ص.415
( ((1إقبال ،جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.173

دراسات وأحباث

50

وهبذا مجع إقبال يف تصوره احلدي املفتوح الداللة –إن جاز لنا الوصف -بني تيارين
فلسفيني متوازيني أحدمها التجريبية اجلزيئية ،والتالية العقلية التجريدية .ومن ثم رفض أن
حكرا عىل أحد هذين األصلني دون اآلخر:
تكون الثقافة اإلسالمية قد تشكَّلت ً
«فأول نقطة هامة نالحظها يف روح الثقافة اإلسالمية هي أهنا -يف سبيل احلصول
عىل املعرفة -جتعل املحسوس املتناهي نصب عينيها .وواضح كذلك أن ظهور منهج
املالحظة والتجربة يف اإلسالم مل ينشأ عن توافق بني العقل اإلسالمي والعقل اليوناين ،بل
كان راج ًعا إىل رصاع عقيل طويل املدى .والواقع هو أن اليونان الذين وجهوا جل عنايتهم
إىل النظري املجرد دون الواقع املحسوس –كام يقول بريفولت -اجته تأثريهم عىل األكثر إىل
حجب أنظار املسلمني عن فهم القرآن ،ووقف حائلاً بني املزاج العريب العميل وبني إثبات
وجوده واستقالله خالل قرنني من الزمان عىل األقل .وهلذا فإين أود أن أستأصل تلك
الفكرة اخلاطئة التي تزعم أن الفكر اليوناين شكل طبيعة الثقافة اإلسالمية»(.((1
وقد أ َّيد مذهبه هذا بإقراره للتدرج الطبيعي يف تكوين التجربة املعرفية« :إن املعرفة
جيب أن تبدأ باملحسوس ،وقدرة العقل عىل حتصيل املحسوس وسلطانه عليه هو الذي ييرس
له االنتقال من املحسوس»(.((1

وقد يرى إقبال أن إثبات هذا احلد الداليل املفتوح كخاصية متفردة للمعتقد اإلسالمي
أنه يبدأ من التعرف عىل بذور املذهب التارخيي يف القرآن الكريم حيث إن األحكام التارخيية
العامة الواردة فيه هو الضامن النسياب معريف متوافق مع انسياب كوين خيلو من املشكالت
الزائفة باعتامده عىل طبيعة السياق القرآين كمرشد وحاكم وموجه.

وعىل املستوى ذاته يؤكد إقبال أن دمج األقطاب املتوازية هذه يف الوحدة العقدية
اصطالحا (بالديناميكية التطورية
اإلسالمية إنام يتبع بالرضورة ملا يمكن التعبري عنه
ً
التحولية) والتي تُطابق بني الكون املتغيرِّ واملتقدِّ م باستمرار وبني املرونة الداللية للنص
القرآين ،فقال إقبال« :وهكذا فإن مجيع خطوط التفكري اإلسالمي تتَّجه إىل تصور الكون
متغريا .وهلذا التصور دعامة أخرى يف نظرية ابن مسكويه عن احلياة بوصفها حركة
متحركًا
ً
(((1
تطورية ،ويف رأي ابن خلدون يف التاريخ» .

ثم يسرتسل يف هذا السياق يف موضع آخر« :إننا نرحب من أعامق قلوبنا بتحرير الفكر

( ((1املرجع السابق ،ص.156
( ((1املرجع السابق ،ص.156
( ((1املرجع السابق ،ص.164
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أيضا أن حلظة ظهور األفكار احلرة يف اإلسالم هي
نقرر ً
يف اإلسالم احلديث ،ولكن ينبغي لنا أن ّ
أدق اللحظات يف تارخيه .فحرية الفكر من شأهنا أن تنزع إىل أن تكون من عوامل االنحالل،
وفكرة القومية اجلنسية التي يبدو أهنا تعمل يف اإلسالم العرصي أقوى مما عرف عنها من قبل
قد ينتهي أمرها إىل القضاء عىل النظرة اإلنسانية العامة الشاملة ،التي ترشبتها نفوس املسلمني
من دين اإلسالم .أضف إىل هذا أن زعامء اإلصالح يف الدين والسياسة قد جياوزون يف حتمسهم
لتحرير الفكر احلدود الصحيحة لإلصالح إذا انعدم ما يكبح مجاح محيتهم الفتية»(.((1

وقد استشهد يف هذا بإجابة هورتن  Hortenاملسترشق املعارص وأستاذ فقه اللغات السامية
بجامعة بون عىل السؤال :هل رشيعة اإلسالم قابلة للتطور؟ حيث أجاب« :إن روح اإلسالم
رحبة فسيحة بحيث إهنا ال تكاد ال تعرف احلدود ،وقد مت ّثلت كل ما أمكنها احلصول عليه من
أفكار األمم املجاورة ،فيام عدا األفكار امللحدة ،ثم أضفت عليها طابع تطورها اخلاص»(.((2

وقد قدَّ م إقبال دعماً هلذا السياق بإشارته إىل اجلدل العلمي الذي أحدثته نظرية
أينشتاين النسبية  Einstein theory of relativityبأن« :نظرية النسبية التي أدجمت الزمان
يف (الزمان الكيل) ،قد زعزعت معنى (اجلوهر) كام اصطلح عليه السلف ،أكثر مما زعزعه
جدل الفالسفة كله .فاملادة لإلدراك العادي –وهو اإلدراك الفلسفي القديم -يشء يلبس
يف زمان ويتحرك يف مكان ،ولكن النسبية يف الطبيعيات ال تقر هذا الرأي .فالقطعة من املادة
ليست شي ًئا ثابتًا له أحوال متغايرة ،بل أصبحت جمموعة حوادث مرتبطة بعضها ببعض وهبذا
ذهبت صالبة املادة التي قيل هبا قديماً  ،وذهبت معنى اخلصائص التي كانت جتعلها تبدو يف
نظر املادي شي ًئا أقوى يف حقيقته من األفكار التي جتول يف العقل .وعىل هذا ،فالطبيعة –
قارا يقوم يف خالء ال حركة فيه ،بل
طب ًقا لرأي األستاذ هوايتهد  –Whitheadليست شي ًئا ًّ
هلا خصيصة التدفق واإلجياد الدائمني .غري أن الفكر يقطع هذا الرتكيب إىل أشياء ساكنة،
منعزلة بعضها عن بعض ،وينشأ عن عالقة بعضها ببعض تصور املكان والزمان»(.((2

ويمكن لنا القول –عىل صعيد آخر يف هذا املحور :-إن كل املجاالت اإلنسانية
للجمع أو التوفيق بني اإلطالق الالهنائي للوجود وبني رسم احلد املعريف الضامن للوعي
احلقيقي والصادق به قد باءت باالهتام بالقصور والنقص يف أوجه ما من بحوثها .وكمثال
لذلك أشار إقبال إىل قصور املنطق األرسططالييس عن اإليفاء باملتطلبات العرصية للقياس
 syllogismاملستعمل يف أصول الفقه ،وهو استخدام الدليل عىل التشابه يف الترشيع .فقال:
( ((1املرجع السابق ،ص.193
( ((2املرجع السابق ،ص.194
( ((2املرجع السابق ،ص.243
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«فسري احلياة املتشابك املعقد ال يمكن أن خيضع لقواعد مقررة جامدة تستنبط استنبا ًطا
منطق ًيا من أفكار عامة معينة ،ولو نظرنا إىل سري احلياة بمنظار املنطق األرسططالييس لبدا
آل ًيا بحتًا ليس له يف ذاته أصل يبعث فيه احلياة واحلركة»(.((2

وهنا ال مناص من القول بأن إقبال قد وضع يديه عىل منهج فيتجنشتاين L. Wittgenstein

(تويف1951م) الفيلسوف التحلييل املعارص ،يف كتاباته املتأخرة ولو بنحو غري مبارش كام حدث
مع سلفه أدموند هورسل ،حيث ذهب فيتجنشتاين يف جممل آرائه( ((2إىل أن االستدالل عىل
صحة األحكام إنام ال يتبع لقوانني منطقية ورياضية مطلقة ومعلقة يف اهلواء ،وإنام هي أمور
تتشكل بحسب التعدُّ د الالحمدود ألنامط وأشكال وطرق احلياة للمجموعات اإلنسانية شعو ًبا
وقبائل والتي ختتلف يف استخدام آليات العقول والتداول اللغوي عىل مستوى احلياة املركبة
لكل منها والتي مرت بأطوار من الرتاكم والتحول منذ األعامق البعيدة للتاريخ ،ولكنها
تتكامل يف األصل اإلنساين العام .فاألصل واحد ولكن الرتكيبات املعقدة ألشكال احلياة يف
تفاصيلها املتعددة حتتاج إىل أكثر من جمرد مراعاة هذا األصل فحسب يف احلكم عىل أفعال
وأقوال اإلنسان الراهن بل ال بد من اعتامد األنامط املنطقية املرنة والتي تستوعبها كل طريقة يف
احلياة بحسب نوعها ومزاجها الوجودي اجلمعي اخلاص.
وامتدا ًدا هلذا السياق ،فإن هذه التعادلية املتولدة عن موقف إقبال الفكري والتي
أسميناها باحلد الداليل املفتوح تستوعب من جهة رضوب وألوان املشكالت الزائفة املنشأة
عن الرؤى التشطريية واملتح ّيزة بأنه ال داعي لنشوئها أصلاً .
ومن جهة أخرى ،ترد عىل املحاوالت املنهجية الساعية إىل حترير احلياة اإلنسانية عن
أي عقال هلا وإطالقها عن أي نوع من أنواع احلدود أو الضوابط امللزمة –حتى ولو كان
اإلسالم -بدعوى أن هذا رضب من رضوب الوضعية املحجمة للطاقة اإلنسانية.

مواجها لدعاوى مدرسة
ونموذج الرد عىل ذلك ،ما يعترب من مواقف إقبال الفكرية
ً
فرانكفورت النقدية املعارصة ضمن واجتاهات ما بعد احلداثة ،وذلك حيث جيمع النقد لدى
إقبال بني جتاوز الوضعية وبني حتديد أهداف للنقد املنطلق أو املفتوح ،وذلك ال حيدث إلاَّ
يف إطار النص القرآين حيث السقف املفتوح للدالالت فيه ولكنها يف الوقت ذاته مرضوب
حوهلا بظاهر النص كقناة للسري وليس قفل للطريق.

واستنارة إقبال هي ما دفعته إىل القول يف مقدمة كتابه (جتديد الفكر الديني يف اإلسالم):

( ((2املرجع السابق ،ص.209
( ((2راجع.Ludwig Wittgenstein, The Blue Book, Basil Blackwell :
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«كلام تقدَّ مت املعرفة ،وفتحت مسالك للفكر جديدة ،أمكن الوصول إىل آراء أخرى غري تلك
التي أثبتها يف هذه املحارضات ،وقد تكون أصح منها .وعىل هذا فواجبنا يقتيض أن نرقب يف
يقظة وعناية تقدم الفكر اإلنساين ،وأن نقف منه موقف النقد والتمحيص»(.((2

وكذلك قال يف ذات السياق الصالح كرد جممل عىل أطروحات ما بعد احلداثة« :أما
املسلم فإن له هذه اآلراء النهائية القائم عىل أساس من تنزيل يتحدث إىل الناس من أعامق احلياة
والوجود ،وما تعني به هذه اآلراء من أمور خارجية يف الظاهر يرتك أثره يف أعامق النفوس.
واألساس الروحي للحياة عند املسلم هو إيامن يستطيع أق ُّلنا استنارة أن يسرتخص احلياة يف
سبيله .وبام أن القاعدة األساسية يف اإلسالم تقول :إن حممدً ا خاتم األنبياء واملرسلني ،فإنه
ينبغي أن نكون من أكثر شعوب األرض يف احلرية الروحانية ،والرعيل األول من املسلمني
الذين خت َّلصوا من الرق الروحي يف آسيا اجلاهلية مل يكونوا بحيث يستطيعون إدراك املعنى
الصحيح هلذه القاعدة األساسية ،فعىل املسلم اليوم أن يقدر موقفه ،وأن يعيد بناء حياته
االجتامعية عىل ضوء املبادئ النهائية ،وأن يستنبط من أهداف اإلسالم التي مل تتكشف بعد
إلاَّ تكش ًفا جزئ ًّيا ،تلك الديمقراطية الروحية التي هي منتهى غاية اإلسالم ومقصده»(.((2
والقول الفصل يف هذا« :إن اإلنسانية حتتاج اليوم إىل ثالثة أمور :تأويل الكون تأويلاً
روح ًّيا ،وحترير روح الفرد ،ووضع مبادئ أساسية ذات أمهية عاملية توجه تطور املجتمع
اإلنساين عىل أساس روحي .وال شك يف أن أوربا يف العرص احلديث قد أقامت نظماً مثالية
عىل هذه األسس ،ولكن التجربة ب َّينت أن احلقيقة يكشفها العقل املحض ال قدرة هلا عىل
إشعال جذوة اإليامن القوي الصادق ،تلك اجلذوة التي يستطيع الدين وحده أن يشعلها.
املجرد مل يؤثر يف الناس إلاَّ قليلاً يف حني أن الدين استطاع
وهذا هو السبب يف أن التفكري َّ
دائماً أن ينهض باألفراد ويبدل اجلامعات بقضها وقضيضها وينقلهم من حال إىل حال»(.((2
من ثم يمكن أن حييلنا إىل اإلمكانات واالجتاهات التطبيقية التي يمكن أن تستفاد من
هذا املنهج يف كشف وإزالة زيف بعض املشكالت عىل مستويات متعددة.

تطبيق حذف املشكالت الزائفة استنا ًدا إىل مرجعية منهج إقبال

يمكن تلخيص مواقف املشكالت الزائفة عىل أنواعها إىل اجتاهني أساسيني:

االجتاه األول ،هو نتاج الوعي الغريب القائل بأن األصل هو أن الروح يف خدمة الطبيعة.

( ((2املرجع السابق ،ص.5-4
( ((2املرجع السابق ،ص.213
( ((2املرجع السابق ،ص.212

دراسات وأحباث

54

واالجتاه الثاين ،هو نتاج الوعي الرشقي القائل بأن األصل هو أن الطبيعة يف خدمة الروح.

هذا مع مالحظة أن أوجه احلق يف كال االجتاهني ال يمكن إلغاؤها ،ولكن املقصود
هو ما ينشأ عن االقتصار والتح ُّيز فقط إىل اجتاه واحد دون اآلخر مما يفقد النظرة الكلية
والتي هي احلقيقة الواقعية املطلوبة ،ومن ثم تنشأ مشكالت ليست هي بمشكالت أصلاً
إذا حت َّققت لدينا الرؤية الكلية.

أولاً  :اجتاه الوعي الغريب

لعله يمكن مالحظة أو استنباط حكم معني بصدد املقارنة ألنامط امليثولوجيا بصورة
موجزة ،فيكون ذلك باإلشارة إىل أن االفرتاضات التي يمكن أن تؤدي إىل الكشف عن
اخلط املنهجي يف التفكري الغريب يف جممله حتى الراهن املعارص ،بحيث يبدو كعرض تتكامل
فيه األدوار يف وصل ماضيه بحارضه واسترشاف مستقبله .يف هذا الصدد يمكن إجراء
الوصف املقارن بأن امليثولوجيا الرشقية كانت هي تلك األحوال الفكرية التي عاشتها
احلضارات القديمة يف مناطق الشام ومرص والعراق والرشق األقىص وغريها ،فيام كان
يقوم يف مقابلها حضارات اليونان والرومان واجلرمان.
هذا ويمكن االفرتاض بأنه إذا كان ما يم ّيز امليثولوجيا الرشقية بصورة عامة هو أن الطبيعة
فيها كانت قائمة خلدمة الروح بام حتمل من معاين التجريد واإلطالق ،وجتاوز احلس التجريبي
املبارش ،وخماطبتها ملكة الوجدان ،وكانت هي األساس يف فاعلية طرق احلياة التي عاشها
الرشقيون ،وهي العنرص الثابت املهيمن فوق العنرص املتغيرِّ وهو الطبيعة املادية واجلسدية.

وقد أ َّدى هذا الطابع للميثولوجيا الرشقية –عىل سبيل املالحظة -إىل التقدُّ م نحو
مزيد من التفكري الروحاين بمرور الزمن مما أعىل بدوره مبدأ (وظيفية العلم) ،أي العلم
الطبيعي بقدر احلاجة وليس من أجل ذاته ،األمر الذي ساعد عىل االجتاه نحو رهن املوضوع
الفردي إىل الذات العامة وإعالء القيم األخالقية كأساس مطلق وعام.

كام كان من نتائجه املنطقية االبتعاد عن تصنيف املجتمع ونظامه بنحو طبقي إىل
سادة وعبيد ،وما كان ذلك إلاَّ بصورة وظيفية عرضية تتالشى مع التقدُّ م بطبيعة حاهلا.
وقد كان هذا (الروح الرشقي) يف مقابل (الوعي الغريب) الذي جعلت فيه الروح –من
باب املالحظة -يف مرحلة امليثولوجيا املتقدِّ مة فيام قبل ميالد املسيح لدى هومريوس وغريه
يف خدمة الطبيعة ،فكان ذلك بمثابة التمهيد الطبيعي واملقدمة الرضورية لظهور التفكري
العلمي املنظم واالنتقال إىل مرحلة الفلسفة واملنطق ومبدأ العلم من أجل العلم؛ أي العلم
عىل إطالقه دون اعتبار للجانب الوظيفي لديه.
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األمر الذي أ َّدى إىل حتقيق التطور املطرد للعلم الكوين لدى الغربيني بنحو ما هو ثابت
تارخي ًّيا .غري أنه كان من سلبيات هذا الطابع للوعي أن أ َّدى إىل تصنيف املجتمعات بنحو طبقي
إىل سادة وعبيد بصورة متأصلة عىل أساس عرقي يزداد مع التقدم بنحو ما نجده يف الفكر
املعارص لدى هيجل ( Hegelتويف 1831م) ونيتشه ( Niezsheتويف 1900م) وغريمها .ولربام
كان السياق العلمي كام نشأ لدى الغربيني هو املحقق ملا عرف فيام بعد بأزمة العلم املعارص(.((2

ومن ذلك ما سبب يف ظهور ما قد سلفت اإلشارة إليه من االنتباه املعريف واملنطقي
لوجود مشكالت هي ليست من قبيل املشكالت ذات احلل أصلاً وبحسب االقتصار
عىل البعد التجريبي املادي يف هذا الفكر الغريب (األورويب) .وحتى وإن جنح البعض
من فالسفتهم إىل التأييد الروحاين املاورائي لألحداث والظواهر ،إلاَّ أن هذا التأييد يعود
ويستمد رشعيته يف النهاية مما يصيبه أو حيرزه من روابط معرفية بالوقائع املادية املحسوسة.

وعليه ،فقد ظهر إمجالاً –بحسب هذا الوعي -أنواع من املشكالت الزائفة عىل كال
اجلانبني ،اجلانب املادي التجريبي أو التجريدي الرصف عىل نحو ما نجده لدى الفلسفة
التجريبية اإلنجليزية والفلسفة التحليلية املعارصة ،واجلانب الروحاين املاورائي امللتحم بروابط
الرشعية املعرفية املستمدة من وقائع وظواهر العامل املادي مثل االجتاهات الوجودية وما نحوها.

ولقد رأى إقبال من خالل منهجه التكاميل كيف أن الفكر الغريب كان دو ًما يف بحثه
عن احلقيقة ينزع إىل التخصيص والغوص يف أعامق اللحظة التي بني يديه والظاهرة التي بني
يديه ،فعندما يتناول الطبيعة فإنه يقرص األمر عىل الطبيعة من حيث هي بحدودها الظاهرة
وبواطنها مما يقبله احلس أو االستدالل العقيل ،واألمر يف كال احللتني لدهيم مما يمكن معرفته
بنحو ُيسهم يف نمو الرتاكم املعريف والعلمي بالعامل .وحتى إذا وقف بعضهم موق ًفا معاد ًيا
للحس -مثل أفالطون -فإنه فقط إنام يفسح املجال إىل أداة معرفية أخرى غري احلس ،وهي
(االستدالل العقيل) ،وهو «التفسري النقدي املجرد من مسلامت التجربة اإلنسانية»(.((2
ويرجع بدوره إىل كونه مستمدً ا يف األخري من واقع حال النظرة اجلزئية وكيف أن
األمر كله يقترص عىل ما يمكن معرفته ذاتًا وتفصيلاً  ،سواء باحلس والتجريب واالستقراء
أو باالستدالل العقيل واالستنباط .ويف كال احلالني فاألمر ضعيف من الناحية املاورائية
 .Metaphysicsيمكن القول :إنه حتى هذا احلد مل تظهر مشكالت زائفة باملعنى الدقيق،
وإنام هي حلول ناقصة عىل مشكالت موضوعية ،ولكن ما قد و ّلد املشكالت الزائفة هو
( ((2وائل أمحد خليل ،مسألة احلرية يف الوعي الغريب ،جملة إسالمية املعرفة ،واشنطن ،املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،العددان 2003 /2002 ،32-31م ،ص.249-247
( ((2إقبال ،جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.38
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االجتاه نحو ختصيص اإلنسان يف حدود الطبيعة بنوع من الربهان العميل دون الربهان
جراء اإلفراطالعقيل ،فإنه يغرق يف عامل اإلنسان يف ح ّيزه املدرك حس ًّيا وحده مما أطاح به َّ
(((2
يف هذا املنحى -إىل تيارات الوجودية والعدمية وإلغاء النظم والقواعد والقيم واملعايري .

فعىل مستوى اإلنسان كذات وماهية ،فقد سمح سوء استخدام املنطق بإدخال
تصورات تشكيكية عىل نحو ما حدث عند انتشار املد الوجودي بتساؤالته االرتيابية نحو
العامل اإلسالمي نقلاً عن أوروبا املتأثرة بنتائج احلربني العامليتني يف مطلع القرن العرشين
ومنتصفه .وكان من ضمن األطروحات الوجودية تلك السؤال عن (العدم) Nothingness
كامهية وجعله صفة للحياة والفعل بام يقود إىل السؤال الكبري عن حال اإلنسان عند البعث
وحياة العامل األخروي.

فالشاهد لدهيم أن جوهر اإلنسان هو حرية االختيار بني البدائل ،والدليل الوجودي
عىل ذلك كون اإلنسان يخُ طئ و ُيصيب ،فمع كل صواب حيتمل اخلطأ ومع كل خطأ حيتمل
الصواب يتعاظم إحساس اإلنسان بقيمة ومعنى وجوده .أما يف العامل األخروي فمع كل
النعيم االفرتايض فيه إلاَّ أنه منتهى عذاب اإلنسان وأمله الوجودي ،وذلك أن قيمة قدرة فعل
قرصا يف ذلك العامل األخر
الرش لديه وامتناعه عنه بمحض إرادته واختياره سوف تنتهي ً
حيث ال يمكن لإلنسان يف اجلنة أن يأيت باختيار لفعل الرش؛ أي إنه ُمسيرَّ ومقهور إىل فعل
اخلري وحسب .بينام يف احلياة الدنيا التي يعيشها اإلنسان فهو خمتار يف أن يفعل أو ال يفعل.
وهذا االختيار هو اجلوهر األصيل لإلنسان ،فيدخلون األمر بذلك يف ح ّيز الربهان
املنطقي عرب قياس إحراجي مؤداه أن االستدالل ينحرص يف افرتاضني اثنني كالمها يؤ ّدي
بالرضورة إىل النتيجة ذاهتا ،فإما أن يموت اإلنسان ثم يبعث عىل حاله وبرشيته وحقيقة
ماهيته املرشوطة بالقدرة احلرة عىل إثبات اخلري أو إثبات الرش ،فال يستطيع أن يوافق بفطرته
هذه مقتىض احلياة األخروية التي تفرض طري ًقا أحاد ًّيا ال اختيار له فيه ،فيكون اإلنسان
بذلك يف أقىص العذاب وهو األمل الوجودي باإلحساس بفقدان قيمة الذات وجوهرها.

كام أنه ليس من ثمة موت آخر يف ذاك العامل لريتاح به؛ إذ ليس لديه حق اختيار
االنتحار وإهناء احلياة بيديه وبمحض إرادته ،بل ويفضل عليه بذلك الذي أدخل جهنم
حيث ينشغل فيها باألمل اجلسدي جراء حريق النار عىل جلده عن إحساسه باألمل النفيس
بفقدانه قيمة ذاته .وإما –وهو االفرتاض االستداليل اآلخر -أن حيدث تتحولاً ماهو ًّيا يف
حقيقة اإلنسان وفطرته حني البعث ،ليكون بذلك من بعث بعد املوت للعامل األخروي
( ((2راجع :إقبال ،جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.11-10
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هو شخص آخر غري ذاك الذي عاش احلياة الدنيا ومات وفني إىل األبد ولن يعود .وكال
االفرتاضني يف القياس نتيجته سالبة وحتث عىل اإلغراق يف احلياة الدنيا باعتبارها املجال
الوحيد يف رأهيم املتضمن إلحساس اإلنسان بقيمة ذاته.
ولعل الرد احلاسم عىل هذه املشكلة الزائفة جييء متواف ًقا مع منهج إقبال وفق حدوده
املؤدية إىل اجلمع الكيل والتكاميل بني (الربهان العميل) و(الربهان العقيل) ،فالرد احلاسم هبذا
إ ًذا عىل هذه احلجة الوجودية بأهنا مشكلة زائفة إنام يكون باحلجة الوجودية ذاهتا .فأولاً  ،ال
يكون (العدم) إلاَّ مردو ًدا لغو ًّيا لكلمة (وجود) وليس له ماهية بذاته سل ًبا للوجود .فالوجود
هو فقط ما يمكن اإلشارة إليه كعيان حمقق مدلولاً عليه بلفظه (يكون) ،أما العدم فال يمكن
اإلشارة إليه أصلاً ناهيك عن التناقض املنطقي عند اإلشارة إليه (بالعدم يكون .)...إ ًذا،
فالعدم جمرد سحب لصفة وخاصة الكينونة لدى الكائنات ،وال يكون بذاته كائنًا.

وثان ًيا ،فمن الثابت حتى عىل مستوى املشاهدة اليومية العادية أن اإلنسان يكتشف يف
يتعرض له ما مل يكن يعلم عنها .وهكذا تنمو خربة اإلنسان بذاته
ذاته مع كل حدث جديد َّ
مع نمو خربته بالعامل من حوله ،واإلنسان ال يدري وال يمكنه التنبؤ بمدى ما يمكن أن تبلغه
قدراته مع حالة اخلوف الشديد أو الغضب الشديد .وهكذا فاإلنسان يف حالة اكتشاف دائم
لذاته مع جتدد املواقف واألحداث ،وأن اإلنسان هبذا هو مرشوع دائم ومستمر ال يتوقف
أو يكتمل إلاَّ بموته.
وباملنطق ذاته ال يكون بمستغرب وال بمشكل أن معرفة اإلنسان وكشفه عن العامل
األخروي كحدث جديد بام فيه مما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش،
هو يف اآلن نفسه كشف جديد ومعرفة جديدة لذاته وقدراته وردود أفعاله وإمكاناته التي
مل يكن يعلمها عن نفسه من قبل .وهذا يؤكد أن التجارب بأنواعها –وليس بالنوع املادي
فقط -هي ما يولد املعارف لدى اإلنسان عن عامله وعن نفسه يف الوقت ذاته .واإلشارة إىل
ف ت َْصبرِ ُ َعلىَ َما لمَ ْ تحُ ِ ْط بِ ِه ُخبرْ ً ا}(.((3
{و َك ْي َ
هذا يف القران الكريم قوله تعاىلَ :
ولقد أشار إقبال يف ب ٍ
عد آخر من أسباب نشوء هذه املشكلة الزائفة إىل اآلية الكريمة:
ُ
ِ ٍ (((3
{ َما َخ ْل ُقك ُْم َولاَ َب ْع ُثك ُْم إِلاَّ َكنَ ْف ٍ
س َواحدَ ة} فقال« :مكابدة هذا النوع من الوحدة
البيولوجية املتضمنة يف هذه اآلية حيتاج إىل طريقة أقل عن ًفا من الناحية الفسيولوجية ،وأكثر
مالئمة من الناحية النفسية هلذا الطراز من العقل الواقعي ،فإن عدمنا مثل هذه الطريقة
( ((3الكهف.68 ،
( ((3لقامن.28 ،
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أمرا طبيع ًّيا»(.((3
تصبح احلاجة إىل وضع املعرفة الدينية يف صورة علمية ً

وتفسري ذلك أن العنف الفسيولوجي الذي أشار إليه إقبال إنام يشغل النفس عن
التأ ُّمل اخللاَّ ق ،ومضمون اآلية املستدل هبا هنا –وفق إقبالُ -يشري إىل التفاعل والتجاذب
النفيس بني العنارص املتعددة يف إطار الكل .أما العنف الفسيولوجي فيفصل املناطق بعضها
عن بعض ومن ثم يغرتب اإلنسان عن نفسه بألاَّ يشعر بام فيها وما لدهيا عىل وجه احلقيقة.

ثان ًيا :اجتاه الروح الرشقي

وهذا االجتاه الثاين ،فهو القائم يف مناطق الفكر الرشقي والذي ينطلق يف خمتلف
تياراته من اعتامد الروح –وهي أمر غيبي -كأساس وهدف تنقاد يف سبيله الطبيعة وتظل
دونه حتى تتالشى فيه ،وال وتقيم فائدهتا –أي الطبيعة واألدوات املعرفية عليها -إلاَّ
بقدر اقرتاهبا من الروح .تلك التي يستلزم إدراكها والكشف عنها أدوات معرفية ومنط ًقا
مغايرا ملا للطبيعة واحلس ،ومن هذه النقطة بالضبط؛ أي نقطة األداة املعرفية إلدراك الروح
ً
واملنطق العرفاين ،هو ما و َّلد عد ًدا من املشكالت ال حتل بإجابات حاسمة وال ينقطع فيها
وحوهلا اجلدال.
وسواء كانت هذه املشكالت نتاج اإلفراط التجريدي يف إعامل (احلركة العقلية) بام
نتاجا إلعالء احلدس املبارش والذوق غري
قدَّ مه الفالسفة واملتكلمون يف اإلسالم ،أو كانت ً
املمكن الربهنة عليه منطق ًّيا وتعميمه حس ًّيا كام لدى الصوفية ومذاهبهم.

فإن كالمها قد اشرتك يف املبدأ العام بأن الطبيعة واملادة يف خدمة الروح وهادفة إليها
وما اقتىض ذلك من وسائل إدراكية ومعرفية مالئمة له ،الشأن الذي يركز ويوجه االنتباه
والبحث نحو زاوية للحكم دون أخرى ،فيخرج احلكم عىل الظواهر واألحداث وف ًقا هلذه
مفتقرا إىل جوانب أخرى.
الزاوية فعل ًّيا من هذا اجلانب ولكنه
ً
وهذا مكمن نشوء املشكالت الزائفة حيث ال تتوفر الرؤية الكلية الشاملة واحلقيقية
لدعم األحكام والرباهني .يقول إقبال« :إننا نعرف مجي ًعا أن احلركة العقلية التي ظهرت يف
اإلسالم يف صدر الدولة العباسية وما أثارته من خالفات مريرة .خذ مثلاً مسألة اخلالف
اخلطري بني الفريقني ،حول رأي أهل السنة يف قدم القرآن ،فقد أنكر العقليون هذا الرأي
ألهنم ظنوا أنه ليس إلاَّ صورة أخرى لعقيدة املسيحيني يف قدم (الكلمة).
ومن ناحية أخرى فإن أهل السنة –وقد أيدهم كل التأييد رجال الدولة العباسية يف
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أواخر عهدها ختو ًفا مما يسفر عن آراء العقليني من نتائج سياسية -كانوا يرون أن العقليني
يقوضون دعائم اجلامعة اإلسالمية .خذ مثلاً النظام فقد كان ينكر
بإنكارهم القرآن ّ
ورصح بأن أبا هريرة مل يكن ثقة يف روايته .وهكذا فإن عدم البواعث من غري
األحاديث
َّ
احلقيقة للحركة العقلية من ناحية ،ومغاالة بعض العقليني يف أفكارهم من غري قيد من ناحية
خطرا
أخرى ،جعل أهل السنة يعتربون هذه احلركة عاملاً من عوامل االنحالل ،ويعدّ وهنا ً
عىل استقرار اإلسالم من حيث هو دستور اجتامعي .فكان قصدهم الرئييس هو اإلبقاء عىل
الوحدة االجتامعية اإلسالمية ،ومل يكن من سبيل لتحقيق ذلك إلاَّ استخدام ما للرشيعة من
قوة مقيدة ملزمة ،واالحتفاظ ببناء نظامهم الترشيعي عىل أدق صورة ممكنة .ثم كانت نشأة
تطوره التدرجيي بطابع غري إسالمي ،وهو جانب نظري
التصوف ُّ
متأثرا يف ّ
التزهدي ونموه ً
بحت ،فكان مسؤولاً إىل حد كبري عن هذا االجتاه ،وقوي يف شطره الديني البحت نو ًعا من
التمرد عىل خترجيات الفقهاء املتقدمني.

وخري مثال عىل هذا سفيان الثوري ،فقد كان من ّ
أدق الفقهاء يف عرصه وأوشك
أن يضع مذه ًبا يف الفقه .ولكن فرط روحانيته وعقم اجلدل الفقهي يف عرصه جعاله يوليّ
وجهه شطر التصوف ،والتصوف يف جانبه النظري الذي تطور فيام بعد كان صورة من
التفكري احلر عىل وفاق مع احلركة العقلية ،وخلق بإرصاره عىل التفرقة بني الظاهر والباطن
نزعة من عدم الالمباالة بكل ما يتصل بالظاهر دون الباطن .وهذه الروح التي تتضمن
االنرصاف التام إىل عوامل أخرى ،وهي الروح التي طبع هبا التصوف يف عصوره األخرية
دستورا اجتامع ًّيا ،كام أن
حجبت أنظار الناس عن ناحية هامة من نواحي اإلسالم بوصفه
ً
إفساحه يف املجال لتفكري طليق يف شطره النظري قد اجتذب إليه خري العقول يف اإلسالم
وأرشهبا يف النهاية روحه .وهبذا أصبحت دولة اإلسالم عىل وجه العموم يف قبضة رجال
مقاربني ...ومل جيد مجهور املسلمني من غري املفكرين من هو خري من هؤالء ليقودهم ،فرأوا
أن خري ضامن هلم هو إتباع املذاهب يف تسليم أعمى»(.((3
جيسد مظهر املشكلة أما عن أسباهبا فيعطي إقبال النموذج التايل« :عىل
هذا القول ّ
أنه ينبغي ألاَّ يفوتنا أن ألفاظ القرب واالتصال واالفرتاق التي تنطبق عىل األجسام املادية
ال تنطبق عىل الذات اإلهلية ،فوجود اهلل يتصل بالكون كله عىل مثال اتصال الروح بالبدن،
والروح ال هي داخل البدن وال هي خارجه ،وال هي قريبة منه وال هي مفرتقة عنه ،ولكن
نتصور اتّصاهلا هذا إلاَّ إذا
اتصاهلا بكل ذرة من ذرات البدن حقيقة واقعة ،ويستحيل أن
ّ
افرتضنا نو ًعا من مكان يوائم رقة الروح ولطفها .وعىل هذا فوجود مكان بالنسبة إىل الذات

( ((3املرجع السابق ،ص.178-177
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التحوط يف تعيني نوع املكان الذي يمكن أن يسند إىل
اإلهلية ال يمكن أن ينكر وإنام ينبغي
ّ
ذات اهلل املطلقة»(.((3
فبمراعاة كل مستوى من هذه األمكنة ال يظهر اخللط فيام حتمله ،إذ ٌّ
كل بحسب ما
هو عليه من فطرة وحقيقة .إن اإلفادة من املنهج النقدي الكيل واملتكامل إلقبال يف رؤية
وتفسري الظواهر واألحداث يعني ألاَّ نستغرق يف اللحظة املادية حتى نقع بالكلية يف شكية
ال خالص منها ،حيث يستوي فيها كل حكم بضده.

املتجرد عن العقل
وكذلك ألاَّ نستغرق يف اللحظة الصوفية والذوق العرفاين
ّ
والتجربة احلسية إىل الدرجة التي نفقد معها االتصال بواقع العامل واألشياء ونقع فريسة
اخللط بني مكان الشهود ومكان اإلله ،وتفنى ذات الناسوت يف ذات الالهوت بنوع من
الوهم الذي تتساوي فيه كل األضداد واملتناقضات ،بحيث يستحيل إثبات وصف حلقيقة
ذوق صويف أو نفيه سواء لدى املريدين واألتباع –واملقصود هنا عىل وجه التحديد الطرق
واملذاهب والفرق الصوفية التي تتَّخذ أشكالاً وهيئات اجتامعية وليس املقصود احلاالت
الفردية السامية وأحواهلا بينها وبني رهبا -أو أمام الرافضني واملمتنعني ،وكالمها يشهد حال
صاحب ذاك الذوق الصويف ويفرسه بام جيده يف هواه هو فاملريدين يؤمنون –وال يثبتون -أن
هذا الذوق والفناء حقيقة وحال صادق .والرافضني يدحضون –وال يثبتون -هذا الذوق
بزعمهم أنه نوع من اجلنون العقيل أو االحتيال العاطفي .وهبذا تستوي احلجة ونقيضها يف
مرتبة واحدة وال قول وهنائي فصل.
واجتاه آخر يف توليد أعظم املشكالت الزائفة يف تاريخ الفكر الرشقي واإلسالمي
حتديدً ا ،وهو االجتاه الكالمي التقليدي املعروف يف حقبته التارخيية ،حيث حتول الدفاع عن
اإلسالم إىل جمرد أساليب كالمية تُرسف يف الربهان العقيل املجرد يف تأويل آيات الغيب
والذات والصفات وأطروحات القدم واحلدوث للعامل وللنص القرآين املحفوظ مما ال
حيسم اجلدال واخلالف فيه لصالح طرف دون آخر ،بل وينشأ عنه التشيع إىل فرق وطوائف
ثم ليبلغ التعصب هلا مداه إىل حد سفك الدماء وتكفري األمة.

والواقع أن آيات الذات والصفات والغيب وما نتج عن اجلدال فيها من دفوعات
لتنزيه أو جتسيد وتشبيه ودعاوى لقدم أو حدوث ،إنام مرده إما إىل اإلفراط يف الربهان العقيل
التجريدي بحيث ال يقبل أي رأي من هذه اآلراء املتناقضة التحقق الواقعي احلاسم للجدل يف
هيئة قوانني ومسائل العلم التجريبي .فلكل حجته املنطقية الصورية وبرهانه العقيل الرصف
( ((3املرجع السابق ،ص.161
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بام يكافئ حجة الطرف اآلخر وبرهانه .وتظل هذه كربى املشكالت الزائفة وال حسم هلا إال
بإزالتها ورفعها أصلاً من حيز اجلدل ،ليس ألن القرآن الكريم مل ينزل ل ُيعرف وإنام لتُعرف
كل منطقة فيه بحسب وظائفها وداللة دورها وحكمة ورودها يف جممل الكتاب.

ولعل هذا الرفع واإلزالة هلذا النوع اخلطري من املشكالت الزائفة يستفاد بإعامل
منهج إقبال التكاميل يف الرؤية –وإن مل يكن قد استخدمه بالفعل -حيث إنه منهج دينامكي
متجدّ د بحسب مقتضيات وأوجه االستخدام لدى أي شخص يستعمله.

وذلك بافرتاض املراعاة والتأكيد عىل موافقة مبدأ الرؤية الكلية لدى اإلنسان ملقتىض
كلية القرآن الكريم .فالقرآن الكريم هو وحدة نسقية كلية حر ًفا وكلم ًة وعبارةً ،وكل
عالمة فيه هلا دورها الوظيفي يف جممل السياق العام للقرآن سواء أدركنا كنهها ودالالهتا
أم مل ندرك ،فعدم العلم بمعنى داللة آيات الغيب أو الذات والصفات ال يلغي وظيفتها يف
السياق القرآين العام بحيث ال يمكن نزعها منه وإلاَّ فقد السياق القرآين الكيل لبنة رضورية
فيه ،ويف الوقت نفسه ليس لدينا األدوات املعرفية الالزمة للخوض يف كنه هذه اآليات
وإخضاعها للحجة املنطقية والربهان العقيل أو الربهان التجريبي كام نفعل مع أحداث
ووقائع عامل الشهادة ،ثم نثبت بالدليل القاطع صحة فهمنا هلا ونشري إىل ذلك الفهم بأنه هو
حتزبنا عليها وافرتقنا عن اجلامعة
احلقيقة اجلازمة ال سواها والتي ينبغي الدفاع عنها حتى لو َّ
املعارضة هلذا األخذ والفهم .إ ًذا ،فاحلل هو اخلروج من كون هذه مشكلة أصلاً  ،وبأن نع ّلق
احلكم بصدد هذا النوع من اآليات ونؤمن هبا فقط كجزء رضوري من القرآن هلا وظيفتها
الفاعلة فيه والتي يستحيل حذفها.
إن املنهج املوصوف لدى إقبال هو ما يسمح لنا بتعليق األحكام بصدد هذا النوع
من اآليات واملوضوع يف سبيل حتقيق الرؤية الكلية نحو القرآن بكونه (ظاهرة) ُيعطينا ذاته
عىل نحو كيل وإن مل ندرك دقائق التفاصيل بذاهتا بمعزل أو انفراد عن السياق العام له.
وأقرب الشبه يف االستدالل عىل ذلك هو ما ح َّققه العلم املعارص من خالل فيزياء الكوانتم
 Quantum Mechanicsبإثباهتا أن األصل الكائن لكل العامل وما فيه هو الطاقة ،وأن هذه
الطاقة تُدرك عىل هيئة (كموم)  quantaتنطلق من مصادرها عىل هيئة دفعات التي هي
الوحدة األدنى يف قياس الطاقة ثم الصعود منها إىل إدراك األشياء عىل هيئتها املركَّبة بنحو
ما نراها فعل ًّيا يف العامل.

ولكن الشاهد أن هذه الوحدة القياسية للطاقة (الكم) هي بدورها كائن مركّب
ومؤ ّلف من (جسيامت) ،وأن هذه اجلسيامت ال تتصدر بأي حال من األحوال أدنى أو أعىل
عتبات احلس لدى اإلنسان ،فهي خارج دائرة القياس عىل مستوى اجلسيم الواحد ،وإنام
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يتم إدراكها من خالل دورها يف الكم كعضو فيه ضمن عدد ال حيىص من اجلسيامت؛ أي ال
يمكن االستدالل عىل حقيقة وجود اجلسيم مفر ًدا بذاته ولكن فقط من خالل جمموع كل
اجلسيامت م ًعا ،متا ًما كتأثري حبة القمح الواحدة عند إلقائها عىل األرض وسط الناس فهم
ال يدركون وجودها ألهنا يف سقوطها بمفردها مل خيرتق صوهتا عتبة السمع لدى اإلنسان،
ولكن إذا ُأفرغ كيس كامل به مئات احلبات من القمح عىل األرض دفعة واحدة عندها
خيرتق صوت املجموع عتبة السمع لدى الناس فيدركون وجوده عىل هيئته هكذا كمجموع.
ويكون من الثابت بالرضورة أن هذا الصوت قد اشرتكت فيه كل حبة من حبات القمح
بدورها الوظيفي فيه ،وأن جمموع الوظائف تلك هو ما أحدث األثر.
أخريا ،ال بد من اإلشارة إىل أن املقصود هنا ليس كل الفكر الرشقي وليس كل الفكر
ً
الغريب ،وإنام املقصود فقط ما يتو َّلد عنه جدل املشكالت الزائفة يف كليهام والتي تنشأ غال ًبا
بفعل الرؤية الناقصة أو التشطريية يف التح ُّيز جلزء دون الكل يف جمال معريف ما ولوسيلة
معرفية مفردة دون األخذ بأسباب املعرفة الكلية.

فائدة العقل املسلم املعارص من منهجية إقبال

يمكن القول بأن ما يمكن أن حت ّققه منهجية إقبال يف تغذية العقل املسلم املعارص
إنام يمثل نو ًعا من الثورة الفكرية الالزمة لطبيعة مشكالت عرصنا الراهن ،وقد متاثل هذه
الثورة ما أحدثته فيزياء أينشتاين من ثورة عىل فيزياء نيوتن ،أو ما أحدثته مدرسة اجلشتالت
يف علم النفس من ثورة عىل تعاليم فرويد ،أو ما أحدثته الفلسفة الظاهراتية من ثورة يف
جتاوز التح ّيز املذهبي نحو التجريبية الكاملة أو املثالية الكاملة.
التفرق املذهبي وصولاً إىل حد التناحر
وذلك أن السبب الرئيس يف ظهور مشكالت ُّ
هو االختالط والتشويش الذي أصاب ملكة احلكم لدى العقل املسلم يف مواجهته لقضايا
مراجعة الرتاث يف مقابل احلداثة واملعارصة واخللط الكبري يف فهم حقيقة العالقة بني العقل
والنص ،األمر الذي بلغ معه درجة األزمة .فكان احلل وجو ًبا هو تنقية العقل من األوهام
املتو ّلدة عن عدم انتباه وتركيز الوعي النقدي بصدد متييز ما هو حق وما هو زائف ،أو بني ما
هو رضوري للفكر واحلياة وما هو عرض زائل ،أو بني ما هو منتج عىل احلقيقة وما هو عقيم.
إن أكثر ما ُيفاد املسلم املعارص من إقبال ليس هو قدر من املعلومات النقدية يف مسائل
الفكر والعلم والعقيدة ،وإنام يفاد طريقة يف التفكري ومنهج للرؤية تزول معه تلك احلواجز
الومهية والزائفة بني أوجه احلقيقة الربانية الواحدة واحلقيقة الكونية الواحدة واختاذها فر ًقا
وشي ًعا.
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يمكن رسم اخلالصة النهائية هلذه الدراسة عىل حمورين أساسيني:

تم اال ّدعاء نسبته إىل إقبال وإثبات فعاليته يف دحض وحذف
أول :إن املنهج الذي َّ
املشكالت الزائفة إنام هو جتريد تأوييل ملوقف إقبال الواضح يف مؤلفاته جتاه القضايا الفكرية
وعرضها عىل خربته يف فهم مسببات املشكالت الفكرية اإلنسانية املرتبطة باملرجعية
اإلسالمية وتصوراته ملعاجلتها وتطوير وجتديد الرؤية اإلسالمية الكلية الشاملة.

فمحاوالت التجريد التأوييل تعني استكشاف نوع املنطق الكامن وراء تركيب
السياقات واملفردات والعالمات اللغوية املعربة عن موقف املفكر موضوع البحث ،األمر
الذي يستلزم االصطالح يف وضع مسميات مصطنعة لقواعد هذا املنطق وإن مل يذكرها
بذاهتا يف سياق نصوصه ولكن توحي هبا هذه السياقات والتعبريات إحيا ًء.
ونحسب أمن أهم عنرص يف موقف إقبال املنهجي هو شمولية استيعاب حتى العنارص
والتغيرُّ ات التي قد تبدو بسيطة يف تشكيل وتوجيه املنظومة الفكرية الكلية خاصة ،وأن
(التجديد) لدى إقبال ليس هو حتويل األصول واملبادئ واألسس وإنام هو تطوير وضبط
النظرة إليها والرؤية نحوها بدرجة أقرب إىل احلقيقة التي تتجلىَّ يف متغيرّ ات العرص الراهن.
ثان ًيا :إن أهم ما يتَّصف به املوقف اإلقبايل وما يتأسس عليه من منهج هو اخلاصية
الديناميكية ،وهي درجة مرونة الفكر يف قابليته الستيعاب مستحدثات األمور ومستجدات
العرص .وهي مرونة أداتية تظهر قيمتها يف إعامل املنهج كأداة الستنباط الرؤى والضوابط
واملوجهات املعارصة من ذات املصدر املكتمل يف حقبة قديمة من املايض وهي هنا الرسالة
املحمدية.

وهذا ما يؤيد وسم إقبال أحد أهم وأبرز مؤلفاته الفكرية (جتديد الفكر الديني يف
اإلسالم) ،وقال( :جتديد الفكر الديني) وليس جتديد الدين أو جتديد اإلسالم؛ أي إن
منهجه منعكس عىل موقفنا نحن الفكري والتأوييل عىل نصوص الكتاب والسنة وآيات
الكون وليس عليها بذاهتا.
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الدكتور بدران بن حلسن*

 متهيد

تدور جممل أفكار الدكتور طه عبد الرمحن ونظرياته وحماور كتبه حول
رضورة تأسيس فلسفة عربية تنفك عن إيثار الفلسفة الغربية ومنهاجها.
هم مركزي هو التفكري يف كيفية اخلروج من دائرة التكرار واالجرتار
ويشغله ٌّ
والتقليد والنقل إىل زمن اإلبداع الفلسفي.

َ
الحظ أن املتفلسفة العرب خضعوا هليمنة «الفكر الواحد»
ذلك أنه
(((
وارهتنوا لسطوة «األمر الواقع»  ،فأ َّدى هبم إىل تقليد احلداثة الغربية تقليدً ا
أرض بإنسانيتهم وهويتهم احلضارية ،وجعلهم يفكرون عىل مقاسات غريهم،
َّ
ويضعون احلوايش عىل أفكار انتزعت من سياقات ال متت لواقعهم بصلة ،إلاَّ
التمحل والرغبة يف التقليد ،فدعوا إىل «قطائع معرفية» فتقطعت هبم
سبيل
ُّ
* باحث من اجلزائر ،كلية الدراسات اإلسالمية ،مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية
املجتمع ،قطر .الربيد اإللكرتوينbbenlahcene@gmail.com :
((( طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب،
 ،2002ص .16
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األسباب ،ووجدوا أنفسهم يف األخري مع «القطيع» جيرتون أوها ًما(((.

لقد هاله مستوى التيه والتخ ُّبط الذي بلغه املتفلسفة العرب ،وهذا الواقع املؤمل للفلسفة
العربية ،وقد عبرَّ عن ذلك بقوله« :انظر كيف املتفلسفة العرب املعارصين يؤولون إذا َّأول
غريهم وحيفرون إذا حفروا ،ويفكَّكون إذا فككوا ...سواء أصاب يف ذلك أو أخطأ»(((.

هبم اإلبداع الفلسفي وإقدار املتفلسف العريب عليه،
ولذلك انشغل طه عبد الرمحن ِّ
واخلروج من ربقة التقليد واالتِّباع الفلسفيني ،وسعى إىل القول الفلسفي من التبعية والتقليد
للقول الفلسفي الغريبَّ ،
وبث عنارص احليوية واإلبداع يف املتفلسف العريب ،وكذا إنقاذه من
سطوة فلسفة اآلخر ومعتقله الفكري ،فهو ال ينفك يؤكد أنه «حيق لكل قوم أن يتفلسفوا
عىل مقتىض خصوصيتهم الثقافية مع االعرتاف لسواهم بذات احلق»(((.
وحتتل مسألة اخلصوصية والكونية ح ّي ًزا مهماًّ يف خطابه الفلسفي ،ويذهب إىل
أن اخلصوصية والكونية الزمتان للخطاب الفلسفي العريب ليستعيد دوره يف اإلبداع
امللحة يف سياقها العريب اإلسالمي ،والتواصل
والتواصل؛ اإلبداع يف اإلجابة عن األسئلة َّ
مع اخلطابات الفلسفية األخرى باعتبار أن مرحلة العوملة تفرض تواصلاً .

فاخلصوصية اشتغال عىل افتكاك االعرتاف من اآلخر عىل أن للعريب نصي ًبا فلسف ًّيا
ينبغي لغريه أن ُي ِق َّر بخصوصية هذا النصيب الفلسفي ،بمعنى آخر؛ أن العريب حيتاج إىل
االعرتاف باحلاجة إىل إجياد فلسفة يتم َّيز هبا العريب عن غريه ،ال تمَ َ ُّيز االنقطاع ولكن تمَ َ ُّيز
التكميل واإلغناء ،ليندرج يف سياق كونية القول الفلسفي لإلنسانية.
وتأيت هذه املطالعة سع ًيا إىل حتليل اخلطاب الطاهوي واستكناه مقولتي اخلصوصية
والكونية يف جدليتهام عنده ،وكيفية مسامهتهام يف إنتاج خطاب فلسفي عريب راهن يستجيب
لقضايانا الراهنة ويعبرّ عنها فلسف ًّيا.

 أولاً  :املرشوع الطاهوي ..نقد وتأسيس

قبل تناول مسألتي الكونية واخلصوصية نحاول رسم صورة عامة للخطاب الفلسفي
((( عباس رحيلة ،نظرة يف املرشوع الفكري للدكتور طه عبد الرمحن .انظر:

http://ferssan.wordpress.com/201022/12//nadrafimachrou3taha/

((( طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة – القول الفلسفي ،كتاب املفهوم والتأثيل ،الدار البيضاء :املركز الثقايف
العريب ،ط ،1999 ،1ص .12
((( طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ،ص.12
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عند الدكتور طه عبد الرمحن ،والذي يف تصورنا يقوم عىل خطوتني متكاملتني مها :النقد
والتأسيس .فكيف ذلك؟

يتم َّيز اإلنتاج الفكري الفلسفي لطه عبد الرمحن يف الشكل واملضامني ،وقد ساهم
بدور بارز يف تطوير الدرس الفلسفي واملنطقي وجممل القضايا املتعلقة بفلسفة اللغة منذ
انخراطه يف تدريس الفلسفة يف املغرب يف هناية الستينات من القرن املنرصم ،وأثمرت
جهوده مكاسب نظرية وعملية تبلورت يف اآلونة األخرية يف جمال اآلليات املنهجية املنتجة
للخطاب الفلسفي.
والناظر يف مؤلفاته التي أنجزها خالل العقود الثالثة املاضية يدرك ذلك اجلهد
العميق املبذول يف بلورة اختياراته الفكرية والفلسفية ،واإلخالص املتفاين يف البحث عن
سبل استئناف التحرير والتنوير من أجل الدخول بقوة يف أفق النهضة وروح احلداثة املفقود
منذ قرون(((.

توجهت إصداراته األوىل إىل جمال املنطق وفلسفة اللغة ،وكان مصنفه «اللغة
ّ
والفلسفة» باكورة إنتاجه يف هناية السبعينات .غري أن هناية عقد الثامنينات شهد انطالقته
الكربى وكشفت عن قدراته السجالية املذهلة يف نقد التصورات السائدة يف الفكر العريب.
ظهر ذلك جل ًّيا يف مصنفاته «يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم» ،و«العمل الديني وجتديد
العقل» ،و«جتديد املنهج يف تقويم الرتاث».

ويف التسعينات توجهت عنايته إىل إعادة االعتبار للقول الفلسفي من خالل كتاب
«فقه الفلسفة» بقسميه؛ «الفلسفة والرتمجة» و«القول الفلسفي ،كتاب املفهوم والتأثيل»،
وكتاب «اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل».
يف حني تأيت مؤلفاته األخرية يف سياق النقد األخالقي للحداثة من خالل استثامر
ولفت االنتباه وإعادة االعتبار ألمهية التجربة األخالقية يف التصدي للنزعات املادية اجلاهلة
املجرد ،واستبداله بالعقل املؤ ّيد باعتباره أعىل مراتب العقل القادر
والغافلة للعقل احلداثي ّ
عىل إضفاء املعنى يف شؤون الفكر واحلياة(((.
ويمكن القول :إن كتابه «سؤال األخالق؛ مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة
الغربية» يعترب أحد أهم املسامهات النظرية التي متكن من قراءة مرشوعه ،كام تعترب

((( طه عبد الرمحن ،احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري ،ص.299
((( طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط2000 ،3م،
ص.221 ،12
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رشوحا وتوسي ًعا ملجمل أطروحاته وهذه املؤلفات هي( :احلق العريب يف
مؤلفاته الالحقة
ً
االختالف الفلسفي) ،و(احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري) ،وكذلك كتاب (روح
احلداثة ،املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية)(((.
إن ما سبق من فقرات عن املرشوع الطاهوي جيعلنا ننظر إىل مرشوعه الفكري عىل
ِ
يكتف بالنقد ولكن مارس عملية تنظري وتأسيس فكري
أنه مرشوع نقد وتأسيس .فهو مل
ونظري لليقظة الدينية من جهة ،باعتباره حراكًا تارخي ًّيا وجمتمع ًّيا هيدف إىل حتقيق املقدس يف
جمال تارخيي هو األمة اإلسالمية باعتبارها حتقي ًقا ملقوالت الرؤية اإلسالمية.
ومن جهة أخرى ،فإنه سعى إىل تزويد عملية احلراك هذه ٍ
بزاد معريف وتنظريي مت َّثل
أساسا يف التأسيس لفلسفة إسالمية تنطلق من الرؤية اإلسالمية ،وتعمل عىل إنتاج خطاب
ً
فلسفي إسالمي مأصول غري منقول ،وموصول غري مفصول.
توجه من جهة ثالثة إىل نقد اخلطاب احلداثي الغريب وملحقاته من اخلطابات
كام أنه َّ
احلداثية املقلدة يف العامل العريب اإلسالمي.

 .1التأسيس النظري لليقظة الدينية

ينطلق طه عبد الرمحن يف مرشوعه النقدي من فكرة جوهرية بلورها يف مقدمة كتاب
(العمل الديني وجتديد العقل) ،قوامها املسامهة يف التأسيس النظري لليقظة الدينية من خالل
املحرر عىل رشوط
بناء وتركيب سندها الفكري والفلسفي ،املؤسس عىل الفكر العلمي،
ّ
العقالنية املعارصة ،وختليصها من آفة الغلو يف االختالف ،وهتيئتها للدخول يف التجربة
اإليامنية احلية ،التي حتمل اإلنسان عىل الرتفع عن النزاعات والرصاعات املذهبية الضيقة(((.

هلذا فإن حركة التجديد اإلسالمية املعارصة تفتقد إىل «تبصري فلسفي مؤسس»(((،
وال بد من الرشوع يف عملية التجديد املنتظر من األمة اإلسالمية بتحقيق رشطيها األساسيني؛
ومها :رشط الدخول يف التجربة اإليامنية التي متكن من النفاذ إىل عمق الذات للوصول إىل
عملية التخ ّلق ،ورشط مبارشة التع ّقل املبني عىل استيعاب أدوات النظر املنهجي الذي
يمكن من جتدّ د السند العقيل.
((( نرشت هذه الكتب تبا ًعا عن املركز الثقايف العريب :سؤال األخالق ،مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة
الغربية2000 ،؛ احلق العريب يف االختالف الفلسفي2002 ،؛ احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري،
2005؛ روح احلداثة املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية.2006 ،
((( طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،ص.9
((( طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،ص.9
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وبدون هذين الرشطني ال سبيل إىل بناء فكر ديني متجدّ د يتّسم بخاصية الشمول
والتكامل ،فالعقالنية األسمى ال يمكن الظفر هبا من خالل املقاربات االختزالية التفاضلية
والتجزيئية ملعطيات الفكر والعقيدة اإلسالمية.

 .2التأسيس لفلسفة أخالقية إسالمية

يسعى طه عبد الرمحن إىل بناء فلسفة أخالقية إسالمية بواسطة املفاهيم السابقة
مستحرضا املسلامت األساسية يف نقد واقع احلداثة الغربية ،وهي :مسلمة ال إنسان بغري
ً
أخالق ،ومسلمة ال أخالق بغري دين .ويصل يف هناية النقد إىل أن األخالق اإلسالمية
أخالق كونية عميقة حركية ،مقابل األخالق املحلية السطحية واجلمودية ،التي تو َّلدت
بفعل سيادة احلضارة احلديثة القائمة عىل رضب حمارصة متعددة األوجه واملظاهر عىل
اإلسالم ،وتتم ّثل هذه املحارصة يف عدة مظاهر:
األوىل :حمارصة خارجية ترى يف اإلسالم عمال إرهابيا وخطرا حضاريا ،وذلك
بسبب توظيفه يف مقاومة الغزو االستعامري والتصدي للمركزية احلضارية الغربية.

الثانية :حمارصة داخلية تتمثل يف مواقف األنظمة والدول السائدة من العودة إىل
اإلسالم ،حيث متارس خمتلف أشكال التضييق عىل احلركات واجلمعيات واملنظامت
واجلامعات التي تدعو إىل الرجوع إىل اإلسالم.
الثالثة :حمارصة ذاتية وتتم ّثل يف وقوع بعض الدعاة يف االقتباس واالتِّباع وانتقال
العمل من املجال التنويري الرباين ،وهو جمال الرتبية اخللقية إىل جمال التسييس والتس ّيس
بدل «التأنيس» الذي يقوم عىل السياسة األخالقية التي ال تربط التخ ّلق بحيازة السلطة،
وحصار ذايت آخر يتمثل يف شيوع العقالنية التجريدية التي تقدم النظر عىل العمل ،وتقترص
التوسل إىل املعرفة بالعقل املؤيد.
يف نظرها املجرد عىل الضال املتلبس بدلاً من
ّ
ويرى طه عبد الرمحن أن السبيل األمثل لرفع رضوب املحارصة املفروضة عىل
اإلسالم يكون عن طريق التوسل باألساليب التنويرية والتحررية التي ينتج عنها متام العمل
وحتقيق االكتفاء(.((1

 .3نقد مرشوع احلداثة

عمل طه عبد الرمحن عىل توسيع مفاهيمه السابقة يف كتابه (روح احلداثة :مدخل إىل

( ((1طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،2000 ،ص -175
.178
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تأسيس احلداثة اإلسالمية) ،وش َّن محلة واسعة عىل دعاة احلداثة والتقليد ،وبينَّ األسس
الشنيعة التي حتكم تقليد احلداثيني.

فإذا كان التقليديون يقلدون املتقدمني ،فإن احلداثيني يقلدون املتأخرين ،بل إن تقليد
احلداثيني -بحسب طه عبد الرمحن -يبدو أشنع من تقليد الرتاثيني؛ ألن احلداثة والتقليد
حسب تعريفهم ضدان ال جيتمعان ،يف حني أن الرتاث والتقليد بموجب تقريرهم صنوان
ال يفرتقان(.((1

ويسعى يف جممل أطروحاته إىل أن يبصرّ احلداثيني بمدى التقليد الذي أصاهبم،
وحرمهم من فتح فضاء اإلبداع ،وذلك عن طريق التفريق بني «روح احلداثة» التي جيب
حتصيلها وتوصيلها وحفظها ،و«واقع احلداثة» الذي ال إشكال يف تركه وجتاوزه إىل واقع
غريه ال يقل عنه حداثة.
وبالنسبة للرتاثيني يطمح بأن خيرجوا من ّ
رق التقليد املعوق ،بفتح فضاء االجتهاد،
وال يتم ذلك إلاَّ بسلوك طريق تطبيق روح احلداثة عىل مقتىض التداول اإلسالمي التي
جتتمع فيها مبادئ الرشد والنقد والشمول ،والذي يسمح بتجاوز القراءات احلداثية املقلدة
التي انبنت عىل االستنساخ وليس االستكشاف وعملت عىل تعطيل اإلبداع املوصول.

 ثان ًيا :سبيل اخلروج من التقليد ..جدلية الكونية واخلصوصية

يرى طه عبد الرمحن أننا يمكن أن نتفلسف عىل مقتىض خصائص ذواتنا ،وأن نستمد
أفكارنا من مقومات جمالنا التداويل اإلسالمي( ،((1وأن نضع فلسفة عىل مقاسنا؛ نابعة من
تراثنا وواقعنا ،ونرفض ما ُيقرره غرينا لنا.
وهذا يف جوهره مناقض لكثري من األطروحات الفلسفية العربية احلديثة واملعارصة،
بل حتى القديمة؛ التي ترى أن ال مندوحة من االندراج يف القول الفلسفي واخلطاب
الفلسفي املهيمن سواء أكان يف شكله اإلغريقي الغابر أو شكله الغريب احلداثي وما بعد
احلداثي(.((1

( ((1طه عبد الرمحن ،روح احلداثة املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب،
 ،2006ص.1
( ((1طه عبد الرمحن ،جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ص  243وما
بعدها.
( ((1طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،ص.14-11
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ولذلك فإنه يصف احلداثة الفلسفية باجلمود ألهنا توجب االندماج الكيل يف العرص
الفلسفي عىل مقتىض ما َّقرره الغري يف التفلسف( ،((1ويتَّهم املتفلسفة العرب يف الوقوع يف
فلسفة منغلقة ألهنم خيوضون يف املسالك الفكرية نفسها عىل األشكال املنهجية نفسها(.((1

بل إن كتابه (احلق العريب يف االختالف الفلسفي) ،رهانه األساس والدعوى
يتحرر هذا القول من
األساسية فيه أنه «ال يقوم اإلبداع يف القول الفلسفي العريب حتى
َّ
األساطري التي دخلت عليه»(.((1
هذه األساطري -كام يسميها طه عبد الرمحن -تكمن يف القول بعاملية أو كونية
اخلطاب الفلسفي ورضورة تبنينا له يف الطرائق واملضامني ،لكن الواقع يدل عىل االختالف
بني الناس ،فاالختالف حقيقة وجودية يف وجه العوملة.

فباالختالف بني فلسفات األقوام تُصان اجلامعة البرشية وتتقوى ،وحني ُيصبح
ذلك االختالف بمثابة ميثاق فلسفي بني األقوام يكون هلا حقها يف التفلسف والقدرة عليه.
وأكرب التحديات أمام حق االختالف دعوى عاملية الفلسفة ،مع ارتكاسها يف اليهودية،
وتبعية أبناء يعرب لنظرياهتا واستشكاالهتا ،وما أحاط هبا من أساطري(.((1

إن األساطري التي أحاطت بالقول الفلسفي عمو ًما ،والقول الفلسفي العريب بوجه
تقديسا
خاص ،متنع من االبتكار؛ أمهها تقديس القول الفلسفي األصيل شكلاً ومضمونًا؛
ً
جيعل املتفلسف العريب يضع لذلك القول مقابلاً شكلاً ومضمونًا .وال يدفع ذلك التقديس
متلق بغرض إفهامه مقصو ًدا
جمرد خطاب موجه إىل ٍّ
إىل اعتبار ذلك القول الفلسفي ّ
معينًا( .((1فحني يتبني املتفلسف العريب اخلاصية اخلطابية للقول الفلسفي األصيل؛ يستقل
بفكره ويستطيع أن يبتكر ما ُيضاهيه.
وهناك أسطورة متنع من االخرتاع وهي املتع ّلقة بميالد الفلسفة عند اليونان.
فاملتفلسف العريب ُيسلم بالسياق األسطوري لظهور الفلسفة ،وجيعل أوائل الفالسفة
آخذين من معدن النبوة ومعارصين لألنبياء والرسل( .((1ولدفع هذه األسطورة ينبغي
للمتفلسف العريب أن يتح ّقق بأن القول الفلسفي بيان أي خطاب وارد بلسان املتلقي؛ «أي
( ((1طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص.148
( ((1طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص .197
( ((1طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص.116
( ((1طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص103-83
( ((1طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص.119
( ((1طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص.123
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أنه ال بيانية بالنسبة إىل املتلقي خارج لسانه»(.((2

ولدفع أسطورة أن الفلسفة معجزة يف ظهورها ،ومعجزة يف حدث نقلها إىل العرب،
عىل املتفلسف العريب أن يستنبط من القول الطبيعي الذي ألفه مفاهيم وظيفية وأن ُيظهر فيه
يتوسل بالقول الفلسفي العريب يف كل نقل للقول الفلسفي األجنبي؛
أسبا ًبا فلسفية ،وأن ّ
فهو ُيولد من أقواله الطبيعية «أقولاً فلسفية تنتفي فيها أسباب األسطورة ،سواء ما تع ّلق
منها بأصل الفلسفة أو ما تعلق بأشخاص الفالسفة»(.((2
ولدفع هذه األساطري يناقش طه عبد الرمحن دعوى كونية الفلسفة ويقدم اعرتاضاته
عليها ،وهو ما سنناقشه فيام ييل:

 .1كونية الفلسفة :الدعوى واالعرتاض

يرى طه عبد الرمحن أنه مع تعدد تعريفات الفلسفة بتعدّ د الفالسفة ،فإنه ال مانع
من حرصها يف قسمني كبريين(((2؛ أحدمها :قسم التعاريف االستشكالية ،التي تنبني عىل
حتديد مضمون الفلسفة .إذ تعرف الفلسفة بكوهنا مجلة من اإلشكاالت واألسئلة التي يتوىل
الفيلسوف إثارهتا ،وجيتهد يف اإلجابة عنها ،أو بكوهنا مجلة من احلقائق والنتائج التي يتولىّ
الفيلسوف طلبها وجيتهد يف استنباطها.
تعرف
وثانيهام :قسم التعاريف االستداللية ،التي تنبني عىل حتديد منهج الفلسفة .إذ ّ
الفلسفة بكوهنا طريقة يف البحث ختتص بمامرسة االستدالل املنطقي أو استعامل النظر
النقدي.

 .1الدعوى:

غري أن كال القسمني يتفقان عىل إسناد صفة «الكونية» عىل الفلسفة؛ فاحلقائق
يقررها التعريف االستشكايل تكون عند أصحابه عبارة عن «مضامني
واإلشكاالت التي ّ
يقررها التعريف االستداليل تكون عند أهله
كونية»؛ وكذلك الطريقة املنطقية والنقدية التي ّ
عبارة عن «منهج كوين».
غري أن املنظور التارخيي يبينّ لنا أن مفهوم «الكونية» خيتلف باختالف األطوار التي
تق ّلبت فيهام الفلسفة؛ وبعبارة أخرى :الطورين الرئيسيني اللذين تق ّلبت فيهام الفلسفة

( ((2طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص .124
( ((2طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي.125 ،
( ((2طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص.51
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تارخي ًّيا؛ الطور اإلغريقي والطور األورويب ،ولذلك فقد أخذ مفهوم الكلية مدلولني(:((2

 .1الكلية :فاملراد بالكيل ما يصدق عىل مجيع أفراد اإلنسان من حيث هي كائنات
عاقلة ،وضده اجلزئي .فإذا قيل الفلسفة الكونية فاملقصود هنا هو أن قضاياها ومسالكها
تعم أفراد البرش مجي ًعا ،بحيث تكون هذه الكونية ذات صبغة أنطولوجية .وهذا املعنى
م ًعا ّ
للكونية خيص الطور اإلغريقي من أطوار املامرسة الفلسفية ،بداية من القرن السادس قبل
امليالد.
 .2العاملية :واملراد بالعاملي ما يصدق عىل مجيع أقطار األرض من حيث هي دول
تعم أقطار
قائمة ،وضده املحيل .فإذا قيل :الفلسفة الكونية؛ فاملقصود أن قضاياها ومسالكها ُّ
نظرا
األرض مجي ًعا ،بحيث تكون هذه الكونية ذات صبغة جغرافية أو باألحرى سياسيةً ،
القرتاهنا بإرادة النفوذ والسلطة .وهذا املدلول خيص الطور األورويب من أطوار املامرسة
الفلسفية ،بداية من القرن 17م.

 .2االعرتاضات عىل الدعوى

ب -1-االعرتاضات العامة

(((2

 .1ارتباط الفلسفة بالسياق التارخيي االجتامعي؛ فأي فلسفة مهام كانت ،هي نتاج
سياق تارخيي ونطاق اجتامعي خمصوص ،وال وجود لفلسفة بال هذا السياق التارخيي وال
هذا النطاق االجتامعي ،سواء عىل مستوى الفرد الواحد أو األمة الواحدة.

 .2ارتباط الفلسفة بالسياق اللغوي األديب؛ فاللغة هي املحل الذي يتشكّل فيه القول
الفلسفي ،وال تشكُّل هلذا القول بغري تأ ّثر بمحله اللغوي ،وملا تعدّ دت اللغات واأللسن،
جاز أن تتعدّ د املضامني الفلسفية باختالف األلسن التي تنقلها.
 .3االختالف الفكري بني الفالسفة؛ إن الفالسفة داخل األمة الواحدة خيتلفون يف
آرائهم وأفكارهم فيقال :األفالطونية واألرسطية والغزالية والرشدية واهليجلية وغريها.
وإذا كانت الفلسفة يف األمة الواحدة هبذا االختالف الشديد بني أفرادها ،فكيف يكون
حاهلا عندما يتع ّلق األمر بأمم العامل فيام بينها ،ال شك أن االختالف يكون أشد.
يقسموا الفلسفة إىل أقسام
 .4التصنيف القومي للفلسفة؛ ّ
تعود مؤرخو الفلسفة أن ّ
خمتلفة هي عبارة عن فلسفات قومية متعدّ دة كأن يقولوا« :الفلسفة اليونانية» و«الفلسفة

( ((2طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص.52
( ((2طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص .54-53
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الفرنسية» و«الفلسفة األملانية» ...إلخ .وال يمكن القول :إن هذا التقسيم إجرائي لعرض
املادة الفلسفية دون فرق جوهري .وذلك لسببني؛ أحدمها قد خيصون فلسفة معينة
بأوصاف حمددة كأن يقولوا« :الفلسفة املثالية األملانية» ،و«العقالنية الفرنسية» ،و«التجريبية
اإلنجليزية» .والثاين أن الفالسفة أنفسهم يلجؤون إىل هذا التقسيم فينسبون أنفسهم إىل
أقوامهم بدل إرساهلا غري منسوبة.

ب -2-االعرتاضات عىل دعوى الكونية الكيانية (األنطولوجية) للفلسفة

(((2

جوهرا،
 .1انفكاك وحدة العقل عن وحدة الطبيعة اإلنسانية؛ فهناك من يرى العقل
ً
وهناك من يراه فعالية كبقية الفعاليات اإلدراكية.
 .2انفكاك وحدة الفلسفة عن وحدة العقل؛ ولو فرضنا مبدأ احتاد العقل ،ال يلزم
منه بالرضورة احتاد الفلسفة؛ ذلك أن العقل ،لو فرضناه واحدً ا ،فإن فعالياته ليست واحدة،
وهلذا فمبدأ وحدة العقل ال يوجب وحدة الفلسفة.

 .3انفكاك وحدة الصفات الفكرية عن االشرتاك يف الفلسفة؛ إن مبدأ االشرتاك يف
الفلسفة ال يلزم عنه بالرضورة وجود مجلة من الصفات الفكرية املحددة التي تشرتك فيها
كل الفلسفات عىل نحو واحد.

ب -3-االعرتاضات عىل دعوى الكونية العاملية (اجلغرافية أو السياسية) للفلسفة

(((2

 .1رد الفلسفة إىل الفلسفة األوروبية؛ عىل الرغم من أن وصف «األوروبية» يقيد
مفهوم «الفلسفة» ،فيجعلها حمصورة يف املنطقة األوروبية ،فإن فالسفة الغرب تعاملوا مع
هذا املفهوم كام لو أن داللته كانت مطلقة.
 .2رد الفلسفة األوروبية إىل الفلسفة األملانية؛ ألقطار أوروبا مسامهات خمتلفة
ومتفاوتة يف النهضة الفلسفية احلديثة ،وكان حظ أملانيا أوفر احلظوظ يف هذه النهضة ،لكن
فالسفة األملان بالغوا يف نزع األصالة الفلسفية عن غريهم من األوروبيني ،ويعتربون باقي
الفلسفات األوروبية عيالاً عىل فكرهم األصيل .وملا كانت الفلسفة األوروبية متفرعة عن
الفلسفة اليونانية فقد حرص الفالسفة األملان عىل أن يرفعوا أصول فلسفتهم عىل اإلغريق.
إبرازا منهم خلصوصية الفلسفة األملانية وفضلها عىل غريها .وهذا يضيق من الكونية
ً
السياسية للفلسفة يف حرصها يف أملانيا بدل أوروبا.

( ((2طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص .58-55
( ((2طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص .65-58
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مركزا
 .3هتويد الفلسفة األملانية؛ أضحت أملانيا منذ هناية القرن الثامن عرش
ً
عامل ًّيا للثقافة اليهودية .وجتىل تأثري الثقافة اليهودية يف املجال الفلسفي بأشكال خمتلفة:
فأعظم فالسفة أملانيا تأثروا بفالسفة اليهود ،واإلصالح الديني الذي تز َّعمه مارتن لوثر
جعل املسيحية يف صورهتا الربوتستانتية تزداد قر ًبا من اليهودية .كام أن فالسفة األملان،
عىل اختالف اجتاهاهتم ونزعاهتم ،كانوا يقتبسون عىل األقل بعض مفاهيمهم املحورية
وأفكارهم اجلوهرية من كتاب «التوراة» كام كانوا يضمنون تآليفهم ونصوصهم اجتهادات
وتأويالت هيودية ،سواء أرصحوا بذلك أم ال ،وسواء أتركوا هذه املعاين واحلقائق عىل
وصفها الديني أو خلعوا عليها وص ًفا علامن ًّيا.

كام أن الفلسفة اليهودية قامت بدور الوسيط بني الفلسفة «اليونانية» والفلسفة
املجردة التي جتمعهام ،ويم ّثل كانط النموذج يف
«األملانية» ،وو َّطدت أركان العقالنية
ّ
التداخل بني ما هو أملاين وما هو هيودي من خالل :التأثر بفالسفة اليهود ،والعقيدة
الربوتستانتية ،والتامس املفاهيم من التوراة ،والتوجه العقالين املجرد.
ّ
التحرر واحلقوق التي
استغل اليهود فرصة
 .4تسييس الفلسفة األملانية املتهودة؛ لقد
ّ
أخذوا يتمتعون هبا يف الظروف األوروبية التي استجدّ ت منذ الثورة الفرنسية لكي ينفذوا
إىل دواليب االقتصاد ومسالك التجارة ومصادر اإلنتاج ،وملا قامت القوميات والعرقيات
بدأ اليهود يشتغلون عىل إنشاء قومية هلم ختصهم .وساهم الفالسفة اليهود يف التنظري لذلك
إىل أن غدونا نشهد يف جمال الفكر احلديث تشكّل فضاء فلسفي هيودي عاملي ،يندمج فيه غري
اليهودي اندماج اليهودي فيه ،عن قصد أو عن غري قصد ،وهذا يعني أن الفلسفة القومية
اليهودية استطعت أن تتسرت عىل أصلها القومي ،وتنزل نفسها مرتبة الفلسفة العاملية ،بحيث
تم الدخول اآلن يف الطور الثاين من هتويد الفلسفة ،فبعد هتويد الفلسفة األملانية خاصة،
َّ
جاءت مرحلة هتويد الفلسفة عامة.

 ثال ًثا :نقض دعوى الكونية والتمهيد للخصوصية

بناء عىل االعرتاضات السابقة عىل الكونية الكيانية للفلسفة ،ال بد من القول بجزئيتها
أو بخصوصيتها .أي إن الفلسفة ترتبط بفئة الفالسفة الذين نشؤوا يف حضن ثقايف خاص
هو بالذات احلضن «اليوناين»؛ لذا ففلسفة اإلغريق ليست فلسفة كونية كام شاع وذاع ،وإنام
هي فلسفة قومية كام كان تارخيهم قوم ًّيا ،وكان أدهبم قوم ًّيا ،وكانت أساطريهم أساطري
قومية(.((2
( ((2طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص .56
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وبناء عىل االعرتاضات عىل الكونية السياسية للفلسفة ،التي ينتجها النظام العاملي
اجلديد ،أو ما أصبح يسمى بـ«العاملية يف الفلسفة» أو «الفلسفة العاملية» فإنه يتبينَّ أهنا ليست
َّ
املسخر ألغراض سياسية،
عىل احلقيقة إلاَّ فلسفة قومية مبنية عىل أصول الرتاث اليهودي
أو قل فلسفة قومية مبنية عىل اليهودية املسيسة.
بمعنى آخر ،فإن «هذا الفضاء الفلسفي» ال عاملية حقيقة فيه ،وإنام هو فضاء فكري
معمم عىل اجلميع بأسباب ال صلة هلا بالفلسفة»؛
قومي مفروض عىل العامل« ،فضاء ّ
و«العاملية املفروضة» مفهوم سكوين ينبني عىل مبدأ حدود املكان ،ولو متتد هذه احلدود إىل
العامل كله بواسطة القوة املادية واهليمنة السياسية(.((2

فاخلطاب الفلسفي املروج لكونيته وعامليته خطاب جزئي قومي ،وهذا يدفعنا إىل أن
نتساءل مع طه عبد الرمحن :هل املتفلسفة العرب املعارصون انتبهوا إىل وجود هذا التهويد
يف للفلسفة احلديثة ،أم أن اعتقادهم فيها كاعتقاد أسالفهم يف الفلسفة «اليونانية» ،وهو أن
الفلسفة هي دائماً وأبدً ا معرفة كونية(((2؟
يرى طه عبد الرمحن أنه ال مندوحة من خصوصية تعطينا التم ُّيز ،ومتلكنا احلق يف
االختالف واخلصوصية يف مقابل كونية مدعاة .وهذه اخلصوصية هي ما جيب للعريب من
نصيب فلسفي بحيث ينبغي لغريه أن ُي ِق َّر بخصوصية هذا النصيب الفلسفي ،بمعنى آخر أن
العريب حيتاج إىل االعرتاف باحلاجة إىل إجياد فلسفة يتميز هبا العريب عن غريه ال تمَ َ ُّيز االنقطاع
ولكن تمَ َ ُّيز التكميل واإلغناء(.((3
 .1اخلصوصية مهد الكونية؛ فهذه اخلصوصية الفلسفية تشكل مهد الكونية
ِ
(((3
فكرا فلسف ًّيا ينشئه من
الفلسفية  ،وذلك من جهتني؛ أوالمها أن الفيلسوف الذي ُينْشئ ً
جمال تداول خاص ،و ُينشئه بقيم خمصوصة ،ولغايات خمصوصة .ولكن يرتقي هبذا الفكر
مفتوحا عىل كل
إىل رتبة أنه جيعل تلك القيم أو جيعل ذلك املجال التداويل الذي انطلق منه
ً
املجاالت وعىل كل القيم.
فإذن احلقيقة أن الفلسفة ال تصدر إلاَّ عن فيلسوف له موقع خاص يف جمتمع خاص
بقيم خاصة وبمقاصد خاصة.

( ((2طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص 66
( ((2طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ،ص .12 – 11
( ((3طه عبد الرمحن ،حوار مع خالد احلروب ،حصة «خري جليس» ،قناة اجلزيرة الفضائية ،بتاريخ
.2005/3/5
( ((3طه عبد الرمحن ،احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري ،ص.293
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وثانيتهام أن هناك جان ًبا آخر هو أن اخلصوصية هي جسد الكونية؛ أي إذا كانت
ٍ
معان كونية فال يمكن إلاَّ أن تلبس لباس لغة خمصوصة و ُتنْ َطق يف جمتمع
هناك كونية أو
خاص وتستخدم لغايات خمصوصة ،بمعنى آخر :أنه ال بد من لباس خصويص للمعاين
ٍ
معان تلبس لباس
الكونية ولو ُو ِجدت هذه املعاين ،بمعنى آخر :أن الكونية هي عبارة عن
اخلصوصيات املختلفة(.((3
 .2اخلصوصية تُثري املشرتك اإلنساين؛ يرى طه عبد الرمحن أنه ربام يقول قائل:
إن الكونية هي اإلطار األوسع ،وهي املآل الذي تتصاعد إليه اخلصوصيات املختلفة
وتأمل بالوصول إىل مشرتك إنساين متجاوز للقوميات واخلصوصيات الثقافية واألديان
وغري ذلك .غري أنه يذهب إىل أن األمر يكون بالعكس .فاخلصوصية تثمر وتغني املشرتك
اإلنساين ،ألنه خيرج هبا عن مقتىض ما يمكن أن نسميه بالفلسفة الواحدة بحيث ُت ْف َرض عىل
مجيع األمم ،ثم ثان ًيا هذا الفرض حتى إذا كان هناك مشرتك كوين فإن هذا املشرتك الكوين
ال يبلغ دائماً إلاَّ من مواقع معينة ،ال بد أن يكون هناك موقع فرنيس وموقع أملاين وموقع
إنجليزي ليخرج هذا الكون إىل الناس.

فإذن احلقيقة الكونية ليست إلاَّ جمموعة خصوصيات متضافرة فيام بينها كأهنا عبارة
عن منظورات خمتلفة ليشء واحد ،ولكن ذلك اليشء الواحد ال يمكن أن ندركه يف ذاته من
حيث هو مستقل عن هذه اخلصوصيات ،إنام ندركه دائماً من خالل هذه اخلصوصيات(.((3
فمثلاً لو أخذنا مفهوم العدل ،فالعدل يعني مفهو ًما كون ًّيا ،ولكن تصور العدل يف
هذا املجتمع خيتلف عن تصوره يف ذلك املجتمع ،مفهوم العدل يف املجتمع الديمقراطي
خيتلف عن تصور العدل يف املجتمع اإلسالمي كام كان يف أوائل صدر اإلسالم مثلاً .

وبام أن الفلسفة نظر شامل مراد منه التغلغل يف استيعاب معنى من املعاين أو حقيقة
من احلقائق ،فإن ذلك يعني االنطالق من موقع معني نسميه جمالاً تداول ًّيا أو جمتم ًعا ما أو
متجها ملعاين يتناوهلا اجلميع .ولكن كل يتناوهلا
كذا ،ال يمنع كل ًّيا من أن يكون هذا االنطالق
ً
بأدواته اخلاصة ،وبلغته اخلاصة ،وبقيمه اخلاصة ،وبآماله اخلاصة ،ولكل فيلسوف وجهة
نظره اخلاصة .وهذا جيعل من احلقيقة الكونية ما هي إلاَّ جمموعة خصوصيات متضافرة فيام
بينها.
بل أكثر من هذا ،ال يتجىل االختالف يف معرفة مثلام يتجىل يف الفلسفة .يقال بأن

( ((3طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص .63-52
( ((3طه عبد الرمحن ،احلق االسالمي يف االختالف الفكري ،ص 21وما بعدها.
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الفلسفة كونية ولكن حقيقة األمر ليس يف املعرفة جمال خيتلف فيه الناس مثل اختالفهم
يف املجال الفلسفي ،وهذا يدل عىل أن الفلسفة ليست فقط فيها اختالف ،بل فيها أقىص
االختالف الذي يمكن أن يقع فيه اإلنسان أو حيصل يف املعرفة اإلنسانية(.((3

 راب ًعا :التأسيس للخصوصية

بناء عىل ما سبق تناوله ،فإن طه عبد الرمحن يرى أن التأسيس للخصوصية يكون يف
مستويني متضافرين ،مها؛ دفع جمموعة أساطري ،واالشتغال يف مراتب ثالثة من اإلبداع.

 -1دفع جمموعة أساطري

فهناك جمموعة من األساطري كام سبق القول حتول دون تأسيس خصوصية فلسفية،
هي بذاهتا ندخل هبا إىل الكونية ،باعتبار اخلصوصية جيدا للكونية ومهدها ،وهذه األساطري
هي:
 .1تقديس القول الفلسفي اإلغريقي قديماً  ،واألورويب حدي ًثا من حيث اللفظ
واملضمون.

تفرد
 .2إعجاز القول الفلسفي اإلغريقي خاصة ،والنظر إليه باعتباره معجزة كربى َّ
هبا اليونان.

 .3استقالل املضمون الفلسفي؛ فاالدعاء باستقالل املعنى العقيل عن الشكل اللغوي
مؤسس عىل اعتقاد أسطوري ما انفك خيالط عمل املتفلسفة العرب يف أقواهلم وخطاباهتم.

 -2مراتب اإلبداع

أما منهج بناء اخلصوصية الفلسفية فيقتيض االشتغال عىل مراتب ثالثة ،هتدف
متضافرة إىل إبداع قول فلسفي خاص بنا نتم ّيز به ونساهم به ونشارك يف اخلطاب الكوين.
ابتكارا (برتك تقديس القول الفلسفي) ،واخرتا ًعا (برتك القول
وهذا اإلبداع يتضمن
ً
(((3
بإعجاز القول الفلسفي) ،وإنشا ًء (برتك القول باستقالل املضمون الفلسفي) .
 .1فاالبتكار معناه أن تكون للمتفلسف القدرة عىل الترصف فيام بني يديه من
األقوال الفلسفية األصلية ،بحيث ينتج منها أقوالاً أخرى تنتهي فيها أسباب األسطورة؛
لفظية كانت أو مضمونية.
( ((3طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص .54
( ((3طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص 74وما بعدها.
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 .2أما االخرتاع فأن تكون للمتفلسف القدرة عىل التأمل فيام يامرسه من األقوال
الطبيعية ،بحيث يولد منها أقوالاً فلسفية تنتفي فيها أسباب األسطورة؛ سواء ما تع ّلق منها
بأصل الفلسفة ،أو ما تع ّلق بأشخاص الفالسفة.

 .3يف حني أن اإلنشاء بأن تكون القدرة للمتفلسف عىل وضع القول الفلسفي بالوجه
ازدواجا يظهر فيه حتديد الواحد منهام لآلخر عىل قانون
الذي جيعل مضمونه يزدوج بشكله
ً
بالغة اللسان العريب ،بحيث تنتفي يف هذا القول أسباب أسطورة األسبقية؛ معنوية كانت
أو نطقية.

ﷺ خامتة

وما يمكن أن نختم به هذه املطالعة أن طه عبد الرمحن يرفض السمة الكونية للفلسفة،
ويؤكد خصوصيتها ،من أوجه عديدة؛ منها ارتباط الفلسفة بالسياق التارخيي واالجتامعي،
وارتباطها بالسياق اللغوي ،واالختالف الكبري بني الفالسفة أنفسهم ،وتوزع تسميات
الفلسفة عىل قوميات عدة فنقول فلسفة أملانية وفرنسية وأمريكية وهندية وغريها.
وهذا يدفعنا إىل القول :إن طه عبد الرمحن أراد أن يثبت أن دعوى كونية الفلسفة،
متثل أسطورة؛ إبستيمولوج ًّيا وتارخي ًّيا وواقع ًّيا ،كام أنه من قبيل أسطورة تشكل أيديولوجيا
تعمل عىل ترسيخ اهليمنة الثقافية واحلضارية الغربية.

مـلـف العــدد
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إعداد وتقدمي :الدكتور العريب ميلود*

ملاذا الرتمجة؟ وما الغاية من ورائها؟ أال يمكن اعتبار تعدّ د اللسان عائ ًقا
يؤسس جلسور
أمام حلول الفعل التواصيل بكل مراميه؟ أم أن هذا االختالف ّ
الفهم واحلوار والتواصل؟
هذه األسئلة وغريها هي ما سيحاول املشاركون يف هذا امللف اإلجابة
عنها متوخني البحث فيام يعرف بالرتمجة واملشكلة الثقافية ،لنجعل من الرتمجة
وسيلة إبداعية وحيوية لنقل كل أشكال املعرفة واإلبداع اإلنساين ،وأن تتح ّقق
إنسانية اإلنسان من خالل التفاعل والتحاور واإلنصات لآلخر املختلف لسانًا
وفكرا ومذه ًبا وعقيد ًة وغريه..
ً
أوىل املقاربات املطروحة يف هذا امللف هي للدكتور العريب ميلود من
جامعة مستغانم ،اجلزائر ،وهي حول ميالد الفلسفة اإلسالمية الذي أعقب
حركة ترمجة النصوص اليونانية ،والغريب يف هذه البداية القيرصية للفلسفة
يف بالد املسلمني أهنا جاءت عىل أثر حلم رآه املأمون واستحرض فيه أرسطو
متلم ًسا
العقل .وعليه سيحاول صاحب املقال البحث يف دالالت هذا احللم ِّ

* أستاذ بجامعة عبد احلميد بن باديس مستغانم ،عضو خمرب األنساق ،البنيات ،النامذج
واملامرسات ،جامعة وهران  ،2اجلزائر.
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أسس هذا احللم لبدء حركة واسعة من
سؤالاً مركز ًّيا :ملاذا أرسطو وليس غريه؟ وكيف ّ
الرتمجة اللغوية أولاً  ،لتمتد إىل إرساء دعائم الفهم والتأويل لتلك النصوص املرتمجة ،ما
تولد عنه الح ًقا فلسفة إسالمية خالصة؟.
ثاين مقاربة هبذا امللف هي لألستاذ شاشو حممد ،وهو باحث من جامعة مستغانم،
اجلزائر ،وقد اختار الباحث معاجلة قضية الرتمجة والثقافة من خالل مرشوعي مفكرين
عريب وغريب ،زكي امليالد صاحب مرشوع التعارف احلضاري من خالل جمموعة مفاهيم
مؤسسة هي التجديد والتواصل ،وعالقة كل ذلك باملفهوم املحوري أال وهو الرتمجة ملا هلا
من فعالية يف ترسيخ أسس هذا التعارف والتواصل بني الثقافات والشعوب.
أما املرشوع الثاين فهو للمفكر الكندي فرناند ديمون الذي جعل من الثقافة املحور
الرئيس لكل تطور إنساين وازدهار حضاري ،من خالل التجديد والتواصل كعمليتني
أساسيتني يف مسالة الثقافة ،ومدى حضور الرتمجة كأداة تواصلية بامتياز يف مد جسور
التواصل اإلنساين ،وعليه يطرح الباحث قضية املعنى يف الرتمجة من خالل املرشوعني
املذكورين.

املقاربة الثالثة هبذا امللف هي للدكتور عيساين حممد من املركز اجلامعي بتسمسيلت
اجلزائر ،وقد اختار الباحث معاجلة موضوع الرتمجة من خالل أحد أبرز املتخصصني يف
عالقة الفلسفة بالرتمجة يف الوطن العريب ،أال وهو املفكر العريب طه عبدالرمحن صاحب
كتاب فقه الفلسفة ،الذي دعا من خالله إىل رضورة االبتعاد عن كل تقليد لآلخر ،وأن
ننحت مفاهيمنا بعيدً ا عن هيمنة املفاهيم الغربية التي فرضتها علينا الرتمجة .فطه عبدالرمحن
تأثريا واقرتانًا
يرى أن التقليد دخل الفلسفة اإلسالمية من باب الرتمجة ،فقد كانت أكثر ً
بالفلسفة عن غريها من املعارف األخرى ،فال فلسفة نعرتف هبا يف عاملنا العريب من دون
ترمجة.
املقاربة الرابعة ملوضوع امللف هي للدكتور مرقومة منصور من جامعة مستغانم
اجلزائر ،وهي حول إشكالية تعريب املصطلحات يف علم األنثروبولوجيا ،وما يعرفه هذا
اإلشكال من التباس يف حفاظ املصطلحات األصلية عىل معانيها حني ترمجتها إىل النص
املضيف .فعىل سبيل املثال يطرح الباحث مثال ترمجة مصطلح األنثروبولوجيا إىل العربية
بـ :علم اإلنسان أو األنثروبولوجيا أو اإلناسة أو النياسة باعتبارها مراد ًفا لإلثنولوجيا،
والتي هي يف حقيقة األمر جزء من األنثروبولوجيا .فهذه مصطلحات عديدة ملفهوم واحد،
وعليه ستطرح ها هنا قضية الضيافة اللغوية ومدى قابلية ثبات املعنى األصيل حني ترمجته
إىل لغة خمتلفة.

صاوتلا داعبألاو ةفرعملاو ةمجرتلا

81

خامس مقاربة يف ملفنا هذا هي لألستاذ واضح عبد احلميد من جامعة مستغانم
تعرض لثنائية الرتمجة واهلوية ،باعتبار أن اهلوية هي السؤال البارز يف مسألة
اجلزائر ،وقد ّ
نصا فنحن نستحرض هوية أخرى مغايرة هلويتنا ،ومع ذلك
الرتمجة ،فعندما نرتجم ًّ
ففعل الرتمجة سيعمل عىل تبيئة النص املرتجم وجعله متالئماً مع اهلوية الثقافية والفكرية
واالجتامعية للبيئة النصية املستقبلة.

ويف آخر املقالة يدعو الباحث إىل رضورة تعزيز فعل الرتمجة بمجتمعاتنا العربية
تتعزز هويتنا وتربز قيمنا ومبادئنا ضمن هذه احلركة الدائرية بني النصوص.
واإلسالمية حتى ّ

املقاربة األخرية يف هذا امللف هي لألستاذة ماين سعادة نادية من املركز اجلامعي
بغليزان ،اجلزائر ،ومت ّثلت يف :ما مدى تأثري حركة الرتمجة يف إثراء وتطوير الطب العريب
خصوصا يف عهد الرتمجة العبايس؟ ،أين يظهر جل ًّيا مدى تقدّ م وتطور حركة الطب العريب
ً
تزامنًا مع تطور حركة الرتمجة واتّساعها جلميع املعارف؟ ،هذا ما سنح لألطباء العرب
شجع عىل أن يستقيم الطب
اكتشاف الطب اليوناين والصيني واهلندي وغريه ،األمر الذي ّ
العريب ويربز أطباء عرب مشاهري مثل الرازي وابن سينا متكّنا من أن ينظرا بشكل وافٍ
ّ
ويشخصان العلل ،وقد عملت الباحثة يف مقالتها عىل التأريخ حلركة
لألعراض املرضية
الرتمجة مربزة أهم األسامء التي ذاع صيتها يف جمايل الرتمجة والطب أثناء العرص الذهبي
للرتمجة.

ملف :الترجمة والمعرفة واألبعاد التواصلية

ق
ة
ة ف فة
ا لو لا د ة� ا ل�ي��صر�ي� لل�لس�� ا لإ� سلا مي��
م ن� ا لحلم �إ لى ا تل�ر ج�م ة�
الدكتور العريب ميلود

أليس احلديث عن البدايات املتجدّ دة للفلسفة يف عاملنا املعارص وعن
املعاين الفعلية هلا ،وعن الدور الذي من املمكن أن تلعبه الفلسفة يف ظل سيطرة
املفاهيم التقنية والعلمية ،وابتعاد أغلب العلوم حتى الروحية منها عن التجريد
خو ًفا من أن تصنّف ضمن علوم الكالم والتي تغيب عنها احلقيقة ضمن مسار
بحثها ،وتساؤالهتا ال تتعدّ ى حدود السؤال.

واحلديث عن هذا النمط من الفكر ُيلزمنا دو ًما بأن نعاود احلفر يف
األصل ،أي يف ميالد الفكر الفلسفي ،متسائلني هل طرق التفلسف تقر بكينونة
تنوع هذه
وحدة منظمة لشتى أنامط املامرسات الفكرية عرب التاريخ؟ أم أن ّ
املامرسات هو ما يعبرّ عنه بالفلسفة؟ أم أن الفلسفة هي ذاك البحث امليتافزيقي
يف اجلوهر والعلة والرضورة وغريه؟
هذه األسئلة التي بات يطرحها العقل الغريب عىل نفسه معاو ًدا السؤال
من جديد حول ما هي الفلسفة؟ يدفعنا نحن كذلك يف ظل ثقافتنا العربية
اإلسالمية أن نعيد نحن كذلك السؤال عن الفلسفة ،ولمِ َ ظهرت الفلسفة أصلاً
يف جمتمعاتنا برغم وجود النص الديني ومحله لكل املعاين.
فإذا كانت األسطورة قد اضمح َّلت عقب بزوغ التفكري العقيل ،وإذا
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كانت امليتافيزيقا قد أعلن موهتا مع ظهور الفلسفات الوضعية ،والفكر احلداثي متت
جماوزته إىل فكر ما بعد احلداثة ،واآلن انتقل احلديث إىل ما بعد بعد احلداثة.
أزمات عدة عرفتها الفلسفة أو باألحرى عرفها الفكر اإلنساين بكل جتلياته ،وهذا
لربام نتيجة أزمة النصوص املنتجة ذاهتا ،لكن يف املقابل نجد النص الديني حيمل صفة
الثبات ،ومل يصل إىل النهايات التي عرفتها األسطورة والفكر الفلسفي وغريه .إن كان
تعبريا عن انتصار لإليامن عىل العقل ،فيصبح السؤال عن دعوى ظهور الفلسفة يف
هذا
ً
أمرا مرشو ًعا ،باألخص إذا عرفنا أن ميالد الفلسفة اإلسالمية قد صاحبه وجود
جمتمعاتنا ً
تلك السلطة الفقهية التي كانت ترى يف الفلسفة منكرا وجب حتاشيه.

 الفلسفة اإلسالمية ..هل هو مرشوع حلم؟

إن القارئ لبدايات ترمجة الكتب الفلسفية اليونانية يستوقفه نص شهري البن النديم يف
كتابه «الفهرست» ،يروي فيه حلظة حاسمة مليالد الفلسفة اإلسالمية ،فتحت عنوان« :ذكر
السبب الذي من أجله كثرت كتب الفلسفة وغريها من العلوم القديمة يف هذه البالد»،
كتب يقول :أحد األسباب يف ذلك أن املأمون رأى يف منامه كأن رجلاً أبيض اللون ،مرش ًّبا
محرة ،واسع اجلبهة ،مقرون احلاجب ،أجلح الرأس ،أشهل العينني ،حسن الشامئل ،فقلت:
من أنت؟ قال :أنا أرسطو طاليس .فرسرت به وقلت :أهيا احلكيم أسألك؟ قال :سل،
قلت :ما احلسن؟ قال :ما حسن يف العقل؟ قلت :ثم ماذا؟ قال :ما حسن يف الرشع؟ قلت:
ثم ماذا؟ ،قال :ما حسن عند اجلمهور .قلت :ثم ماذا ؟ قال :ثم ال ثم ( ،)...فكان هذا
املنام أوكد األسباب يف إخراج الكتب .فإن املأمون كان بينه وبني ملك الروم مراسالت،
وقد استظهر عليه املأمون ،فكتب إىل ملك الروم يسأله اإلذن يف إنقاذ ما عنده من خمتار من
العلوم القديمة املخزونة ،املدخرة ببلد الروم ،فأجاب إىل ذلك بعد امتناع» ،حديث خرافة
ويف أحسن األحوال جمرد حلم!»(((.
ربر به ترمجة
ما تأويل هذه الرؤيا ،ملاذا احتاج املأمون وهو اخلليفة النافذ إىل حلم ي ّ
أسس احللم
الكتب؟ ،ملاذا رأى يف املنام أرسطو ومل َير سقراط وال أفالطون مثلاً ؟ ،كيف ّ
(الالعقل) إىل دخول العقل؟ ،الكثري من األسئلة تطرح ،لكن سنحاول أولاً حرص التصور
العام للحلم ،فام هي األحالم؟.
قد نضطر لفهم أو تفسري هذا املنام الذي رآه املأمون بأن نامرس القراءة اهلرمونوطيقية
عىل هذا النص أو باألحرى هذا احللم ،ربام سنبدأ فلسف ًّيا يف تشفري هذه الرؤيا .ونتساءل هل

((( ابن النديم ،الفهرست ،ص.348 ،263
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خصوصا ،أم أن أول عهده مع الفلسفة
كان اخلليفة املأمون عىل اطالع بالفلسفة اليونانية
ً
كان مع هذا احللم .قراءة ما وراء نص هذا احللم حتيل إىل العكس.

فالسؤال الذي طرحناه :ملاذا أرسطو وليس أفالطون أو سقراط؟ جيعلنا نؤمن أن
املأمون استحرض أرسطو العقالين بدل سقراط الفضيلة أو أفالطون املثل ،لغاية سوسيو-
فكرية فرضها الواقع السيايس والفكري السائد آنذاك .فعملية استحضار نص جديد ينتمي
إىل ثقافة غريبة عن جمتمعاتنا يف مقابل النص الديني الذي يمتلك من القداسة واجلاللة.
هو يف حد ذاته عملية قيرصية سواء عىل املستوى الفكري أو السيايس ،فهو بالتأكيد مغامرة
أقدم عليها املأمون.

لذا اعتمد أن ُيسائل أرسطو وليس غريه ،لسببني اثنني ،وهو أن الفضيلة واملثل ليسا
بديلني عماَّ محلته رسالة اإلسالم ممثلة يف القرآن والسنة ،لكن تع ّقل األشياء حتى النصوص
املقدسة ،هو رس رؤية أرسطو يف املنام.
ولعل هذا ما يفسرّ ه ذاك الرصاع واجلدل الفلسفي الذي شكّل أهم مالمح الفكر
الفلسفي اإلسالمي ،جدلية النقل والعقل ،رصاع النص املوحى والفهم اإلنساين...
فاملعروف أن احلسن يف التاريخ اإلسالمي هو ما حسن يف الرشع ،لكن إجابة أرسطو
للمأمون كانت ما حسن يف العقل ،وهبذا مل يؤسس املأمون مليالد الفلسفة فحسب بل مليالد
عقل إسالمي مغاير متا ًما للتعريف الكالسيكي للعقل يف الثقافة العربية اإلسالمية ،فلغو ًّيا
عقل الدابة هو ربطها.
وآية { َأفَلاَ َت ْع ِق ُل َ
كثريا يف القرآن الكريم فسرّ ت عىل أساس هذا
ون} التي َّ
تكررت ً
الفهم اللغوي ،أي ربط أي فهم إنساين بالنص املوحى ،لكن أراد املأمون أن يؤسس لعقل
ويؤول إن اقتىض األمر.
جديد ،عقل يفكر وينقد ّ
لكن قبل البحث والتقصيّ فيام وراء هذا احللم املتعقل للواقع املعيش آنذاك ،سنبحث
يف معاين ودالالت األحالم.

 األحالم :دالالهتا الدينية ،النفسية واالجتامعية

هناك اعتقاد شائع لدى الناس هو أن لألحالم «معنى» (إنذار ،تنبؤ) استرشاف
للمستقبل ،أو هي رسائل من قوى ساموية ،أو رسائل من عامل املوتى (األسالف) ،فقد آمن
البابليون واألشوريون أن مصدر الكوابيس أرواح رشيرة ،واعتقد اليونانيون أن األحالم
رسائل إهلية يوحي هبا «زوس» لبعض البرش ،أما يف احلضارة اإلسالمية فتقسم إىل :احللم
والرؤيا ،فالرؤيا الصاحلة زمنها الفجر ومصدرها اهلل تعاىل وتكون رسالة كفعل سيدنا
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إبراهيم { َيا ُبن ََّي إِنيِّ َأ َرى فيِ ا َملنَا ِم َأنيِّ َأ ْذ َب ُح َك}((( ،أو تن ّبؤ مثل ما حدث لنبي اهلل يوسف،
وما أكثر قصص الرؤيا الصاحلة ،خاصة رؤية النبي  Kوالصاحلني ،وهلا من السحرية
حمفورا يف املخيال الشعبي ،ويمكن احلديث طويلاً عن رمزية احللم
واألعاجيب ما بقي
ً
والالشعور اجلامعي فيه ،لكن ال يسعنا املجال للحديث عنه وال عن الرؤيا الصوفية ،التي
هي أكثر إحيا ًء عرب فكرة اإلرشاق.
أما يف الفكر املعارص فريى فرويد أن األحالم هي الطريق امللكي إىل الالشعور،
وهي ليست استرشا ًفا وال وح ًيا بقدر ما هي جتسد لتأزم واقع اإلنسان ،مقابل رغباته
وأمانيه بأسلوب رمزي يتبع فيه الدوافع الالشعورية ،أو جدل بني مبدأ الواقع ومبدأ
يفض هذا النزاع بالتنفيس عن الشحنة
اللذة ،فمشاعر الرصاع النفيس تنتهي إىل حلم ّ
وحتقيق التوازن النفيس ،هذه أهم وظائف احللم ،ألنه يف األخري تعبري عن دوافع ال شعورية
ورغبات مكبوتة ،حيول املجتمع (مبدأ الواقع) دون إروائها ،فهل كان حلم املأمون نتيجة
كبت لرغبة وحل لرصاع؟

يرى فرويد يف كتابه «تفسري األحالم» «أن احللم حتقيق لرغبة ،(((»..من هذا املنطلق
نيضء حلم املأمون بتأويل مادة احللم((( أولاً :رؤية أرسطو باخلصوص دون غريه من
الفالسفة.

لعل هذا يعود إىل ما يرمز إليه أرسطو من عقالنية ،عكس أفالطون مثلاً  ،الذي
كانت تستند إليه الكتابات الغنوصية ،مما جعل صفات أرسطو جد رمزية وكأنه نبي!!،
رسورا
«أبيض»« ،حسن الشامئل» ،نالحظ أن املأمون رس عندما أخربه أنه أرسطو ،زاد
ً
عندما ع ّلمه أن احلسن هو العقل وهو ما يوافق توجهه «االعتزايل» ،أما الفكرة السائدة يف
هذا احللم ليست إلاَّ حلاًّ لرصاع يف حياة اليقظة ،وختلص من الرقابة ،لكن رقابة من ،وأي
رصاع يراد حله؟
جيب َألاَّ نكتفي بالبعد النفيس للحلم ،بل بأبعاده السياسية واالجتامعية كذلك ،فإذا
أمرا معقولاً  ،أهي
مستنريا ،فكيف يرىض باالختباء وراء الالعقل ليربر ً
كان املأمون حاكماً
ً
رقابة الفقهاء القادرين عىل تأليب العامة عليه أم هي رغبة شديدة ظهرت كحلم؟
مرح ًبا به يف األوساط الدينية املحافظة،
من البدهيي القول :إن قرار الرتمجة مل يكن َّ

((( القرآن الكريم ،سورة الصافات .اآلية .102
((( فرويد سيجموند ،تفسري ألحالم ،ترمجة :عبد املنعم احلفني ،مكتبة مدبويل ،الطبعة األوىل ،1996 ،ص
.189
((( انطال ًقا من السؤال التايل :إذا عاجلنا نصوص الرتاث الواعية ،مل ال نعالج النص الغري واعي؟
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ففي سياق آخر تذكر القصص التارخيية «أن ملك الروم سأل أعوانه يف إخراج الكتب إىل
بالد العرب ،فنصحه مستشاريه بالقبول ،ملا يف الكتب من رشور إذا خرجت من خزائنها،
فقام وبعثها» ،لعل هذه القصة األقرب إىل األسطورة ،مصدرها مضاد ملا فعله املأمون ،ألهنا
تصف إخراج الكتب عىل أنه حترير الشيطان من معقله ،وبعث اللعنة إىل املسلمني.

يدار وراء هذه احلجة
هكذا نعي تشويه احللم ،فلو كان قرار الرتمجة بشكل وا ٍع ومل َ
لقوبل باالعرتاض والنقد ،لكنه رؤيا هلا من السحرية والالمعقولية ما ال يعرتض عليه
فالالمعقول ال يمكن حماجاته وال رده بالربهان؛ ألنه بكل بساطة غري معقول كاحلب
واإليامن والرغبة ،فإهنا ال حتكمها مستلزمات املنطق ،بذلك تتضاءل إمكانية االعرتاض
عىل قرار اخلليفة.

تعرفنا عن القامع (الرقابة) قبل الدافع (الرغبة) ،لذا نتساءل ما هي الرغبة التي أراد
املأمون حتقيقها؟
للحديث عن الرغبة نتساءل مع فرويد «من أين تنشأ الرغبة التي تتحقق يف
احللم؟.(((»..

يقدم فرويد ثالثة احتامالت هلذا السؤال« :أولاً لعل هذه الرغبة قد استثريت يف النهار
تلق اإلشباع بسبب ظروف خارجية ،ويف هذه احلالة يكون النهار قد خلق لليل رغبة
ومل َ
ورفضا
إنكارا
معرت ًفا هبا وما تزال غري مشبعة ...ثان ًيا قد استثريت يف النهار لكنها صادفت
ً
ً
ومن ثم تتخ ّلف كرغبة مل تشبع يف النهار وتم قمعها ..ثال ًثا« ..إهنا رغبة ال تستثار».(((»..

للرغبة سلطة ،كام أن للسلطة رغبات أمهها تدمري املعارضني ،أي حل النزاع بني
«األيديولوجيتني املتصارعتني»((( ،واملأمون استوحى ما كان سائدً ا عند خصومه من
الغنوصيني بتلقي التوجيه من «رؤيا صادقة» ولو أن الرؤيا تشيد بالعقل قبل الرشع،
ويصبح العقل يف الطليعة مقابل رافدين أقل منه «الرشع واجلمهور» ،وهنا فتوى فقهية
من جهة ،ومن جهة أخرى مواجهة للعرفانية املناوئة حلكمه ،بحيث حتل مشكلة املعرفة إىل
جيا للعقل.
مصادر ثالثة حمدودة (بقوله« :ثم ال ثم») تتو ً
إذن البداية الرسمية لرتمجة الفلسفة اليونانية كانت حلماً  ،القرار السيايس مل يتخذ
جراء تبصرّ ورؤيا مستقبلية ألمهية العلوم القديمة ،بل جاء «حلماً » وكأن حال
بشكل وا ٍع ّ
((( فرويد سيجموند ،تفسري ألحالم ،ص .617
((( املرجع نفسه ،ص .217
((( حسني مروة ،النزعات املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية ،بريوت :دار الفارايب ،الطبعة ،1981 ،4
اجلزء الثاين ،ص .71
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الفلسفة ال يستقيم إلاَّ وهي متخفية أو متنكّرة! ،وترتجم من اآلخر بطريقة تعسفية ،مل
يؤسس هلا بفعل احلوار والتفاعل ،بل استرياد إيامين أيديولوجي ،فتلقي املأمون لألجوبة هو
تلقي املريد من الشيخ ،التعامل الذي سيطبع تلقينا للوافد اليوناين.

لفض نزاع
نحمل من كل هذا أن اجلو العام مليالد الفلسفة مل يكن «ترحيب ًّيا» ،بل ّ
داخيل لصالح التيار العقالين ،ونتيجة «طبقة» أو فئة معينة حتمل تطلعات عقالنية ،تستعني
هبا كسالح ضد اخلصوم أو خملص ملأزق عام ،بذلك أصبحت «حمنة الفلسفة هي أهنا فلسفة
املحنة!»« ،تنبعث يف األزمنة احلالكة» عىل حد تعبري هيجل.

هناك مسرية متوازية وجدلية بني العقل والالعقل ،كون الفكر العريب استضاف
العقل من خالل الالعقل ،مما أدخل الفلسفة حتت رشعية غري معقولة ،فام يؤسس مليالدها
هو «حلم» ،وكأهنام يامرسان لعبة التخفي والظهور ،فأمام الشتات والفرقة حلم املأمون
بإقامة قاعدة مشرتكة تعود إليها الفرق املتصارعة لتوحيد منطلقاهتا املعرفية ،وبحث عن
مرجع مؤسس للكل :إنه العقل الكوين.
كام رمز حلمه عن تكبيت الالمعقول للعقل ،يستنطق فيه أرسطو الفقيه بلسان عريب
وحيدّ د جماالت املعرفة يف ثالث مستويات تراتبية ال غري هي :العقل والرشع واجلمهور إهنا
فتوى أرسطو األصويل.

بالتنوع واالنفتاح عىل كل
إذن حلم املأمون جعل من حركة الرتمجة يف عرصه تتّسم
ّ
ما هو آخر ،لتتجاوز أرسطو واليونان وتتّسع إىل ثقافات خمتلفة اللسان والتفكري كالفارسية
يؤسس حلم املأمون لفعل الرتمجة اللغوية فقط بل
والصينية واهلندية وغريها ،وعليه فلم ّ
رسخ معنى التواصل احلضاري والثقايف بني خمتلف شعوب املعمورة.

ملف :الترجمة والمعرفة واألبعاد التواصلية
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 متهيد

حوارا فكر ًّيا معرف ًّيا(((مع األستاذ زكي
ربام كنت حمظو ًظا يف أين أجريت
ً
امليالد((( ،أيام نزوله ضي ًفا ومشاركًا يف امللتقى الفلسفي الدويل الثاين املوسوم
* باحث بجامعة عبد احلميد بن باديس مستغانم ،اجلزائر.
((( جتدون هذا احلوار يف جملة احلوار الثقايف ،عدد ربيع وصيف  ،2014وهي جملة فصلية
أكاديمية حمكمة هتتم بالدراسات العلمية يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،تصدر
دور ًّيا عن خمرب حوار احلضارات ،التنوع الثقايف وفلسفة السلم ،كلية العلوم االجتامعية،
جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغانم ،اجلزائر.
((( كاتب وباحث يف الفكر اإلسالمي واإلسالميات املعارصة ،إىل جانب االهتامم بالدراسات
احلضارية ،متفرغ للعمل والبحث الفكري ،نرش حتى هذه اللحظة ما يزيد عىل ثالثني
كتا ًبا ،له مقالة أسبوعية يف صحيفة اليوم السعودية ،ونرش مئات املقاالت الفكرية والثقافية،
ربا ما بني صحيفة وجملة ودورية ،ومنها جمالت
وعرشات الدراسات يف أكثر من ثامنني من ً
علمية حمكمة ،وشارك يف عرشات الندوات واملؤمترات وامللتقيات العربية واإلسالمية
والدولية ،ويتوىل رئاسة حترير جملة الكلمة الصادرة سنة 1993م ،وهي جملة فصلية فكرية
تُعنى بشؤون الفكر اإلسالمي وقضايا العرص والتجدّ د احلضاري ،ومع هناية سنة 2013م
أكملت املجلة العقد الثاين من عمرها الزمني (منقول من احلوار السابق الذكر).
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بـ« :حوارات يف الدين واللغة» ،بمداخلة محلت عنوان« :حفريات معرفية يف معنى اآلخر»،
والذي جرت فعالياته بجامعة عبداحلميد بن باديس الواقعة بمدينة مستغانم غرب اجلزائر،
التعرف عن قرب عىل املرشوع الفكري للميالد ،والذي راح يعرفه انطال ًقا
ما مكنني من ّ
من مؤلفاته قائلاً « :إن السمة الغالبة عليها هي سمة التجديد ،وإن كلمة جتديد والتجديد
وتكررت يف هذه العناوين ...وإذا كانت هناك من داللة
هي من أكثر الكلامت التي وردت
ّ
عىل ذلك ،فهي تدل عىل املنحى الفكري التجديدي الذي أنتسب إليه من جهة ،واشتغل
عليه من جهة أخرى»(((.
هبذا الوصف نجد امليالد يصف مرشوعه الفكري ،وإن تعدّ دت حماور التجديد بني
اهلم املعريف املحرك هلا.
قضايا ومسائل عدة ،لكنها تشرتك مجيعها يف ّ

تطرق امليالد يف الكثري من مؤلفاته إىل إشكالية الثقافة وجتديدها كراهن معريف جيب
ّ
دراسته عىل اعتبار أهنا خصوصية واختالف إنساين ،تسهم حركيتها وانفتاحها يف تطور
الشعوب وتقدمها ،ما يعني رضورة تغيري اخلطاب الذي ساد قرونًا والذي كان سب ًبا يف
تقوقعنا وتقهقرنا ،نحو خطاب إنساين يأخذ بعني االعتبار مسألة اآلخر والتعدّ د الثقايف
واحلوار احلضاري وغريها من املفاهيم التي حتتاج إىل عناية وترسيخ داخل احلقل املعريف
العريب اإلسالمي.
أيضا املفكر الكندي فرناند دومون((( بحكم خصوصية
هذا التحدي املعريف عاجله ً
الفضاء العمومي الكندي والكيبيكي عىل وجه اخلصوص ،الذي هو أشبه بالفسيفساء من
حمورا ومنطل ًقا
حيث التعدّ د الثقايف املشكّل لنسيجه االجتامعي ،والذي جيعل من الثقافة ً
لكل تطور إنساين وازدهار حضاري.
يف املقابل نجد أن االهتامم بالرتمجة كموضوع وحركة ثقافية-سوسيولوجية مؤثرة
يف تواصل الشعوب واحلضارات تقدّ مها أو ّ
تأخرها يف تزايد مستمر ،من خالل عملية
استجالء املعاين والدالالت والعالمات والرموز أو احلجم عنها ،فتاريخ احلضارات قريبها
وبعيدها شاهد عىل الدور املحوري الذي لعبته الرتمجة يف تواصل الثقافات وجتديدها يف
استعدائها ونبذها لبعضها البعض.

((( شاشو حممد ،حوار فكري مع أعالم الفكر العريب :زكي امليالد ،شايب نور الدين ،عبد اهلل األمحدي ،ضمن
التنوع الثقايف وفلسفة السلم ،مستغانم ،اجلزائر ،عدد ربيع
جملة احلوار الثقايف ،خمرب حوار احلضاراتّ ،
وصيف .2014
((( فيلسوف الكيبيك كام يلقب ،ولد يف  24جوان  1927بمونتمورانسيب الكيبيك بكندا ،له كتابات عديدة
يف علم االجتامع ويف الالهوت والشعر ولكن أمهها يف الثقافة ،أستاذ سابق وباحث بجامعة الفال بكندا،
تويف يف  1ماي سنة 1997م ،تاركًا وراءه دراسات مهمة حول اإلنسان والثقافة.
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أيضا استبعاد واستعباد وإقصاء ،وهي هبذا اتصال
فالرتمجة ليست تقري ًبا فقط بل هي ً
وانفصال ،اتصال الذات مع اآلخر وانفصال عنه .إن الرتمجة هبذا تكون أمام رهان التوليد
من التاميز« ،ذلك الرهان القائم بني ثقافات العامل ،تلك النزاعات والرصاعات والتآلفات
والتدافعات ،والتداخل والرفض ،وذلك التدافع والتجاذب بني كل ثقافات العامل ،هو
باختصار امتزاج ولكنه ذو حمصلة هلا مدى أبعد وغري قابل للتوقع»(((.
إن الغاية هنا يف كيفية التعامل مع الرتمجة كثِقاف((( بكرس الثاء ،يفتح اآلفاق لنحت
املفاهيم والتصورات وتبادهلا ،وكعالقة تفرضها الروح اإلنسانية الشغوفة دوما باملعرفة
والتعارف ،والفتح واالنفتاح عىل الغري وعىل الوافد من الثقافات ،كنشاط تارخيي ال ينضب
يف العمل عىل تقارب احلضارات وتعارفها ،وكرؤية واعية تنتقي ما يالئم خصوصيتها،
أهدافها وآماهلا.

لقد ن ّظر «امليالد» كام «دومون» طيلة عقود من الزمن حول الثقافة وإمكانات تقارب
الثقافات وتواصلها ،بوسائل وطرق تتمظهر أحيانًا وختتفي يف أحيان كثرية ،لعل أمهها
الرتمجة .ومنه سننطلق من طرح السؤال التايل :بأي معنى من املعاين يمكن أن نتحدث عن
الرتمجة؟ وكيف ن ّظر كل من امليالد ودومون للتجديد والتواصل ومدى تأثري الرتمجة يف ذلك؟

-1الرتمجة بأي معنى؟

بداي ًة دعنا نستشعر أمهية الرتمجة مع أنطوان مقديس حني يقول« :كان لنا يف غابر
الزمان أجداد شأهنم شأن النرس ال يرىض أن يعيش إلاَّ عىل القمم ،هؤالء ّ
دشنوا رحلتهم إىل
احلضارة بالرتمجة ،بدؤوها بكتاب العبارة ألرسطو وأهنوها كرتمجة بكتاب السامع الطبيعي
أيضا ألرسطو ،ومل خيطر ببال أحدهم إذ ذاك طرح مشكلة املصطلح .كان العريب إذ ذاك
ً
ينشئ ثقافة من مستوى اإلنسان ،ويبني حضارة تطور التاريخ اإلنساين ...أولئك كانوا يف
((( حمسن بوعزيزي ،التعبريات االحتجاجية واملجال االجتامعي ،تونس :الدار العربية للكتاب ،ط،1
 ،2009ص.33
((( يسمي األستاذ حممد شوقي الزين ال ِّثقاف يف كتابه املوسوم بـ :الثقاف يف األزمنة العجاف ،صفحة
يتقوم الطبع والرؤية والسلوك ،حيث الثقاف املادي هو
 73ذلك القالب ،املادي والنظري ،الذي به ّ
املدون (باملقارنة مع املخزون لتبادل الصفقات) والثقاف النظري هو جمموعة من
املخزون الرتاثي والعقل َّ
أيضا داللة (املثال)،
التصورات أو التم ّثالت التي تشكّل املنظومة الفكرية للمجتمع .وقد يتّخذ الثقاف ً
املجرد ألقنوم مفارق يقتيض اإلذعان واالحتذاء ،ولكن كنموذج يكون بمثابة املعلم الذي
ليس باملعنى
ّ
يمكن السري وفقه يف شكل معيار ،ويضعه كمقابل للمقولة اإلنجليزية «نموذج» ( )patternأو للمقولة
الفرنسية «إيتالون» (...)étalon
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موقع النرس ...فأين هو اليوم موقعنا»(((.

بارزا يف التقريب والتواصل بني
دورا ً
من هنا نجد أن الرتمجة كانت وال زالت تلعب ً
الثقافات ،بل ويف إحيائها وجتديدها من جديد كلام دعت الرضورة ،وكلام بدأ يأكل الصدأ
أعضاءها احليوية« ،لذلك نجد الرتمجة ناشطة يف كل الثقافات املندفعة يف إحياء لغتها وتوسيع
آفاق فكرها ومدى وجودها ،فاآلخر املختلف هو ذاك املجهول والغامض واملخيف،
ومفرسا»(((.
والرتمجة هي بداية تفكيك لسحره ووهجه بأن جتعله مقرو ًءا ومفهو ًما
ً
إن الرتمجة هنا يف عالقة عضوية ال انفصام بينها وبني الثقافة ،تتجاوز معرفة وظيفة
املعرفة نحو وظائف الفكر اللغوي واألسطوري والديني أي يف كل األشكال التعبريية
للثقافة ،فهي هبذا تقرب الوافد من الثقافات األخرى وتعرفه لنستطيع استعامله واستغالله
وفق السياقات حتى يصبح له وظيفته يف الثقافة الوافد إليها.

فال يمكن جتاوز االختالف املوجود بني الثقافات إلاَّ من خالل الرتمجة ،والتي يراها
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر
امليالد يف مفهوم التعارف انطالق من اآلية الكريمةَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َخبِ ٌري}(((،
َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عنْدَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
فهذا املفهوم يف نظر امليالد «يعبرّ عن رؤية إسالمية نستوحيها من القرآن الكريم»(.((1
يقربنا من مفهوم الرتمجة عىل اعتبار أهنا الوسيلة والطريقة التي متكّننا
وامليالد هبذا ّ
والتعرف عىل ثقافته ومكوناته الفكرية والروحية،
من التواصل مع اآلخر املختلف،
ّ
كام يرى أن هذا املفهوم «يشرتك يف نسق معريف متقارب أو متجاور مع مفهوم التواصل
حوله إىل فلسفة أطلق عليها
الذي عرف به املفكر األملاين البارز يورغن هابرماس ،والذي ّ
التفاعلية التواصلية ...والفارق الرئييس بني املفهومني أن مفهوم التواصل عند هابرماس
يرتبط بحقل املعرفة أو هكذا حاول ربطه ،فتحدّ دت عالقته بالعقل .أما مفهوم التعارف
فريتبط بحقل االجتامع ،فتحدّ دت عالقته باملجتمع واجلامعة والناس»( ،((1أي التواصل بني
الثقافات واألمم واحلضارات.
((( صابر مجال ،الرتمجة وعالقتها بالفلسفة ،اللغة العربية ،والفضاء اجلامعي ،ضمن جملة :احلوار الثقايف خمرب
حوار احلضارات ،التنوع الثقايف وفلسفة السلم ،مستغانم ،اجلزائر ،عدد خريف وشتاء  ،2015ص.74
((( دايفيدجاسرب ،مقدمة يف اهلريمينوطيقا ،ت :وجيه قانصو ،اجلزائر :منشورات االختالف ،ط ،2007 ،1ص.9
((( سورة احلجرات ،اآلية .13
ومصريا ،دمشق ،سوريا :دار الفكر ،ط،2006 ،1
وتطورا
( ((1زكي امليالد ،تعارف احلضارات ،فكرة
ً
ً
ص.19
( ((1زكي امليالد ،تعارف احلضارات ،الفكرة واخلربة والتأسيس ،جملة احلوار الثقايف ،خمرب حوار احلضارات،
التنوع الثقايف وفلسفة السلم ،مستغانم ،اجلزائر ،عدد خريف وشتاء  ،2013ص .19
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-2الثقافة والرتمجة

إذا ما عدنا إىل مفهوم التعارف الذي يعطيه لنا امليالد ،فإننا نجد أن التعارف يشمل
كل مكونات الثقافة من فن وأساطري وأديان وعادات وتقاليد ،أي كل األشكال التعبريية
لثقافة الوافد ،وحجته يف ذلك أن كلمة «الناس» يف آية التعارف تطلق عىل الناس كافة ،وال
تقبل التجزئة(.((1

التعرف عىل كل الوظائف اخلاصة بتلك الثقافة الوافدة،
ما يعني أن للرتمجة هنا دور ّ
فكام «أن الفكر اللغوي احلديث يبحث يف البنية الداخلية والوظيفية للغة ،كذلك جيب
البحث عن البنية الداخلية والوظيفية للدين والفن واملعرفة العلمية»( ،((1أي يف كل
جوهرا ثابتًا ،وال يم ّثل
مكونات الثقافة عرب جتارهبا العديدة واملختلفة تارخي ًّيا« ،فاآلخر ليس
ً
حالة كلية ،ساكنة وجامدة ،وإنام هو حمكوم بصريورة زمنية وتارخيية ،يتغيرّ فيها حال اآلخر
وطبيعته من زمن إىل آخر ،ومن طور تارخيي إىل طور آخر»(.((1

إننا هبذا أمام معرفة الرمز والعالمة كام يشري إليه أرنست كاسرير فيلسوف الثقافة،
رموزا من خالل تفاعله مع خمتلف تصوراته
فاإلنسان عرب ارحتاله مع الزمان أنشأ واخرتع
ً
للواقع والعامل واإلنسان ،وهي تعبري عن تطور أشكال الوعي لديه.

-3الثقافة والرمز

بالعودة إىل االشتقاق اللغوي للرمز فإنه مشتق من الكلمة اليونانية «،»symbolon
والتي هي «مشتقة من الفعل « »symballeinالذي يعني «وصل ،مجع ،قرن» ،ذلك
أن االنسان اليوناين إذا ما ابتعد وسافر وهاجر ،يقوم بقطع سهم أو يشء ما إىل جزأين،
حيتفظ بجزء ويعطي اجلزء الثاين لصديقه أو أحد أفراد عائلته ،وعند العودة واللقاء يتم
مجع أطراف ذلك اليشء كعالمة للقاء»( ،((1فهو هبذا يشري إىل الربط والوحدة ،ما يعني أنه
( ((1املصدر نفسه ،ص.20

(13) cassirer Ernest, essai sur l’homme, éd de minuit, paris, 1975, p35.

( ((1زكي امليالد ،حفريات معرفية يف معنى اآلخر ،مداخلة ضمن فعاليات امللتقى الدويل الثاين حول:
حوارات يف الدين واللغة ،قسم الفلسفة ،جامعة مستغانم ،اجلزائر ،د.ط ،2013 ،ص.15
( ((1الزواوي بغورة ،التقليد والتجديد يف الفن والثقافة ،وجهة نظر فلسفية ،ضمن كتاب سلسلة األنوار:
الرهانات السوسيو-ثقافية للفنون ،جامعة وهران ،د.ط ،2003 ،ص.52
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مرتبط بخصوصية تلك الثقافة من تلك.

أما من حيث الداللة فللرمز دالالت عديدة تعدّ دت بتعدّ د اخلربات والتجارب
اإلنسانية نفسها ،فنجده يأخذ «املعنى التامثيل ،فامليزان عىل سبيل املثال ،الذي يزين قرص
العدالة عبارة عن رمز العدالة ،وهنالك املعنى السيميائي الذي يظهر يف استعاملنا للرمز يف
جمال املنطق والرياضيات ،كام أن هناك مستوى آخر للرمز هو املستوى البالغي واملجازي
الذي يؤدي أو يستدعي إىل التأويل»(.((1

ويف الدالالت الثالث السابقة حضور للرتمجة ،عىل اعتبار أن الرمز تعريف لطاقات
فكرية يف عالمات ورموز حسية واقعية« ،فطبيعة علمية الرمز تتمثل يف خلق علم يعلو عىل
ويكونه ويبنيه
اإلشارة احلسية ويغلفها به ...شأنه يف ذلك شأن التصورات ،بل إنه خيلقه
ّ
وين ّظمه»(.((1

إن الرمز هبذا انعكاس دالالت فكرية يف عالمات حسية داخل واقع ونطاق جتربة
إنسانية معينة ،وهذا ما تفطن إليه كاسرير حني راح يدعو يف مرشوعه اهلادف إىل إقامة
وتطوره تارخي ًّيا وفق منظور يأخذ البعد
نحو أو منطق للثقافة يعمل عىل دراسة بنية الرمز
ّ
اإلنساين املشكل له ،فالرمز يف نظره مر بثالثة «مراحل أساسية :مرحلة املحاكاة البسيطة
« »mimétiqueوهي جمرد إعادة انتاج يشء من األشياء ،ومرحلة املامثلة «،»analogique
وهي تصور يشء من األشياء من خالل خواصه ،واملرحلة الثالثة هي مرحلة الرمزية
« »symboliqueاخلالصة .وتتامثل هذه املراحل مع الوظائف اللغوية ،فوظيفة التعبري
تتوافق مع مرحلة املحاكاة وإدراك األشياء ،ووظيفة التصور مع العالقة بني األشياء وهي
مرحلة املامثلة ،والوظيفة الداللية مع مرحلة الرمز – العالمة»(.((1

ما يعني أن للرمز دالالت تعرب عن خربة إنسانية ،وهو ترمجة لتلك الدالالت الفكرية
يف قالب حمسوس أو مرئي أو مسموع يعرب عن جتربة تلك الثقافات ،وحيفظ وجداهنا مهام
طال الزمان ،إنه ذلك املعقد املعاش داخل نسيجها االجتامعي والذي يعرب عن اإلنسان
ككينونة حتمل مشاعره وانفعاالته وآماله.
هذا التصور يراه دومون يف املسافة التي يعطيها بني الذات والعامل كتواصل ومثاقفة،
رموزا تعبرّ عن كينونته ووجوده وعن جتربته املعيشة ،انطال ًقا
فاإلنسان يف نظره خيلق لنفسه
ً

( ((1املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .
( ((1جمدي اجلزيري ،الفن واملعرفة اجلميلة عند كاسرير ،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا للطباعة والنرش،
د.ط ،2002 ،ص.25
( ((1الزواوي بغورة ،التقليد والتجديد يف الفن والثقافة وجهة نظر فلسفية ،مرجع سابق ،ص.53
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أولاً من جتربته املحلية ومما يكتسبه من الوافد إليه من الثقافات ثان ًيا عرب أقلمتها ِ
وتبيئتها
وفق السياقات والدالالت املحلية حتى تندمج وتصبح ذات خصوصية حملية.

منتوجا
والرمز عند كاسرير حيمل جانبني :جانب إجيايب وآخر سلبي« ،الرمز بوصفه
ً
والرمز بوصفة عملية ،فالرمز املنتوج جمرد أثر فيزيائي يبعث نحو فكرة معينة أو نحو موضوع
معني ،وتكون وظيفته اإلنابة أو اإلحالة « »substitutionعن األشياء ،أما الرمز العملية
فهو إعطاء شكل للتعبري بواسطة الفكر ،وهو ما يسمى بعملية الرتميز «،»symbolisation
والوظيفة األساسية للرمز العملية هو البناء ،بناء املعطيات احلسية»(.((1

وهذا ما يشري إليه دومون يف كتابه املوسوم بـ :مكان اإلنسان ،الثقافة بوصفها مسافة
وذاكرة ،إذ يرى يف أن األنسان دائم البناء والرتكيب ،بناء الرموز وتركيبها انطال ًقا من
وضعياته وجتاربه وحتدياته واحتكاكه بالواقع والوافد إليه ،فاإلنسان ينتج الرموز إما يف
قوالب حسية أو قوالب لغوية تعرب عن رؤيته لذاته وسلوكه وللوجود والعامل.
يقول دومون« :عندما أتناول الكلمة فإنني ال أحرص ذايت داخل اللغة السابقة التي
أيضا حلسايب نو ًعا من املسافة بني معنى أول لعامل مشتَّت يف
توفر خلطايب عنارص النطق ،آخذ ً
ٍ
األفعال اخلاصة بسياقي اجلامعي ،وعامل ثان حيث يسعى جمتمعي التارخيي الكتساب داللة
منسجمة مع ذاهتا كأفق مطلوب .هذه املسافة والقطبان اللذان يدالن عليها هي ما ينبغي
إدراكه من مفهوم الثقافة»(.((2
هبذا املعنى فإن الرمز مرتبط بالثقافة ،عىل اعتبار أنه إنتاج للواقع وللتجربة اإلنسانية
املعاشة ما جيعل منه نشا ًطا إنسان ًّيا عىل الدوام ،كام أنه واسطة تعبري ومعنى حول العامل
والوجود واإلنسان ،إنّه متثيل لألشكال الثقافية املختلفة من لغة ودين وأسطورة وفن
ومعرفة علمية.

-4التفاعل الثقايف بني امليالد ودومون

ينتقد امليالد عدم استثامر الباحثني العرب واملسلمني يف خمزوهنم الداليل واملعريف
للثقافة املوجود يف اإلرث الداليل للغة العربية لتوليد مفهوم أصيل عنها ،والذي يراه ال
خيتلف عن الدالالت املوجودة تارخي ًّيا يف القاموس اللغوي الغريب« ،فالثقافة كلمة عربية
( ((1املرجع نفسه ،ص.54

(20) fernanddumont, le lieu de l’homme, la culture comme distance et mémoire, Montréal,
Hurtubise-HMH, 1968, p41.
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كانت معروفة عند العرب يف عرص ما قبل ظهور اإلسالم وما بعد ظهوره ،ومتداولة يف
وتكررت يف الشعر
اللسان العريب الفصيح .ولسنا بحاجة ألن نربهن عىل ذلك ،فقد وردت
ّ
وتطرقت إليها معظم وأشهر معاجم اللغة العربية
العريب القديم ،وهو ديوان العرب،
ّ
القديمة واحلديثة ،مثل (لسان العرب) البن منظور ،و(معجم مقاييس اللغة) البن زكريا،
و(أساس البالغة) للزخمرشي ،وصولاً إىل (املعجم الوسيط) الذي أصدره جممع اللغة
العربية يف القاهرة»(.((2
ومن املعاين والدالالت التي يستقيها امليالد من اللغة العربية لكلمة ثقافة نجد:
احلذق واملهارة ،الفطنة والذكاء ،التهذيب وتقويم االعوجاج ،إلاَّ أهنا تبقى بالنسبة له
حبيسة السياقات التي جاءت عىل إثرها ومل ترتق إىل املفهوم ،وأن هذا األمر لن يتأتَّى إلاَّ من
خالل التفاعل وااللتفاف عليها ،وترقية العلوم االجتامعية واإلنسانية ،حيث ّ
وحيض
حيث ّ
الفاعلني يف احلقل االجتامعي واإلنساين ،عىل رضورة العناية باإلرث اخللدوين.

يقول امليالد« :نحن بحاجة إىل الرتاث االجتامعي الذي خ ّلفه لنا ابن خلدون وغريه،
ليكون جز ًءا أساس ًّيا من السياق التارخيي الذي نتتبع فيه التأمل والتفكري لفكرة الثقافة من
جهة ،والختبار هذه الفكرة من جهة أخرى ،حتى نقلب الثقافة عىل اختالف دالالهتا
ومعانيها ،وتعدّ د فلسفتها وحكمتها ،إىل أن نصل للمعنى املركب اجلامع لكل تلك املعاين
والدالالت»(.((2

فاألمر إذن يتع ّلق باالنتقال من الثقافة إىل فلسفة الثقافة حتى نستوعب كل تلك
املعاين التي تركها اإلرث الفكري واللغوي العريب واإلسالمي« ،فقد جاءت فلسفة الثقافة
لكي تؤكد عىل رضورة احلاجة إىل كل التعريفات املطروحة واملتداولة حول الثقافة ،وأنه
بعضا ،فكل واحد
ال فائدة من املفاضلة بني مجيع تلك التعريفات ،والتي ال ينفي بعضها ً
منها ال خيلو من خت ّلق وملعان .وبالتايل فليس هناك تعريف بمفرده هو الذي ينفرد بتعريف
الثقافة ،أو يستطيع اإلحاطة الكلية والتامة هبا ،لكن جمموع تلك التعريفات تستطيع أن
تعرف الثقافة ،وحتيط هبويتها وماهيتها ،وبعنارصها ومركباهتا ،هلذا جيب أن نأخذ بمجموع
تلك التعريفات ،وهذه هي مهمة فلسفة الثقافة»(.((2
عىل العكس من ذلك وجد دومون أمامه إر ًثا استثمر يف كلمة الثقافة خاصة بعد

( ((2زكي امليالد ،هل توجد لدينا نظرية يف الثقافة؟ بريوت ،لبنان :جملة الكلمة ،العدد  ،40السنة العارشة،
صيف 2003م 1424 -هـ.
( ((2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((2زكي امليالد ،املسألة الثقافية ..من بناء نظرية يف الثقافة ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط،1
 ،2005ص.247
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تطور العلوم اإلنسانية واالجتامعية واستقالليتها عن الفلسفة ،وهذا منذ أن دخلت كلمة
ثقافة احلقل اإلنساين ،ويقصد هنا عرص األنوار ،أي جعلها خاصة باإلنسان وملتصقة
به ،ومن دون العودة إىل خمتلف املفاهيم اخلاصة بالثقافة ،فإن دومون يرى يف الثقافة تلك
املسافة بني الذات وذاهتا لفهم العامل وإدراكه أي رؤيته« ،فالثقافة بالنسبة لإلنسان املسافة
بني الذات وذاهتا ،فهي يف الوقت نفسه أصل الكالم وموضوعه»(.((2

والثقافة عنده ثنائية أو كام تسمى مضاعفة «(،)le-dédoublement de la cutture
فاإلنسان كام يرى دومون جيد نفسه أمام ثقافة أوىل التي يسميها (املعطى) «الذي يكتسبه
الفرد يف بيئته العائلية واالجتامعية ،ألن هذا املعطى هو جمموعة من التقاليد العادات والرموز
وحتصل عليها كذخائر وسامت ينتمي اليها ويشكل هويته
والنامذج كانت موجودة قبل الفرد
ّ
هبا ،وثقافة ثانية يعتربها الرتكيب وطريقة يف إضفاء املعنى عىل املعطى بأقلمته والكشف عنه
يف السياق»(.((2

 -5الثقافة كتجديد وتواصل

إن حتليلنا للمفهوم الدوموين يدفعنا إىل القول بأن الثقافة دائمة التجديد والتواصل،
سواء من ذاهتا أي داخل ًّيا أو من خالل استقاء عنارص ثقافية أخرى وافدة ،ولو تأ ّملنا يف
تارخينا اإلسالمي نجد أن التخ ّلف بدأ مع االنقطاع وعدم التواصل مع الفكر اإلنساين
والثقافة العاملة ،فاإلسالم كثقافة وفكر هو معطى إهلي كان دائم الرتكيب والتفاعل مع
ما هو إنساين من خالل الفاعلني فيه ،الذين كانوا خيضعونه لسياقاهتم وجتارهبم املعرفية
سمى االجتهاد.
والتارخيية ،أو كام ُي ّ
وهو املنطلق امليالدي نفسه الذي يرى أن «التجديد الثقايف نعني به ما يقابل اجلمود
تزود العقل بحيوية وصحوة يف فهم الواقع
الثقايف يف املفاهيم املتجدّ دة ،تلك املفاهيم التي ّ
وحتوالته ،التي يرتتب عليها كيفية تنزيل األفكار واملفاهيم عىل الواقع؛
ومتغيرّ اته ،والزمن ّ
ألن احلركة يف األفكار تتح ّقق يف معايشة هذه األفكار مع الواقع ومن غري هذه املعايشة
تصاب األفكار باجلمود»(.((2
(24) fernanddumont, le lieu de l’homme, la culture comme distance et mémoire, op.cit, p11.
(25) Ibid ,p51.

( ((2زكي امليالد ،التجديد الثقايف يف مناهج التغيري اإلسالمي املعارص ،بريوت ،لبنان :جملة الكلمة ،العدد،3
السنة األوىل 1994م1414 /هـ.
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فالتجديد ال يكون إلاَّ من خالل حركية ثقافية دؤوبة ،وتواصل مستمر مع اآلخر
وفق خطاب مفتوح يأخذ ما يأخذ ويستبقي منه ما يستبقي ،ما يعني أن «اجلمود الثقايف نمطية
عقلية يف التفكري واملنهج ،والتجديد الثقايف نمطية أخرى ختتلف يف التفكري واملنهج»(.((2

أيضا أن تتجدّ د من الثقافات التي تسبح معها وداخلها ،وال
ويمكن للثقافات ً
تتمظهر للعيان بحكم أهنا املهيمن ،وهذا ما نجده يف الثقافات غري اإلسالمية التي لبست
ورسختها داخل جمتمعاهتا ،فهذه الثقافات نجدها موغلة يف التاريخ تسبق
الثقافة اإلسالمية ّ
اإلسالم زمان ًّيا ومكان ًّيا انخرطت بحكم الفتوحات يف الثقافة اإلسالمية ،لكنها بقيت
ذخرا تتجدّ د من
حمافظة عىل الكثري من عنارصها الثقافية السابقة ،والتي كانت وال زالت ً
خالله الثقافة كلام استدعت الرضورة وتغيرّ ت السياقات والرهانات.

ما يعني أن تلك الثقافات بقيت يف تواصل مع ذاهتا ألجل ذاهتا ،وهي دائمة االشتغال
داخل سياقاهتا الثقافية العديدة واملختلفة ،لكنها ختتار رؤيتها للعامل وفق ما يناسب آفاقها
وسياقاهتا ،وهذا ما يشري إليه دومون حني يقول« :ال يمكن لألشخاص إدراك كل القيم
الضمنية يف النامذج واملعايري التي تعمل فيهم ،فال يمكن لوعيهم املفكر أن يساوي الثقافة
األوىل ،فكأهنم خيتارون وحيبذون يف هذه الثقافة بعض املعايري والقيم جلعلها مثال الرؤية
الرصحية للعامل»(.((2

هبذا فالتواصل والتجديد خاصية وسلوك أصيل يف اإلنسان ،ما يعني أهنا ثقافة
إنسانية تعمل عىل وضعه يف أحسن الوضعيات والرؤى انطال ًقا من التجارب والسياقات
والوضعيات التارخيية التي تواجهه« ،فالبحث يف مفهوم اإلنسان يراعي مبدأ الذاتية ويمنح
مكانًا لآلخر كفاعل يف هذا الوجود ،مل يقترص فقط عىل اجلانب الفلسفي بل طال جماالت
العلم والثقافة ،القانون ،السياسة ،والفن ...وغريها من املحطات التي شهدت انزياح
جمرد أسئلة أنطولوجية حتمل أبعا ًدا ميتافيزيقية وأحيانًا
مفهوم الذات والوعي واآلخر من ّ
أخالقية ،إىل املجال العميل ،فالنقاشات خاضعة هي كذلك ملحددات زمكانية ،تتموضع
أرواحا خالصة ،وإنام هم
يف سياقات اجتامعية من حيث إن املشاركني يف التواصل ليسوا
ً
كذلك مدفوعني بدوافع أخرى ،غري كزهنم ساعني لبلوغ احلقيقة املشرتكة ،بل هم مقيدين
ببعض ضوابط العامل املعيش»(.((2
( ((2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

(28) fernanddumont, le lieu de l’homme, la culture comme distance et mémoire, op.cit, p124.

( ((2العريب ميلود ،املقاربة التأويلية للنظرية التواصلية ،الغريية عرب ممر التواصل ،ضمن فعاليات امللتقى
الدويل الثاين حول :حوارات يف الدين واللغة ،مرجع سابق ،ص.174
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إن الغاية هنا توضيح الرؤيتني امليالدية والدومونية ،لتحريك الراكد فينا ،الذي
هم
يسمم كل من يغرتف منه أو يستحم به ،نحو خطاب يفتح اآلفاق وحيمل َّ
كان وال زال ّ
اآلمال املقهورة وامللجومة.

لقد عمل امليالد وال زال كام فعل دومون يف وضع ميكانيزمات فكرية تراعي
خصوصية اإلنسان أينام كان ،فالتجديد ال يكون إلاَّ من خالل االنفتاح عىل اآلخر كرشيك
التحرك من دون تأخري ومن دون حسابات
توحدهم امليزة اإلنسانية ،ما يعني رضورة
ّ
ض ّيقة ،وأحكام مسبقة حتقر أو تلغي اآلخر ،خاصة يف ظل التغيرّ ات التي يشهدها العامل
والتي طاملا كانت الثقافات املحرك الرئيس هلا ،نحو منحى آخر جيعل من املساواة واحلرية
املسؤولة مبدأ له ،جيعل من التعايش بني الثقافات يف هذا العامل ممكنًا.

ملف :الترجمة والمعرفة واألبعاد التواصلية
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�ف�ي و ء ا ل�ر ج�م� ع�د طه ب
ع�د ا لرحم�
الدكتور حممد عيساين*

عرف الفكر العريب املعارص يف النصف الثاين من القرن العرشين ،العديد
تنوعت يف مراميها للخروج من نفق التبعية ،وذلك ملا لقيته األمة
من املشاريعّ ،
يأسا وإحبا ًطا ،فارهتن
جراء أوضاعها ،زادها ً
اإلسالمية من عنت شديد من ّ
الرشق حلضارة الغرب يف كل املجاالت احلياتية اقتصاد ًّيا وسياس ًّيا وثقاف ًّيا.
وتب ًعا لذلك وقع الكثري من أهل النظر واإلبداع ،كام يقول الدكتور طه
أرض
عبدالرمحن ،من املفكرين العرب احلدثيني يف تقليد احلداثة الغربية ،تقليدً ا ّ
بإنسانيتهم وهويتهم احلضارية.
يف هذا اإلطار يتَّجه املرشوع التجديدي الذي وضعه املفكر اإلسالمي
طه عبدالرمحن نحو حترير املثقف العريب من آفة التقليد ،وتوجيهها نحو فضاء
إبداع جديد يقيض من خالله عىل اغرتاب هذا املثقف واستالبه ،ويتح ّقق هذا
التحرر من االغرتاب عرب ختليص املثقف العريب من قوالب الفكر الغريب ،التي
ّ
حجمت فكره وأدخلته دوامة الالحضور يف ساحة الفكر واملثاقفة.
وما يشغل طه عبد الرمحن اليوم هو كيف يظفر بجواب عن سؤال :ما
السبيل إىل إبداع فلسفي حقيقي يف سياق واقع تبعية الفلسفة العربية للرتمجة؟

* معهد اللغات واآلداب ،املركز اجلامعي أمحد بن حييى الونرشييس ،تيسمسيلت ،اجلزائر.
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من هنا وجب التساؤل باملامثلة عن وضع الفلسفة يف سياقنا الثقايف الراهن« ،فقد
كانت هناك أسامء فرضت نفسها ال يف تاريخ الفكر العريب اإلسالمي فحسب ،بل ويف
تاريخ الفكر اإلنساين بصفة عامة ،حيث أصبحت هذه األسامء مت ّثل مراحل من تاريخ الفكر
ومصدرا لتأثريات متنوعة
الفلسفي عىل الصعيد اإلنساين ،فكانت تركي ًبا شخص ًّيا ملا سبقها
ً
يف الالحق عليها»(((.

ونذكر عىل سبيل املثال الكندي يف العرص العبايس األول ،وما يدل عىل حالة الضعف
التي عليها الفلسفة يف سياقنا الثقايف املعارص ،هو أنه ال توجد أسامء بارزة استطاعت أن
تفرض ذاهتا عىل ساحة الفكر الفلسفي« ،وأن تكون هلا املكانة ويكون هلا األثر الذي كان
إنتاجا لآلثار الفلسفية ،هذه اإلنتاجات
للفلسفات العربية اإلسالمية السالفة الذكر»((( ،بل ً
عوضا عن النزاع بني
ينقصها الرابط الداخيل ،إهنا تشبه التعاضد يف العمل الفلسفي،
ً
النظريات ،التي تدل خصوماهتا عىل تضامنها الداخيل وخصوبتها الفكرية.
كذلك هو احلال يف واقعنا الفلسفي ،حيث لدينا «تعارض بني تراكم إنتاج فلسفي
يمكن أن نصفه بأنه تربوي تعليمي وتوصييل للمعرفة الفلسفية ،وبني احلاجة إىل فلسفة
يمكن أن تقودنا مبارشة إىل التفكري يف القضايا الفلسفية املطروحة ،أو تكون مسامهة يف
إغناء الفكر الفلسفي املعارص عىل الصعيد اإلنساين»(((.
إن هذا األمر يعكس مدى غياب فكرة احلوار الفلسفي اجلاد ،اخلايل من التوافق
الكاذب والصمت املتبادل« ،ال بد من وجود مشكالت مشرتكة تتوجه إليها الفلسفات
املختلفة متبادلة بصددها احلوار ،وهذا ما يغيب يف كثري من األحيان ،مع أنه رضوري لقيام
الفلسفة وعودهتا إىل دورها احلي الذي بدأت به ،والذي رافقها مع كل فلسفة حقة كان هلا
تأثري كبري يف تاريخ الفلسفة»(((.

نحن يف حاجة إىل فلسفة ،حتى وإن كانت من املايض ،لكن لدهيا القدرة عىل
مساعدتنا عىل التفكري يف حل مشكالتنا اإلنسانية اجلديدة ،مل تكن قد عرفتها هي من قبل،
وهذه هي قوة الفلسفة احلية وقدرهتا عىل االستمرار يف التجاوب مع املشكالت اجلديدة.
وهذا ما يؤكده هورسل عندما يقول« :إن احلنني إىل فلسفة حية ،قد أدى يف أيامنا
هذه إىل هنضات كثرية ،إننا نسأل :ألاَّ تقوم النهضة الوحيدة املنتجة حقا ،عىل إثارة تأمالت

((( حممد وقيدي ،جرأة املوقف الفلسفي ،املغرب :إفريقيا الرشق( ،د .ط) .1999 ،ص .83
((( املرجع نفسه ،ص .83
((( حممد وقيدي ،جرأة املوقف الفلسفي( ،مر .س) ،ص .84
((( املرجع نفسه ،ص .84
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ديكارتية من جديد ،ال لكي نتبناها يف كل أجزائها دون شك ،وإنام لكي نكشف قبل كل
يشء عن املعنى العميق للعود الكامل إىل «أنا أفكر» اخلالص؟ ولكي نُحيي من بعد القيم
اخلالدة التي تصدر عنه؟»(((.

وألن الفلسفة ال تكون دون تارخيها ،فإن الفلسفة احلية املطلوبة يف هذا املقام ،هي
تلك التي تكمن يف العودة النقدية إىل املذاهب الفلسفية السابقة ،وإعادة النظر يف القضايا
جمرد اتِّباع
الفلسفية املطروحة ،من حيث معاجلتها واملنهج املتبع يف حتليلها ،وهبذا ال تكون ّ
وتكرار ملضمون سابقاهتا.

لقد حان الوقت إلحياء نزعة هورسل اإلصالحية يف أن نُخضع اإلنتاج الفلسفي،
تعج به ساحتنا الثقافية يف أيامنا هذه إىل انقالب ديكاريت ،وأن نبارش يف تأمل جديد يف
الذي ّ
هذا اإلنتاج« ،بام فيه من خليط مضطرب من التقاليد الكبرية ،ومن البدايات اجلديدة)...( ،
أليست فوىض الوضع الراهن نتيجة لفقدان اندفاعات التأ ّمالت ملا كان فيها من حيوية
أوىل ،بسبب اختفاء روح املسؤولية الفلسفية األساسية؟ ما املعنى اجلوهري لكل فلسفة
حقيقية؟ أليس هو السعي إىل حترير الفلسفة من كل حكم سابق ممكن يف سبيل أن نجعل
منها علماً مستقلاً حقيق ًّيا ،يتح ّقق بفضل البداهات األخرية املستمدة من الذات نفسها،
وجيد يف هذه البداهات تربيره املطلق؟»(((.
كون لنفسه ،من خالل
من هذا املنطلق يريد الوعي الفلسفي العريب املعارص ،أن ُي ِّ
استمرارا لوعي قديم ،ونقطة انطالق نحو
واقعيته التارخيية ،وع ًيا جديدً ا ،ال أن يكون
ً
شمولية جديدة ،وتقوم هذه اإلرادة لدى الوعي الفلسفي العريب املعارص ،عىل أساس
القطيعة مع الوعي الغريب بناء عىل التناقضات الكامنة يف شموليته الفكرية التي هيمن هبا
منذ قرون ،وال تزال مظاهر هيمنته مستمرة عىل الفلسفة العربية عىل اخلصوص.
إن الفلسفة العربية املعارصة« ،تريد أن تقوم عىل أساس جتاوز التناقض الذي وقع
فيه الفكر الغريب منذ انطالقته احلديثة بني دعواه الشمولية وطموحه يف ذلك ،وبني عدم
قدرته يف الوقت الراهن عىل استيعاب عمق كل املشكالت املطروحة عىل إنسانية الزمن
املعارص»(((.
هذا التناقض يستشعره كل مثقف عريب عندما يريد أن يستعيد الفكر الغريب ،ملعاجلة
جمرد صدى
مشكالته اليومية ،فيجد نفسه بني مطرقة تقليد واستمرار هذا الفكر ،فيصبح ّ

((( هورسل ،عن حممد وقيدي ،جرأة املوقف الفلسفي( ،مر .س) ،ص .85
((( املرجع نفسه ،ص .87
((( حممد وقيدي ،جرأة املوقف الفلسفي( ،مر .س) ،ص .28
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وموطن له ،وسندان التوجهات العلمية الساعية إىل تغيري املجتمع وحتريره من رواسب
اهليمنة عىل مجيع أصعدهتا.
يقول حممد وقيدي يف كتابه «بناء النظرية الفلسفية»« :لقد كانت الفلسفة األوروبية
تعبريا عن طموح
التي انطلقت من «األنا أفكر» الديكارتية عقالنية ،ألهنا كانت يف البداية
ً
اإلنسان األورويب زمن نشأهتا يف بناء جمتمع جديد .ولكن هذه الفلسفة غدت ال عقالنية
التطور املادي
عندما ارتبطت «األنا أفكر» بمقوالت أخرى :أنا أستعمر ،أهيمن ،وأوجه
ّ
والفكري لآلخرين .وبني مكانة الفلسفة األوروبية يف املايض بفضل تعبريها عن طموحات
مرشوعة ،وما هي عليه يف الوقت احلارض من عدم قدرة عىل استيعاب مشاكل وطموحات
جديدة ،تريد الفلسفة يف العامل الثالث ،ومنه العامل العريب أن متأل فرا ًغا نظر ًّيا جتد فيه نقطة
انطالق»(((.
يسمى إبدا ًعا ،هو أن تكون مسامهة املفكر العريب ،بناء عىل املعطيات اخلاصة،
ما ّ
يف بناء النظرية الفلسفية اإلنسانية الشاملة ،عن طريق «إعادة القوة إىل «األنا أفكر» وذلك
بإعادة النظر يف كل النتاج الذي تولد عن «األنا أفكر» يف مرحلتها األوىل منذ ديكارت إىل
اآلن .عىل أن هذه اإلعادة للنظر ال تعني الرفض املطلق ،بقدر ما تعني الفحص النقدي لكل
هذا الرتاث الفلسفي»(((.

وللمفكر العريب اليوم الفرصة السانحة يف إعادة النظر يف مشكالت العامل املعارص
التي مل جتد هلا مكانًا مالئماً ضمن الفكر الفلسفي احلديث واملعارص.

 طه عبد الرمحن وحق االختالف الفلسفي

ومن هنا تأيت مرشوعية السؤال «التحرري» يف املرشوع الفكري لطه عبدالرمحن،
حول كيفية حترير القول الفلسفي والتأسيس حلداثة إسالمية ،ودرء التقليد ،وذلك ملا
رآه وملسه من استغراق القول الفلسفي العريب يف التقليد« ،فاملتفلسفة العرب املعارصون
يؤولون إذا ّأول غريهم ،وحيفرون إذا حفر ،ويفككون إذا فكك ،...سواء أصاب يف ذلك
ّ
أم أخطأ ،وقد كانوا ،منذ زمن غري بعيد ،توماويني أو وجوديني أو شخصانيني أو ماديني
جدليني.((1(»...
((( املرجع نفسه ،ص .29
((( حممد وقيدي ،بناء النظرية الفلسفية ،دراسات يف الفلسفة العربية املعارصة ،بريوت ،لبنان :دار الطليعة،
الطبعة األوىل  ،1990ص .30
( ((1طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ،القول الفلسفي كتاب املفهوم والتأثيل ،املغرب :املركز الثقايف العريب،
الطبعة األوىل ،1999 ،ص .12
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وهذا يعني يف نظره أن املتفلسفة العرب املعارصين ال يضعون املصطلحات إلاَّ ما
جاء به غريهم ،وال يستعملون اجلمل إلاَّ ما استعمله غريهم ،فغاب عن ذهن املتفلسف
حقيقة اختصاص كل أمة يف وضع االصطالح والرتكيب والبيان .ونقل طه عبدالرمحن عن
ابن سبعني ،يف كتابه «بد العارف» ،حتقيق جورج كتّورة ،دار األندلس ،بريوت ،أنه -أي
ابن سبعني -انتقد ابن رشد الفيلسوف عىل تقليده أرسطو يف كل يشء ،حتى لو قال -أي
أرسطو :-إن القائم قاعد يف زمان واحد ،لقال به واعتقده.

فقد وجد طه عبدالرمحن أن مفكري اإلصالح يف العرص احلديث واملعارص ،قد
منهجا ومنطل ًقا يف التفكري ،وربطوا كل تقدّ م بانتهاج العقالنية
اتخّ ذوا من العقالنية الغربية
ً
الغربية ،وبنوا جمدهم وشهرهتم عىل ما تساقط عليهم من مناهج وأفكار.

ومرشوعه الفكري يف مجلتهُ ،يقدّ م للفكر اإلسالمي احلديث« ،ما به يتم اخلروج
من نفق التبعية الذي افتقدنا فيه مالمح وجودنا ،ومن ن َفق االرهتان لفكر أزرى بحقيقتنا
وعرضنا ملزيد من التاليش والضياع .واحلقيقة الساطعة يف هذا املرشوع أن
اإلنسانيةَّ ،
صاحبه يضع ،بكل اقتدار وخربة خط ًة منهجية عملية تمُ كن املتفلسف العريب من اإلقالع
عن التبعية ،وتؤهله ألن يحُ قق أمرين:
حرا -من واقعه وتراثه وهويته.
أوهلام :أن يأيت بام يستشكله ُه َو -باعتباره
مفكرا ًّ
ً
وثانيهام :أن ُيبدع ما به ُيضاهي ما لدى غريه من أفكار ونظريات»(.((1

وتطرق الدكتور طه يف التمهيد إىل ثالث نقاط حمورية هي :رفع التقليد عن القول
ّ
الفلسفي ،والر ّد عىل أهل التقليد يف القول الفلسفي ،وجوانب االجتهاد يف القول الفلسفي
«انظر جتد» الذي اقرتحه ملقولة ديكارت(.((1

 -1املوقف من التبعية ورفع التقليد عن القول الفلسفي

يف رفع مسألة التقليد ،ينتقد طه عبد الرمحن املتفلسفة من العرب املعارصين الذين
استلذوا التفلسف عىل طريقة غريهم ،فلم يذهبوا إىل مساءلة ذلك التفلسف عند أهل الغرب
ونقده عىل مقتىض ثقافتهم ،بل انخرطوا فيه باسم مقولة «االنخراط يف احلداثة العاملية»،
التصور الذي ساد عن الفلسفة الغربية،
و«االستجابة للشمولية الفلسفية» ،دون مراجعة
ّ
فلم يستطيعوا أن يأتوا بام ينافسها ويضاهيها ،انطال ًقا مما قد يستشكلونه من واقعهم.

( ((1عباس أرحيلة ،نظرة يف مرشوع الدكتور طه عبد الرمحن ،موقع الكاتب عباس ارحيلة

rhilaabas.arabblogs.com

( ((1طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،القول الفلسفي كتاب املفهوم والتأثيل)( ،مص .س) ،ص ص .13-12
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لقد اكتشف ما يعرتي هذه املقوالت من زيف وتناقض ،فهي تعبرّ عن ضيق تصور
وانحصار رؤية إلمكانات اإلنسان وألطراف عقله وآفاق مصريه .ثم إن مدَّ عيها إنام
يتذرعون هبذا لتزيني كسل عقلهم ،وشلل إرادهتم ،فاالنخراط يف احلداثة بالنسبة ألولئك
ّ
لاَّ
إن هو إ تقليد وحماكاة وانمحاء يف الغري!

إن مقولة (االستجابة للشمولية الفلسفية) تتأسس عند عبد الرمحن بالنسبة
تصور خاطئ يرون من خالله «أن املفاهيم واألحكام الفلسفية بلغت
ألصحاهبا ،عىل
ّ
(((1
النهاية يف الشمول ،حتى ال يضاهيها يف ذلك علو وال دين» .

ويستطرد متعج ًبا بقوله« :كيف ألمة جاءت بغري علم واحد وبغري معرفة واحدة ال
يقدر فالسفتها عىل أن يقولوا قولاً فلسف ًّيا مل يقله غريهم ،وال أن يسمعوه ما مل يطرق سمعه،
إلاَّ أن حيفظوه عنه وينقلوه إليه ،بضاع ًة مردود ًة إىل أهلها )...( ،وعليه فإن التصدي آلفة
التقليد الفلسفي لن يتح ّقق إلاَّ بالوقوف عىل أرسار القول الفلسفي عند أهله املجتهدين ال
عند ناقليه املقلدين .والوقوف عند تلك األرسار ال يتح ّقق بطريق التفلسف ،بل بطريق
ورشحا»(.((1
العلم ،حتى يصبح النظر يف الفلسفة كام ينظر العامل يف الظاهرة ،رصدً ا ووص ًفا
ً
وأمر الفلسفة عند عبد الرمحن عىل خالف املشهور ،فهو قول ممزوج بالفعل
والسلوك ،والبحث يف الفلسفة عىل هذا املقتىض هو الذي يسميه «فقه الفلسفة» ،وذلك ملا
يفيده لفظ «فقه» عند العرب بتفرد ،من اجلمع بني إفادة العلم وإفادة العمل.

وال يكفي يف نظر طه عبد الرمحن «أن يقرتن النظر بالعمل ،بل ينبغي أن يبلغ العمل
من نفس املقتدي أو املتخلق درجة يصبح معها هو املمد للنظر بأسبابه وكيفياته )...( ،فام
إن يتح ّقق املقتدي باحتاد النظر والعمل ،حتى ينفتح له باب حتصيل القدرة عىل التجديد،
( )...ذلك أن النمط املعريف احلديث غري مناسب إن مل يكن غري صالح للتوسل به يف بناء
معرفة إسالمية حقيقية»(.((1
وجوهر مرشوعه ،هو أنه علينا أن نتم ّيز عن غرينا يف معرتك الفكر ،حيث يكون
لنا احلق يف اإلبداع الفلسفي ،وأن نضع الكيفية التي نحقق هبا ذلك االختالف ،ومن هذا
الباب جاء مرشوعه «فقه الفلسفة» لقطع حبل التبعية عن فكرنا اإلسالمي.
ففي كتابه «فقه الفلسفة ..القول الفلسفي املفهوم والتأثيل» (التأصيل) ،يستعمل طه

( ((1طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،القول الفلسفي كتاب املفهوم والتأثيل)( ،مص .س) ،ص .12
( ((1املصدر نفسه ،ص ص .13-12
( ((1طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق( ،مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية) ،املغرب :املركز الثقايف
العريب ،الطبعة األوىل .2000 ،ص ص .111-110
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عبد الرمحن لفظ «القول» بسبب ما يتمتع به هذا اللفظ يف االصطالح ،من «غلبة الداللة
طلق عىل مجيع أقسام الكالم بال
عىل اجلانب اللفظي من الكالم )...( ،فضلاً عن أنه ُأ َ
قول ،والقول برتكيب بسيط ٌ
استثناء :فالقول بغري تركيب ٌ
قول ،والقول برتكيب الرتكيب
ٌ
قول ،علماً بأن األول هو اللفظ ،والثاين هو اجلملة ،والثالث هو ما فوق اجلملة ،وهو ما
صار املعارصون يسمونه (النص)»(.((1
ومن منطلق هذه اخلصوصية للقول الفلسفي ،يرى طه عبد الرمحن أنه ليس كل
لفظ لف ًظا فلسف ًّيا ،إنام اللفظ الفلسفي بحق هو املفهوم! وال لفظ سواه .وتال ًيا فإن «املفهوم
الفلسفي» و«اللفظ الفلسفي» هلام معنى واحد .كام أنه ال يعترب «كل ٍ
مجلة مجل ًة فلسفية ،وإنام
اجلملة الفلسفية هي التعريف ،والنص الفلسفي هو الدليل ،فالقول عنده إذن :مفهوم
وتعريف ودليل .ووضع هلذا القول مراتب إشارية»(.((1

ومن ثم فيه من العبارة بقدر ما فيه من اإلشارة ،وهذا األمر مل يدركه بعض املتفلسفة
املحدثني من العرب« ،إذ اعتقدوا أن القول الفلسفي املنقول إليهم إنام هو عبارة حمضة،
فلام طلبوها فيه ،وقعوا يف األخذ بإشارته ،من حيث يظنون أهنم يأخذون بعبارته ،فقطعت
عنهم طريق اإلبداع الفلسفي»(.((1

وجتاوز آفة التقليد عند طه عبد الرمحن ،يتم عن طريق تعقب مظاهر اإلشارة يف
القول الفلسفي املنقول ،ومدى تأثريها يف عبارته ،وعندما يعلم املتفلسف هبذه املظاهر
واآلثار ،يستبدهلا بام عنده من إشارة تضاهي تلك.

من هنا أخذ عىل عاتقه مهمة تقيص املظاهر واآلثار اإلشارية يف مراتب القول
مستخرجا «عىل قدر الطاقة صفاهتا وكيفياهتا
الفلسفي :املفهوم والتعريف والدليل،
ً
(((1
وضوابطها ،التي تأيت من جهتها للمتفلسف العريب مساوئ التقليد»  ،وأعطى لكل
خاصا ،فإشارة املفهوم إضامر ،سامها «القوام التأثييل» وإشارة التعريف
مصطلحا
إشارة
ًّ
ً
اشتباه ،سامها «القوام التمثييل» وإشارة الدليل وهي جماز ،أعطاها اسم «القوام التخيييل».
وهلذه اإلشارات مراتب زمانية يف القول الفلسفي ،فاإلضامر للاميض واالشتباه
للحارض ،واملجاز لزمن املستقبل .وهكذا يبطل طه عبد الرمحن زعم الرأي املشهور القائل
بأن الفلسفة خترتق الزمان واملكان ،كام لو كانت تنافس التنزيل ،وترسخ االعتقاد القائل

( ((1طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،القول الفلسفي كتاب املفهوم والتأثيل)( ،مص .س) ،ص .13
( ((1طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،القول الفلسفي كتاب املفهوم والتأثيل)( ،مص .س) ،ص .14
( ((1املصدر نفسه ،ص .14
( ((1نفسه ،ص .14
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بأن معاين الفلسفة ال تبىل وال تفنى وال حتدّ ها حدود وال تلزمها قيود ،حتى قيل فيها بأهنا
الفلسفة الكونية اخلالدة .لينتهي بعد ذلك إىل القول بأن الزمان هو الذي خيرتق الفلسفة،
فعلينا «أن نطلب يف كل قول فلسفي ال ما يطويه من عموم احلكم ،وإنام ما يطويه من
خصوص السبب ،أي بحسب مقام الكالم ألنه الدليل عىل زمانه )...( ،وال نسعى إىل
جتريده (القول الفلسفي) من السبب ،كام يفعل املقلدة من املتفلسفني»(.((2

وعىل هذا األساس فإنه عىل الفيلسوف األصيل احلامل لشحنات اإلبداع والعطاء،
أثرا من ماضيه ،وحيمل
أن يأيت يف قوله الفلسفي بأزمانه التي هو ابنها ،فيحمل مفهومه ً
تعريفه عينًا من حارضه ،وحيمل دليله أف ًقا من مستقبله .وهذا ما يصلنا حقيقة إىل حترير
القول الفلسفي ،حترير يرفع قيد التبعية للمنقول الفلسفي ،ويورث االستقالل واإلبداع،
ألن «األصل يف املفهوم الفلسفي أن يكون موصولاً بالزمان املايض ألهله ،وال يصار إىل
جيرد بالكلية من الزمان ،فذاك مطلب من دونه خرط
وصله بزمان غريه إلاَّ بدليل ،أما أن ّ
القتاد ،وسوف يأتيك من األدلة عىل ما نقول ما جيعلك بني أمرين اثنني ال ثالث هلام :إما أن
ختتار بنفسك ملفهومك من تراثك البضعة التي تريد من زمانه املايض أو تُضطر فيه إىل تراث
هو تراث لغريك وإىل زمان هو زمان لغريك»(.((2
ومن مقتىض احلرية يف القول الفلسفي ،اقتىض األمر من طه عبد الرمحن تأثيل
(تأصيل) مفاهيم ،ووضعها وض ًعا ،وفق مقتضيات املجال التداويل العريب اإلسالمي،
تتضمن معنيني مشهورين أحدمها ،إزالة القيد عن اليشء ،والثاين،
فكلمة (التحرير)،
ّ
اإلثبات اجليد لليشء بواسطة الكتابة ،و«احلال أن معنى اإلثبات بالكتابة هو الذي جعل له
اللسان العريب اسم القيد أو التقييد ،فيصري معنى التحرير هو إجادة القيد والتقييد ،فيكون
بني أيدينا لفظ يدل عىل معنيني متضادين مها :إزالة القيد وإجادة القيد أو التقييد»(.((2

ومن هنا يصبح حترير القول الفلسفي يف نظر طه عبد الرمحن ،هو أن تستبدل قيد هو
ورثك
ور ُث َك إلاَّ التبعية لغريك ،بقيد عبارة عن مأصول فلسفي ُي ِّ
عبارة عن منقول فلسفي ال ُي ِّ
(((2
االستقالل برأيك« ،أي خترج من تقييد هو إتباع وتقليد إىل تقييد هو اجتهاد وجتديد» ،
أي إنك ترتك كتابة هي عني الرق إىل كتابة هي عني احلرية.

( ((2نفسه ،ص .16
( ((2طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،القول الفلسفي ،كتاب املفهوم والتأثيل)( ،مص .س) ،ص .16
( ((2املصدر نفسه ،ص .17
( ((2نفسه ،ص .17
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 -2الرد عىل أهل التقليد يف القول الفلسفي واستشكال الصلة بني الفلسفة والرتمجة

يرى طه عبد الرمحن أن التقليد دخل عىل الفلسفة اإلسالمية من باب الرتمجة« ،فلم
يقرتن يشء يف الفكر اإلسالمي العريب بالرتمجة اقرتان الفلسفة هبا ،حتى ال فلسفة معرتف
هبا بيننا بغري ترمجة»(.((2
تصور جديد
وقد عمل يف كتابه فقه الفلسفة (الفلسفة والرتمجة)( ،((2عىل وضع ّ
للرتمجة ،تنبني عليها الصلة بينها وبني الفلسفة ،وجعلها يف ثالث مراتب:

وتتمسك بحرفية اللفظ ،وغايتها التع ّلم من النص األصيل
 -1الرتمجة التحصيلية،
ّ
والتلمذة عىل صاحبه ،وهلا مساوئ عدة كتوريث اخلطأ يف املعنى والرتكيب ،حيث نجد
أن «املرتجم التحصييل يتوىل نقل الفلسفة بجميع مكوناهتا األصلية والفرعية ،مستعملاً يف
ذلك كل الطرق التبليغية التي متكنه من هذا النقل الشامل )...( ،فيستحوذ عليه هم اللغة،
فيتتبع املكونات اللسانية للنص الفلسفي املراد نقله»(.((2

يتمسك املرتجم فيها بحرفية املضمون دون حرفية اللفظ،
 -2الرتمجة التوصيليةّ ،
قادرا عىل استيعاب النص األصيل بام يكفيه ،ويقصد به ممارسة التعليم .وقد
وغال ًبا ما يكون ً
تُورث هذه الرتمجة صاحبها أخطاء يف املعنى والرتكيب ،فيقع يف هتويل بعض املضامني بام
يشعر املتلقي بالعجز إزاءها ،ألن املرتجم يف هذه احلالة يكون قد غض الطرف عىل نقل كل
رضرا
«عنارص النص الفلسفي كام ينقلها املرتجم التحصييل ،وإنام حيذف بعضها مما جيد فيه ً
عىل املجال التداويل للمتلقي ،حمدّ دات أو مقومات»(.((2
يترصف يف اللفظ،
يترصف املرتجم يف املضمون كام ّ
 -3الرتمجة التأصيلية ،وهي أن ّ
فهو يستحوذ عليه هم الفلسفة ،ال هم اللغة ،كام هو احلال عند املرتجم التحصييل ،وغاية
صاحبها رفع عقبات الفهم الزائدة عن الرضورة من طريق املتلقي ،ثم اقتداره عىل التفاعل
مع املنقول بام يزيد يف توسيع آفاقه ويزوده بأسباب االستقالل يف فكره« ،فيتع ّقب املكونات
الفلسفية للنص،
ً
مستخرجا منها املواضع االستشكالية واآلليات االستداللية فيها ،وقائماً
(((2
يف هذا االستخراج باملوجبات التداولية للغة املنقولة إليها» .
واألوىل من كل هذه األنواع يف الرتمجة ،نجد أن طه عبد الرمحن يفضل الرتمجة

( ((2نفسه ،ص .19
( ((2طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،الفلسفة والرتمجة) ،املغرب :املركز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل.1995 ،
( ((2املصدر نفسه ،ص .302
( ((2طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،الفلسفة والرتمجة)( ،مص .س) ،ص .331
( ((2املصدر نفسه ،ص .353
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التأصيلية ،ذلك أنه «حتى إذا متكّن املتلقي من استيعاب املنقول إليه عىل األقل يف اجلوانب
ٍ
حينئذ معاودة هذه الرتمجة باتِّباع الطريقة
التي توافق عاداته اللغوية واملعرفية ،جاز
التوصيلية»( ،((2ثم ننتقل إىل الرتمجة التحصيلية التي يتبينّ من خالهلا الطرق التعبريية التي
تم هبا بناء هذه املضامني يف األصل ،ويكشف عن أرسارها اللسانية .وهذا عكس ما يذهب
َّ
إليه غالبية املرتمجني العرب قديماً وحدي ًثا ،فهو قدّ م الرتمجة التأصيلية عن التوصيلية ويف
األخري التحصيلية.
نموذجا تطبيق ًّيا عن فكرة الرتمجة التأصلية ،من حيث تصوره الثالثي
وقدم طه
ً
للرتمجة ،من خالل ترمجة «الكوجيطو الديكاريت» ،إذ نقله من مقولة« :أنا أفكر إذن أنا
موجود» املعروفة إىل مقولة« :انظر جتد» وفق الرتمجة التأصيلية.
ويكون بذلك قد قدم ر ًّدا ملنتقديه عيل حرب وحممد سبيال ،اللذين خالفا -يف نظره-
القواعد املعرفية واملنهجية املعروفة ،وهي مخسة:

أ -خمالفة القاعدة النحوية ،باعتبار «انظر تجَ دْ » مجلة أمرية ،فليس هي مجلة إنشائية
وال خربية وال تقريرية ،وإنام هي عىل احلقيقة مجلة رشطية ،كام يصفها النحويون ،واجلملة
الرشطية تتكون من رشط ومرشوط ،والفعل «تجَ دْ » فعل جمزوم« ،والعلة يف اجلزم هو أن
ْظر» فيكون مرشو ًطا به ،وال مرشوط بغري رشط»(.((3
هذا الفعل جواب لفعل تقدمه« ،ان ْ
وقد حتجج يف ذلك طه عبد الرمحن ،باحلدث الفلسفي األول الذي يؤرخ به الدارسون مليالد
الفلسفة ،أال وهو «اعرف نفسك بنفسك» املقولة املشهورة لسقراط ،وبذلك يكون األصل
يف الفلسفة األمر ال اخلرب.

ب -خمالفة القاعدة اخلطابية ،باستنكار املنتقدين الستعامل صيغة اخلطاب يف ترمجة طه
التأصيلية ،مع العلم أن هذه الصيغة يف الكالم هي بحق أخص صيغة باللغة العربية ،يقول
طه ملنتقديه« :لقد أخطأتم حني أنكرتم علينا أن نستعمل صيغة اخلطاب يف ترمجتنا التأصيلية،
أال تعلمون أن هذه الصيغة يف الكالم هي بحق أخص صيغة باللغة العربية؟ وهذا باب يف
تداوليات اللغة لو ذهبنا نستويف الكالم فيه ،لطال بنا املقام ،ولكننا نخترص لكم من كالمنا
ما قد ُيستدل به عىل الباقي ،فمعلوم لكم أن صيغ الكالم ثالث هي صيغة التك ّلم (أنا ،نحن)
وصيغة اخلطاب (أنت )...وصيغة ال َغيبة (هو ،مها )...( ،)...بحيث يقوم باللسان العريب
قانون عام هو أن صيغة الكالم التي تتميز هبا اللغة العربية هي صيغة اخلطاب»(.((3
( ((2طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،القول الفلسفي ،كتاب املفهوم والتأثيل)( ،مص .س) ،ص .20
( ((3املصدر نفسه ،ص .22
( ((3طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،القول الفلسفي ،كتاب املفهوم والتأثيل)( ،مص .س) ،ص .23
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ج -خمالفة القاعدة التناظرية ،وفيها يعيب طه عىل منتقديه جتاهلهم األدلة القوية
التي وضعها لرتمجته التأصيلية ،مما أوقعهم يف خطأين اثنني :خطأ الغصب وخطأ اخلبط،
يف األول ،أهنم سكتوا عن مجلة األدلة التي وضعها يف ترمجته للكوجيتو الديكاريت ،ليس
عىل سبيل التشهي والتحكم ،بل إن كل دعوة أقيم عليها الدليل ،فهم انشغلوا بنقد الرتمجة
وتركوا أدلتها .والثاين ،نتج فيه عن سكوت املنتقدين عن أدلة الرتمجة التأصيلية ،أهنم
تطور وتقدّ م
أغلقوا باب املعرفة وفتحوا باب الكالم بغري رقيب ،وبالتايل الوقوف أمام ّ
املعرفة ،فهو يقول« :ما اندفعتم فيه من كالم من دونه كالم ال يسهم بأي وجه يف بناء املعرفة
وال يف اإليصال إىل احلق»(.((3
د -خمالفة القاعدة التداولية ،نسب فيها منتقدو طه عبد الرمحن الرتمجة التأصيلية «انظر
جتد» إىل اجلمود والرجوع إىل املايض ،ونسبت غريها إىل االنفتاح والدخول يف املعارصة.
فالرتمجات املتداولة التي يدافع عنها هؤالء املنتقدون هي يف نظر طه «أهنا ختلو من سالمة
التعبري ،فضلاً عن فائدة املضمون ،وأهنا ال تنقل إطال ًقا ما تدَّ عي نقله ،)...( ،بحيث جيتمع
فساد التعبري مع سالمة التفكري»(.((3

ويف دفع اعرتاض اجلمود عن الرتمجة التأصيلية ،يرى طه أهنا تفتح من اإلمكانات
االستشكالية واالستداللية ما ال ِق َبل للصيغة املتداولة هبا ،مما يدفع عنها صفة اجلمود .أما
دفع اعرتاض صفة املايض عن هذه الرتمجة ،فقد حللها إىل مايض الوقائع ومايض القيم،
و«حمال أن ترجع الوقائع التي مضت أسباهبا الزمانية ،فإذا قيل :املايض ،فال يمكن إذن أن
يدل هذا القول إلاَّ عىل القيم وحدها»(.((3

ودعا منتقديه ،من املق ّلدة ،إىل التصالح مع املايض ،والتعامل معه من غري شذوذ وال
إرساف ،وجتاوز األوهام التي غرسها «ديكارت وأتباعه من بعده ،وهو أنه متكن من أن
يبق فيه أي يشء إلاَّ الذي حما كل يشء أال وهو فكره»(!((3
يمحو من قلبه كل يشء ،حتى مل َ

بل إن ديكارت ،يف رأي طه عبد الرمحن ،مل يشك مرة يف قيمة املسيحية التي هي فكره،
سواء يف مضمونه أو يف طريقته .ويف هذا ر ّد عىل منتقديه ،بدعوى أنه أغرق (الكوجيطو) يف
اإليامن ،وكأنه ،أي الكوجيطو ،كان إحلاد ًّيا .ويف هذا انتقاص من قيمة الفلسفة ،وسوء فهم
لطبيعتها ،وهذا ما يفرس حساسية الكثري من املقلدة من الرتاث وقيمه الدينية عىل اخلصوص،
( ((3املصدر نفسه ،ص .25
( ((3نفسه ،ص .26
( ((3نفسه ،ص .27
( ((3نفسه ،ص .27
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فاإليامن العظيم ،يف تصور طه عبد الرمحن ،يورث التفلسف العظيم ،والتفلسف العظيم
يثبت اإليامن العظيم(.((3

فاإلنسان يف نظر طه عبد الرمحن ،بإيامنه فيلسوف من غري أن يتفلسف ،فامذا لو
تفلسف؟ لقد انحطت الفلسفة ،يوم خاصمت اإليامن وجحدت كل عظيم سواها .يقول
للمقلدة« :إذا كان ديكارت أومهكم بأنه َ
فارق اإليامن ،فألنكم اتبعتموه ،ال يف تدليله ،وإنام
يف ختييله ،وشتان بني فراق عىل مقتىض الدليل وفراق عىل مقتىض اخليال ،فاألول يلزمه
ب بالتصديق به ،بينام الثاين ال يلزمه
الصدق يف املضمون وتلزمه الصحة يف الصورةَ ،فنُطا َل ْ
الصدق يف املضمون ،فيجوز أن يكون كاذ ًبا ،وال تلزمه الصحة يف الصورة ،فيجوز أن
يكون فاسدً ا ،فال نُطا َلب بالتصديق به ،بحيث لنا أن نكذبه وهكذا اشتبه عليكم أمر شك
ديكارت ،فلام جاء بدليله يف ثوب من خياله ،حسبتم أنكم و َّفيتم حق دليله حيث مل تفعلوا
سوى أن همِ تم معه يف خياله ،فصدقتموه حيث ال جيب ،فذهب ظاهر إيامنكم وبقي خالص
إيامنه»(.((3
إذن ُيستشف مما سبق ،أن األصل يف «الكوجيطو» هو وجود اإليامن ال فقدانه .ثم
إن مقولة« :انظر جتد» ال تتعلق بوجود اإليامن أو عدمه ،وإنام إبصار اليشء والظفر به ،أي
إهنا حتمل «مفهومني طبيعيني ال صنعة فيهام مها« :النظر» بمعنى «إبصار اليشء» و«الوجود»
بمعنى «الظفر باليشء» ،وال واحد من اللفظني يفيد يف استعامله الطبيعي مدلولاً دين ًّيا
خمصوصا»(.((3
ً

هـ -خمالفة القاعدة الفلسفية ،يف هذه املخالفة يرد طه عبد الرمحن عىل حممد سبيال
حول اعرتاضه عىل ترمجة الكوجيطو .فقد اعرتض حممد سبيال عىل ترمجة التأصيلية
حورت صيغته األصلية ،وقدّ مت صيغة خمتلفة كل ًّيا ،من حيث
للكوجيطو ،ألهنا يف رأيه ّ
املعنى واملبنى ،ألن ما هو أسايس يف صيغة الكوجيطو ،كام يقول حممد سبيال« :صيغة
تم حذفه وحتويل الصيغة من املتكلم
املتكلم املنصوص عليها بالضمري املنفصل (أنا) الذي َّ
إىل املخاطب( :انظر جتد)»( ،((3فصيغة الكوجيطو ،متثل املركزية والفاعلية للذات اإلنسان،
وما إمجاع الفالسفة احلديثني ،مثل كانط وهيجل وهورسل وهايدغر ،عىل هذه الصيغة إلاَّ
دليل عىل أهنا األساس الصلب للفلسفة احلديثة ،يف صيغتها التعبريية ،وللدَّ ور املركزي
( ((3طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،القول الفلسفي ،كتاب املفهوم والتأثيل)( ،مص .س) ،ص .25
( ((3املصدر نفسه ،ص .29
( ((3نفسه ،ص .30
( ((3حممد سبيال ،متى يعود زمن اإلبداع الفلسفي ،جملة مدارات فلسفية ،تصدر عن اجلمعية الفلسفية
املغربية ،العدد .1998 ،1
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للفاعل اإلنساين يف التفكري ،وكل خروج عنها هو تشويه للمقولة الفلسفية املتضمنة فيه.
وهي:

وقد نقض طه عبد الرمحن ادعاء حممد سبيال من خالل كشف أربعة أخطاء وقع فيها

 -1اخلطأ التارخيي :فهو يرى أنه ال وجود إلمجاع فلسفي عند كانط وهيغل وهورسل،
فهم ال يم ّثلون جمموع الفالسفة املحدثني ،بل إن التيارات التي هيمنت عىل الفلسفة الغربية
احلديثة هي التي تزعمها :ماركس ونيتشه وفرويد ،وكل هذه التيارات تلتقي يف تقويض
مفهوم الذات وترسيخ «موهتا» وبالتايل هدم «الكوجيطو» .وا ِّدعاء اإلمجاع الفلسفي حول
صيغة املتكلم ،عند حممد سبيال فيه تناقض كام يثبته طه عبد الرمحن .فمقولة« :التاريخ
ذاكرة ال تنسى» حقيقتها «التاريخ نسيان يتذكر» ،ومقولة« :التاريخ صدق وعدل» حقيقتها
«التاريخ فيه الكذب وفيه الظلم»(.((4
ُيس يف تاريخ الفلسفة احلديثة فرانسيس بيكون مثل ما ُطمس دوره وتأثريه يف
فقد ن َ
ديكارت .وفيه كذب كنسبة الفكرة التي يدور عليها «الكوجيطو» ،أي إثبات وجود الذات
إىل ديكارت وحده ،يف وقت تك َّلم عنها فالسفة ومفكرون قبله ،من أوجه أخالقية أو نفسية
أو قانونية أو دينية أو وجودية ،من سقراط إىل العرص الوسيط ،وكذا يف الفلسفة اإلسالمية،
وسموا ذلك بأسامء كثرية« :النفس»« ،الروح»« ،العقل»« ،الباطن» ..أما ظلم التاريخ
فيتجىل يف التهويل من شخصية «ديكارت» حتى أصبحت أسطورة ،وأصبح الواحد ممن
تسموا باحلداثيني ال ينتزع حق احلداثة لنفسه إلاَّ إذا لوى لسانه بمقوالت من مقوالت هذه
األسطورة(.((4
 -2اخلطأ االستداليل :من خالل بطالن حجة اإلمجاع يف الفلسفة ،فال الفيلسوف
الواحد يصلح دليلاً عىل صحة القول الفلسفي ،وال اجلامعة منهم تصلح دليلاً عليه.

 -3اخلطأ االستشكايل :ذلك أن اإلقبال عىل اإلمجاع الذي ا َّدعاه حممد سبيال ،يعتربه
طه عبد الرمحن خمال ًفا للمقتىض الثاين للفلسفة بعد العقل وهو االختالف يف الرأي!( ،((4كام
أن اإلمجاع يف الفلسفة عالمة عىل نقصان التفلسف وليس الزيادة فيه.
وإذا نحن مجعنا بني اخلطأين السالفني الذكر ،يقول طه عبد الرمحن« :االستداليل (أو
املنطقي) واالستشكايل (أو الفلسفي) ،يف قولكم بأصل اإلمجاع يف الفلسفة( ،وهذا قول
موجه ملنتقديه) ،وجدناكم خارج الفلسفة من جانبيها :املنهجي واملضموين ،إذ دعومتونا

( ((4طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،القول الفلسفي كتاب املفهوم والتأثيل)( ،مص .س) ،ص .40
( ((4املصدر نفسه ،ص ص .41 - 40
( ((4نفسه ،ص .43
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إىل استخدام طريق أهل القانون يف استدالالتنا وإىل اتِّباع طريق أهل العلم يف استشكاالتنا،
وكيف لنا بفلسفة هلا منهج القانون ومضمون العلم؟ فمحال أن نظفر بحقيقة علمية عن
طريق دليل قانوين ،واملفيض إىل املحال حمال»(.((4

لقد أخطأ إذن« ،الباحث حممد سبيال يف فهم مدار «الكوجيطو» وفكرته ،فربطه
بالذات ،يف حني مداره احلقيقي «الوجود» ،أي إنه ال يثبت الذات بقدر ما يثبت وجودها،
فوقع ،إذن يف تشويه هذه املقولة وإخراجها عن سياقها الفلسفي الذي أراده ديكارت ،إن
سلمنا جدلاً برضورة التقليد والرتمجة التحصيلية .أما طه عبد الرمحن فقام بعملية حتويل
يف ترمجة مقولة ديكارت ،فخرج بذلك عن الرتمجة التقليدية املألوفة ،ووفر للمتلقي العريب
منهجا مفصلاً يف أطواره
إمكانية التفلسف يف «الكوجيطو» بحسب مقوماته التداولية متب ًعا
ً
ومق َّيدً ا يف أحكامه»(.((4

 -4اخلطأ اللغوي :أما عىل مستوى اخلطأ اللغوي يرى طه عبد الرمحن أن منتقديه
وعىل رأسهم حممد سبيال ،أخطأ يف فهم الضمري يف عبارة ديكارت بالالتينية «Cogito,
 ،»ergo sumوالعبارة الفرنسية « »Je pense, donc je suisو«ملا كان ال وجود للضمري
املتصل يف اجلملة اخلبريية الفرنسية ،فال سبيل إىل التعبري عن صيغة املتكلم إلاَّ باستعامل
الضمري املنفصل ،فإذن وجود هذا الضمري يف هذه العبارة ليس نتيجة اختيار كام يف العربية،
وإنام هو نتيجة اضطرار ،بحيث يؤدي حذفه إىل مجلة فاسدة تركي ًبا ،وعىل هذا ،فال تُعتَرب،
يف وجود الضمري املنفصل يف العبارة الفرنسية ،أية زيادة يف الداللة عىل معنى (الذات) كام
هو الشأن يف لساننا»(.((4

 -3االجتهاد يف القول الفلسفي «انظر جتد»

إن الرتمجة التي قدّ مها الدكتور طه عبد الرمحن للكوجيطو «انظر جتد» حتمل معاين
االجتهاد ،يف إطار الرتمجة التأصيلية ،وهي التي تفتح آفاق تفلسف جديدة للمتلقي العريب،
من غري أن يعني هذا إنكار دور مراتب الرتمجة األخرى .ولكن طالب الفلسفة يلزمه أولاً
تلقي النصوص الفلسفية عرب الرتمجة التأصيلية حتى حتصل له امللكة الفلسفية ،أو كام يسميها
بـ«الفلسفة احلية» ،واملراد هبا« ،الفلسفة التي تنقل عن الغري املضمون الفلسفي ،ناظرة يف
أسبابه التداولية ،ومستبدلة هبا األسباب التداولية للغة املنقولة إليها متى خالفت اللغة،
( ((4نفسه ،ص ص .44 - 43
( ((4حممد مهام ،القول الفلسفي من اإلبداع إىل اإلتباع ،الكلمة ،جملة فصلية تعنى بشؤون الفكر اإلسالمي
وقضايا العرص والتجديد احلضاري ،العدد  ،27السنة السابعة.2000 ،
( ((4طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،القول الفلسفي ،كتاب املفهوم والتأثيل)( ،مص .س) ،ص .47
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حتى يقتدر ا ُملتَلقي عىل استثامر املضمون الفلسفي املنقول ،استشكالاً واستداللاً »(.((4

فالفلسفة ليست مجلة من املعلومات يتم حفظها عن الغري ،بل هي طريقة يتح ّقق هبا
االرتضاء يف الفكر واالتساع يف العقل ،وإلاَّ كان رضر املنقول يف الفلسفة أكثر من النفع.
ثم «تتلوها الرتمجة التوصيلية ليدرك الفروق بني املضامني الفلسفية ،فيقتبس منها ما شاء
ويرصف ما شاء بحسب طاقته وحاجته ،ثم الرتمجة التحصيلية ليدرك الفروق بني التعابري
مكرها ،يق ًظا
خمريا ال
ً
الفلسفية فيقيس عىل ما شاء ويطرح ما شاء ،وتال ًيا يكون هذا املرتجمً ،
(((4
ال غفلاً وجمد ًدا ال مقلدً ا»
جمرد قناة لتوصيل الفكر املحض ،بل هي عكس ذلك تكاد تكون
فاللغة عنده ليست ّ
جز ًءا من ماهية الفكر« ،ألنه جرى التسليم بني أهل الفلسفة ،ال سيام املتقدمني منهم ،بأن
الفلسفة ال تَع ُّل ْق هلا باللفظ ،وإنام باملعنى وحده ،ألن غرض الفيلسوف أن ينشئ الفكر
وخيرب باحلقيقة ،عىل اعتبار أن الفكر هو مجلة من املعاين املرتبطة فيام بينها ارتبا ًطا استدالل ًّيا،
وأن احلقيقة هي حكم معنوي متع ّلق بعضه ببعض»(.((4

 -4االختالف يف التفلسف أو كيف نخرج من نفق التبعية والتقليد؟

جاء يف كتاب الدكتور طه عبد الرمحن «سؤال األخالق» قوله« :ليس خيفى أننا كنا
نسعى منذ صدور كتابنا« :العمل الديني وجتديد العقل»( ،((4إىل اإلسهام يف جتديد الفكر
الديني اإلسالمي بام ُيؤهله ملواجهة التحديات الفكرية التي ما فتئت احلضارة احلديثة
تتمخض عنها ،بل كنا نسعى ،عىل وجه اخلصوص ،إىل وضع نظرية أخالقية إسالمية
مستمدة من صميم ذلك الفكر ،نظرية تُفلح يف التصدي للتحديات األخالقية هلذه احلضارة
بام مل تُفلح به نظائرها من النظريات األخالقية غري اإلسالمية»(.((5
يرمي طه عبد الرمحن يف دعوته للخروج من نفق التبعية والتقليد إىل تأسيس يقظة
دينية ،هلا «سند فكري حمرر عىل رشوط املناهج العقلية واملعايري العلمية املستجدة»( ،((5أي
بتهيئة التأطري املنهجي املحكم ،والتنظري العلمي املنتج ،والتبصري الفلسفي املؤسس.
ولكن ،إذا سلمنا هبذا األمر ،ما هي الوسيلة التي تمُ كِّن من تأسيس ذلك املرشوع

( ((4طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ( ،الفلسفة والرتمجة )( ،مص .س) ،ص .467
( ((4طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،القول الفلسفي ،كتاب املفهوم والتأثيل)( ،مص .س) ،ص .49
( ((4طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ( ،الفلسفة والرتمجة )( ،مص .س) ،ص .73
( ((4طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،املركز الثقايف العريب ،املغرب ،الطبعة الثانية.1997 ،
( ((5طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق( ،مص .س) ،ص .171
( ((5طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل( ،مص .س) ،ص .09
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قادرا عىل أن يستقل بفكره،
نحرر املتلقي العريب من التبعية ،ونجعله ً
وتأصيله ،وكيف ّ
و ُيبدع يف جماله التداويل اخلاص؟

من معامل االستقالل واإلبداع الفلسفي عند طه عبد الرمحن ،وضع فلسفة إسالمية
تضاهي الفلسفة الغربية ،وختتلف عنها يف املنطلقات والتصورات واملفاهيم واملصطلحات،
والتفرد ،أي من منطلق أن كل
وذلك من منطلق قيمنا اإلسالمية الدالة عىل اخلصوصية
ّ
فلسفة هلا ارتباطها اخلاص بسياقها التارخيي واللغوي واألديب.
وهلذا جاء مرشوعه املوسوم بفقه الفلسفة يمثل العلم الذي «ينظر ،بتعبري املتقدمني،
يف األعراض الذاتية للفلسفة ،ويستخرج قوانينها ويرتب مسائلها»(.((5

وإجرائية ذلك تتمثل يف البحث عن الكيفية التي يتم هبا التحرر من التبعية للفلسفة
الغربية وفتح باب اإلبداع ،من خالل مقتىض فكرنا وواقعنا ،وبالتايل التفاعل مع غرينا،
والتحاور بمنظارنا ال بمنظار غرينا ،ومن خالل ذلك نبدع كام يبدع غرينا ،ونتفلسف
بتوجيه من رؤيتنا اخلاصة ،وانطال ًقا من مفاهيمنا ومصطلحاتنا.

واإلبداع يف نظر طه عبدالرمحن ،لغة ،يعني إخراج اليشء إىل حيز الوجود ،أي
إحداثه ،أما عىل مستوى املصطلح فهو خيتلف باختالف املجال الذي يتعلق به ،فهو يعني
أولاً يف جمال علم الكالم« ،إحداث اليشء عىل غري مثال سابق يف مقابل االحتذاء ،فيكون
مراد ًفا ملفهوم االبتكار ،ويعني ثان ًيا يف جمال الفلسفة العربية ،إحداث اليشء من ال يشء يف
مقابل االقتباس ،فيكون مراد ًفا ملفهوم االخرتاع ،ويعني ثال ًثا يف جمال األدب ،إحداث عمل
فني يف مقابل االنتحال ،فيكون مراد ًفا ملفهوم اإلنشاء»(.((5

قدّ م الدكتور طه عبد الرمحن يف مرشوعه الفلسفي ما به اتّضح أنه خيتلف عن غريه،
فقرر أن قيمة االختالف بني فلسفات األقوام ،تُصان هبا اجلامعة البرشية وتتقوى ،فيكون
ّ
لكل قوم حقهم يف التفلسف واالجتهاد يف حتقيق ذلك احلق وإثباته.
لذلك جاء كتابه «احلق العريب يف االختالف الفلسفي» حماولة لتحرير القول الفلسفي
العريب ،وإخراجه من أنفاق التبعيةّ ،
وبث عنارص احليوية واإلبداع يف املتفلسف العريب،
وكذا إنقاذه من سطوة فلسفة اآلخر ومعتقله الفكري؛ ذلك أنه «حيق لكل قوم أن يتفلسفوا
عىل مقتىض خصوصيتهم الثقافية ،مع االعرتاف لسواهم بذات احلق»(.((5

( ((5طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة( ،الفلسفة والرتمجة)( ،مص .س) ،ص .264
( ((5طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي( ،مص .س) ،ص ص .114-113
( ((5املصدر نفسه ،ص .21
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فقد رأى طه عبد الرمحن أن أصحاب الفكر اإلصالحي يف العصور احلديثة
منهجا ومنطل ًقا يف التفكري ،وربطوا كل تقدّ م هبا .فأغلب
واملعارصة قد تبنّوا عقالنية الغرب
ً
أصحاب املناهج واملشاريع يف قراءة الرتاث؛ بنَوا جمدهم التنظريي وشهرهتم من مناهج
متت إىل وجودهم؛ فافتقدوا حاسة
الغربيني وأفكارهم ،واقتفوا آثارهم ،وتع ّلقوا بأسباب ال ُّ
النقد عندهم .والرس يف ذلك يعود إىل «قصور وسائلهم عن اإلحاطة بدقائق وسائل من
ُيقلدون»(.((5
فغلب عىل هؤالء التوسل بأدوات البحث التي اصطنعوها من مفاهيم الغربيني
ومناهجهم ونظرياهتم؛ فقلدوها وما ملكوا ناصية تقنياهتا ،وال تفننوا يف استعامهلا(،((5
فانقطعوا عن تراثهم مجلة وتفصيلاً ؛ فكان جلوؤهم إىل تراث غريهم مقلدين ملسالكه،
ومتشبهني بأصحابه .فهو يقول« :أما ترى أهل املتفلسف العريب ال يصوغ من األلفاظ
إلاَّ ما صاغه غريه ،وال يستعمل من اجلمل إلاَّ ما استعمله ،وال يضع من النصوص إلاَّ
يؤولون إذا ّأول غريهم ،وحيفرون إذا حفر غريهم ويفككون إذا فك َ
َّك
ما وضعه (ّ )...
غريهم.((5(»...
ُ
فانخدعوا بمقولتني :االستجابة للشمولية الفلسفية ،واالنخراط يف احلداثة العاملية،
وما استجابوا وما انخرطوا؛ وإنام أصيبوا بسوء التفلسف ،فق َّطعوا ْأو َ
صال الرتاث ،وخ َّطؤوا
أصحابه ،واجتزؤوه ،واقرتضوا من غريهم طرائقهم املستعملة يف النقد ،وظلت كتاباهتم
دعوة إىل تقليد الفكر الغريب وتقليد أهله .أما «نحن فال نرتيض هذا الطريق يف الكتابة
الفلسفية وال نجده إلاَّ مفض ًيا إىل اإلرضار بحقيقة التفلسف ،ذلك أن الفلسفة والتاريخ،
( )...شعبتان يف املعرفة متعارضتان ،وال غرابة أن يكون واضع األورغانون ،أرسطو ،هو
نظرا يف اجلزئيات املشخصة ومن الفلسفة
أول من ن َّبه عىل هذا التعارض ،جاعلاً من التاريخ ً
صحيحا ،فإن املتفلسف ،وبدون شك ،سيغرق
نظرا يف الكليات املجردة»( ،((5ولو كان هذا
ً
ً
نفسه يف البحث عن اجلزئيات ،وينقطع عنه التدرج يف مراتب التجريد التي تنتقل به إىل
فضاء العقل الفسيح ،والوقوع يف ّ
فخ التشخيص الضيق.
هلذا السبب كانت املسؤولية املنوطة بطه عبد الرمحن ،هي املسامهة يف إخراج الكتابة

( ((5طه عبد الرمحن ،حوارات من أجل املستقبل ،منشورات جريدة الزمن ،الطبعة األوىل .2000 ،ص.137
( ((5طه عبد الرمحن ،جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،املركز الثقايف العريب ،املغرب ،الطبعة األوىل.1994 ،
ص .10
( ((5طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة – القول الفلسفي( ،مص .س) ،ص ص .12 - 11
( ((5طه عبد الرمحن ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،املركز الثقايف العريب ،املغرب ،الطبعة الثانية .2006
ص .17
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الفلسفية العربية من هذا الطريق الذي يؤ ّدي ال حمالة إىل حمو روح التفلسف فيها ،وهي
«الكتابة التي تزدوج فيها الفلسفة باملنطق باعتباره املنهج الذي يوصلها إىل احلقائق التي
تطلبها»(.((5
إن دعوة طه عبد الرمحن إىل كتابة فلسفية ،تزدوج فيها الفلسفة باملنطق ،هو ازدواج
املضمون بالوسيلة ،عكس ازدواجية الفلسفة بالتاريخ ألنه ازدواج مضمون بمضمون ،فقد
ينفك املضمون عن املضمون ،بينام ال ينفك املضمون عن الوسيلة ،ألن ظهور بواكري الفكر
الفلسفي ،اقرتنت دو ًما باألداة املنطقية يف تقرير قضاياه ،وبالتايل يكون املنطق هو املنهج
الذي ُوضع للفلسفة يف األصل.

وعىل هذا األساس ،فإن اإلبداع الفلسفي الذي يريد طه عبد الرمحن الوقوف عنده
وأخريا كيف يمكن
هو يف األصل يتعلق بالقول الفلسفي ،وكيفية االبتكار واالخرتاع فيه،
ً
أن ننشأ فيه .ولتحقيق ذلك ،ينطلق من مسلمة جوهرية ،صيغتها كالتايل« :يشرتط يف
اإلبداع الفلسفي ( ،)...مواجهة مانع من املوانع التي تعوق عن التقدم فيه ،وعىل قدر املانع
تكون قيمة هذه املواجهة»(.((6
أول هذه العوائق هو اللغة ،ومدار ذا العائق ،هو أن الفلسفة يف األصل ،ليست ذات
نشأة عربية إسالمية ،بل هي ذات نشأة يونانية ،وهو ما جعلها ترتبط بلغة احلضارة اليونانية
القديمة.

وعندما فكّر املسلمون واهتموا بتعاطي الفلسفة ،كان من الطبيعي أن يطلبوا ما هو
موجود عند من سبقهم من الفالسفة اليونان ،خاصة أفالطون وأرسطو .وملا كانت اللغة
الفلسفية تستمد وجودها من اللغة الطبيعية« ،بني أن اللغة الطبيعية التي اعتمدهتا الفلسفة
يف نشأهتا هي اللغة اليونانية»(.((6
من هنا كان املشكل الذي واجهته الفلسفة التي قامت يف البالد العربية ،من حيث
االنتقال من اللغة اليونانية عىل اللغة العربية ،يف «االختالف يف الرتكيب من لغة إىل أخرى،
ويف العالقات بني اللغة الطبيعية واللغة الفلسفية داخل كل لغة».

وهنا ،يعود طه عبد الرمحن بأصول الفلسفة العربية املعارصة ،يف بدايتها ،أي إىل
الفلسفة العربية اإلسالمية القديمة ،فين ِّبهنا إىل الصعوبات التي اعرتضت الفالسفة
( ((5املصدر نفسه ،ص .17
( ((6طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي( ،مص .س) ،ص .116
( ((6حممد وقيدي ،مقدمات الستئناف القول الفلسفي يف الفكر العريب املعارص« ،عامل الفكر» العدد الرابع،
املجلد الثالثون .2002 ،ص .125
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املسلمني القدامى ،عندما أرادوا أن يصوغوا ،بالعربية ،مفهوم الكينونة  L’êtreكام عبرَّ
عنه أرسطو ،حيث كانت عباراهتم هبذا الصدد قليلة فيام يدل عىل فعل الكينونة يف اللغة
أيضا
اليونانية« ،فالفعل الدال عىل الكينونة يف اللغة اليونانية يدل عىل الوجود ،ولكنه يدل ً
عىل الربط بني املوضوع واملحمول.

وقد واجه الفالسفة املسلمون هذا املشكل ألنه ال وجود فيها (اللغة) للفعل الذي
يدل عىل الوجود ويلعب دور الرابط بني املوضوع واملحمول يف الوقت نفسه .وهكذا ،فإن
اللغة العربية نقلت مشكلاً يرتبط باللغة اليونانية ،وحاولت ح ّله باقرتاحات عدة مثل اللفظ
«هو» أو اللفظ «كان» فجاء ذلك عىل نظامها الرتكيبي ،إذ إن املقرتحات املقدّ مة جاءت
فقط لالستجابة ملقتضيات نقل الفكر اليوناين إىل اللغة العربية ،ومل تكن نابعة من هذه اللغة
ذاهتا»(.((6
من هنا ،نجد أن طه عبد الرمحن ،يركز يف مسألة الرتمجة عىل الرتمجة التأصيلية ،فلو
كان األمر كذلك ،لتف ّطن الفالسفة املسلمون إىل عدم فطرية املقوالت التي ذكرها أرسطو
واألمثلة املتعلقة هبا ،وأن قيمتها نسبية« ،ذلك أن املقوالت ،كام قدّ مها أرسطو ،ليست
منطقية وال أنطولوجية ،بل هي مقوالت لغوية ،وهذا يعني أنه ينبغي أن يكون لكل لغة
مقوالهتا التي حت ّلل هبا الوجود وتب ّلغ هبا نتائج الفكر»(.((6
إن هذا األمر املتع ّلق بمسألة اللغة الفلسفية واللغة الطبيعية ،يصدق يف نظر طه
عبدالرمحن ،كذلك عىل الفلسفة العربية املعارصة يف عالقتها بالفلسفة الغربية ،عندما يريد
املشتغلون العرب بالفلسفة ،نقل أفكار فلسفية من اللغات األوروبية إىل لغتهم.

إن النقص يف الرتمجة هو بمثابة الرضورة الوظيفية الالزمة عن فعل الرتمجة ذاته،
ذلك أهنا ،أي الرتمجة ،تدفع بالفكر إىل اجلنوح نحو التقليد ،وهو قصور يف عملية اإلبداع،
كام يرى ذلك طه عبد الرمحن ،فالرتمجة التي تساعد الفكر العريب املعارص عىل اخلروج من
قادرا عىل الترصف يف النص األصيل،
أرس التقليد ،هي التي يكون فيها املتفلسف العريب ً
بام يساعد عىل إخراجه عن أوصافه األصلية إىل أوصاف أخرى« ،وذلك بالتوسل بكل
اآلليات اخلطابية الكفيلة بإنجاز هذا اإلخراج بام يف ذلك من احلذف واإلضافة والقلب
واإلبدال ،ومن اجلمع والتفريق واملامثلة واملقابلة»(.((6
وأخريا ،إن حماولتنا هذه يف توطني فكرة التجديد يف اخلطاب الفلسفي العريب
ً

( ((6املرجع نفسه ،ص .125
( ((6حممد وقيدي ،مقدمات الستئناف القول الفلسفي يف الفكر العريب املعارص( ،مر .س) ،ص .126
( ((6املرجع نفسه ،ص .126
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اإلسالمي املعارص من خالل فكرة فقه الفلسفة التي جاء هبا طه عبد الرمحن وطبيعة الرتمجة
التي يمكن االتكاء عليها يف عملية نقل املعرفة إىل الساحة التداولية العربية اإلسالمية،
تعيدنا إىل فكرة األصول األوىل التي تأسس عليها اخلطاب الفلسفي يف العصور الوسطى
مع الفيلسوف الكندي.

وعليه نقول :إن املرشوع الفلسفي لطه عبد الرمحن قد قدّ م ُبعدً ا جديدً ا للغة فلسفية
نابعة من قدرات وطاقات اللسان العريب ،حيث حدّ د الكيفية التي يمكن أن يوضع هبا
«املقابل العريب الرتمجة بلغة اإلبداع الفلسفي يف املجال التداويل العريب اإلسالمي عقيد ًة
وفكرا ولغ ًة»(.((6
ً

( ((6طه عبد الرمحن ،اليقظة الفلسفية املغربية ودرء آفة التقليد ،جملة مدارات فلسفية العدد األول.1998 ،

ملف :الترجمة والمعرفة واألبعاد التواصلية
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الدكتور مرقومة منصور*

ﷺ مقدمة

تعترب األنثروبولوجيا (علم اإلنسان) أو اإلناسة من التخصصات املهمة
يف حقل العلوم االجتامعية واإلنسانية ،والتي بدأت تأخذ طريقها إىل اجلامعة
اجلزائرية ولو بشكل حمتشم بعدما عاشت سنوات من التغييب.

وباعتبار ختصيص يف هذا امليدان ،فقد قمت بتحضري رسالة ماجستري
يف األنثروبولوجيا االجتامعية والثقافية لدى جامعة قسنطينة ،باللغة الفرنسية
ونظرا
حتت إرشاف السيدة كلودين شويل أستاذة التعليم العايل بجامعة اجلزائرً ،
للقانون املعمول به يف اجلامعة اجلزائرية ،اضطررت إىل ترمجة ذلك إىل اللغة
العربية مما جعلني أواجه صعوبات مجة يف ترمجة وتعريب بعض املصطلحات.

وعليه أرغب يف تقديم هذه التجربة املتواضعة ،ووضع كل ذلك حمل
التساؤل حول العديد من املصطلحات مثلanthropologie, ethnologie,( :
 )...acculturation, communauté, monographieوغريها ،والتي يمكن أن
تقابلها بالعربية مصطلحات عديدة جيب ضبطها واالتفاق عليها هنائ ًّيا ،عىل
* أستاذ حمارض بجامعة عبد احلميد بن باديس مستغانم ،اجلزائر.
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األقل بالنسبة للجزائر ،وملا ال ،املغرب العريب أو الوطن العريب.
إشكالية املصطلح:

يأخذ مشكل تعريب املصطلحات العلمية يف اجلزائر أشكـاال متعددة ،ويطرح أسئلة
عديدة ،فهو يمثل يف الوقت الراهن وجهة نظـر مركزية ملالحظة وحتليل صريورة الثقافة
وصريورة املرجعية العلمية ،خاصة يف ميدان العلوم االجتامعية واإلنسانية بشكل عام،
واألنثروبولوجيا بشكل خاص ،إذ من املالحظ يف السنوات األخرية ،أن هذا التخصص
بدأ يعرف طريقه إىل اجلامعات اجلزائرية.
كبريا يف الغرب ،والذي
وعىل العكس من ذلك ،فاألنثروبولوجيا قد قطعت شو ًطا ً
نأخذ عنه مناهجها أو عىل األقل مبادئها األساسية ،مما يطرح بطبيعة احلال ،إشكالية تعريب
املصطلحات ،ويكمن املشكل هنا يف إجياد املصطلح املقابل باللغة العربية.
ولنذكر عىل سبيل املثال ال احلرص املصطلحات التالية:

فاملصطلح الفرنيس « »anthropologieيعني حرف ًّيا« :علم اإلنسان ،وملا كان اهلدف
النهائي ملعظم الدراسات اإلنسانية والعلوم االجتامعية –وخاصة علم النفس وعلم
أيضا ،صارت األنثروبولوجيا كعلم مستقل يف حاجة إىل تعريف
االجتامع -دراسة اإلنسان ً
أدق .فهي ذلك الفرع من دراسة اإلنسان الذي ينظر إىل اإلنسان من حيث عالقته بمنجزاته.
ومع ذلك فاألنثروبولوجيا تعني يف معظم أجزاء أوروبا ببيولوجيا األجناس أو
األنثروبولوجيا الطبيعية .وذلك نتيجة االنشطار الذي حدث يف علم األنثروبولوجيا
الشامل ،وخيتلف عن هذا وذاك متام االختالف مفهوم األنثروبولوجيا الذي كان مستخد ًما
يف الفلسفة قديماً  ،حيث كان يدل عىل علم النفس»(((.
ويمكن ترمجة مصطلح األنثروبولوجيا إىل العربية بـ :علم اإلنسان أو األنثروبولوجيا
أو اإلناسة أو النياسة باعتبارها مراد ًفا لإلثنولوجيا ،والتي هي يف حقيقة األمر جزء من
األنثروبولوجيا ،فهذه مصطلحات عديدة ملفهوم واحد.

ومصطلح « »ethnologueيقابله يف العربية :عامل األجناس البرشية أو الن ّياس (بفتح
النون وتشديد الياء) أو األناس (بفتح األلف وتشديد النون) كام أشار إىل ذلك حسن
قبييس حيث يقول« :اختلف فهم النياسة ،فضلاً عن موضوع أبحاثها ،باختالف البلدان
واملدارس الفكرية ،بل إنه اختلف أحيانًا باختالف االختصاصيني .وكان للباحثني ،حسب
((( إيكه هولتكرانس ،قاموس مصطلحات اإلثنولوجيا و الفلكلور ،ترمجة :د .حممد اجلوهري و د .حسن
الشامي ،الطبعة الثانية ،1973 ،مرص :دار املعارف ،ص.49 .

تاحلطصملا بيرعت ةيلاكشإ يجولوبورثنألا يف
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مواطنهم ومذاهبهم ،أن يستعملوا كلمتي نياسة وإناسة دون تفريق بينهام ،إلطالق التسمية
أو عدم إطالقها عىل بحث واحد»(((.
وبعض املذاهب واملناهج األنثروبولوجية مثل »le fonctionnalisme« :هل يمكن
ترمجته بالوظيفوية أم الوظيفية .و« »le structuralismeهل هو البنيوية أم البنيانية ،ألنه
عندما ترمجت « »l’anthropologie structuraleملؤلفها ليفي سرتوس ،فهناك من ترمجها
أيضا باألنثروبولوجيا البنيانية.
باألنثروبولوجيا البنيوية ،وهناك من ترمجها ً
إشكاليات أخرى يمكن طرحها بالنسبة ملصطلحات أخرى ذات استعامالت واسعة،
وهي من األمهية بمكان يف حقل العلوم االجتامعية و اإلنسانية.

« »monographieمثلاً  ،ترمجت حرفيا بـ«مونوغرافيا» ثم بـ«دراسة أحادية أو دراسة
وافية»((( .أم هي مبحثة أحادية أو مبحثة فقط .و أظن أن املصطلح األخري مبحثة (بفتح امليم
وتسكني الباء و كرس احلاء) ،هو األقرب إىل «الدراسة الوافية» ويعني «البحث والتدقيق»(((.

« »Acculturationوتعني «التثقف من اخلارج ،وهي عملية التغيرّ من خالل
أيضا مثاقفة أو تثاقف
أيضا االتصال الثقايف»((( ،وهي ً
االتصال الثقايف الكامل ،وتعني ً
(((
وتعني« :مت ّثل فريق برشي ،كل ًّيا أو جزئ ًّيا ،للقيم الثقافية لفريق برشي آخر» .

ومصطلح ثقف (بفتح الثاء و كرس القاف وفتح الفاء) أو ثقف (بفتح الثاء وضم
القاف وفتح الفاء) ،يعني صار حاذ ًقا ،وتثاق ًفا أي تغال ًبا يف احلذق((( .يعني ذلك األخذ
باجليد من الثقافة وترك السيئ منها .بينام تفرس كلمة « »acculturationباللغة الفرنسية بام
ييلProcessus par lequel un groupe entre en contact avec une culture différente :
 (((»de la sienne et l’assimile totalement ou en partieدون اإلشارة إىل كلمة قيم
أيضا إشكال يف ترمجة املفهوم.
( ،)valeursوهنا ً
مصطلح « »communautéيقابلها يف العربية :متحد ،جممع ،جتمع ،طائفة ،وحدة.

((( جاك لومبار ،مدخل إىل االثنولوجيا ،ترمجة :حسن قبييس ،الدار البيضاء ،املغرب .بريوت ،لبنان :املركز
الثقايف العريب ،1997 ،ص.9
((( سهيل إدريس ،املنهل ،قاموس فرنيس – عريب ،بريوت :دار اآلداب ،الطبعة الثامنة عرش.1997 ،
((( املنجد يف اللغة و األعالم ،الطبعة الواحدة والثالثون ،بريوت :دار املرشق.1991 ،
((( إيكه هولتكرانس ،مرجع سابق ،ص .74-73
((( سهيل إدريس ،مرجع سابق.
((( املنجد ،سابق.

(8) Petit Larousse grand format, 1995.
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أيضا اجلالية ،وهي كام يالحظ ،مصطلحات عديدة ،كام جيب أن يضاف إليها كلمة
ومنها ً
أخرى للداللة فيام إذا كانت دينية ،عرقية ،سياسية ،...مثل:
la communauté musulmane, la communauté internationale...

هذه بعض من املصطلحات ذات املقابالت العربية العديدة .فاإلشكالية ال تكمن
بطبيعة احلال يف إجياد املقابل العريب للمصطلح الفرنيس أو اإلنجليزي ،ألن اللغة العربية
غنية بمفرداهتا ويمكنها وصف أدق التفاصيل ،ولكن تكمن يف االصطالح (االتفاق) عىل
أحد املصطلحات واعتامده بشكل رسمي وهنائي ،حتى توظف املفردات العربية بشكل
مفيد.
أي هدف
حييلنا ذلك عىل سؤال أعمق هو :بِ َم يتعلق األمر يف عملية التعريب؟ ونحو ّ
تتجه هذه العملية؟ يظهر أن اجلواب هنا ال يمكن إلاَّ أن يتأرجح بني قطبني أو بني تصورين
للتعريب كام أشار إىل ذلك األستاذ حممد اسليم ،األول هو التعريب – الرتمجة ،ويتم ّثل يف
أساسا إىل
الرغبة يف قول اليشء نفسه بالعربية كام هو عليه يف الفرنسية ،بمعنى أنه هيدف
ً
جعل األداة اللغوية العربية تدمج مجيع املعطيات اجلديدة -اللغوية والثقافية باملعنى الواسع
للكلمة -التي دخلت إىل الوسط االجتامعي عن طريق اللغة الفرنسية ،أي تعريب مكتسب
أجنبي.
أما القطب الثاين فهو التعريب – اإلقالبُ ،يعنى به الرتمجة غري املبارشة أو املترصفة
أو امللتوية ،التي تتم بطريقة أو أكثر من الطرق التالية :التحوير /التبديل ،التكييف/
التقريب ،املعادلة /املقابلة .وهو يرتجم إرادة قول اليشء الواحد باللغة العربية خمتل ًفا عماَّ
هو عليه يف اللغة الفرنسية ،أي إرادة اإلحالة عىل معطيات ثقافية خمتلفة عن املعطيات التي
أدخلتها اللغة الفرنسية.

ويبدو أن التعريب يستمد داللته الكربى من هذا التصور الذي بقدر ما يعبرّ عن
إرادة لالختالف تكثر املطالبة به ،وهو إعادة تعريب حقيقية بمعنى أنه عودة إىل الذات
واألصالة ،غري أنه يتعني معرفة أين توجد تلك األصالة املبحوث عنها ،أيف املايض ما قبل
االستعامري أم يف قيم احلارض؟(((.

((( جيلبري غرانغيوم ،اللغة والسلطة واملجتمع يف املغرب العريب ،ترمجة :حممد اسليم ،إشكالية التعريب يف
املغرب العريب ،موقع أنرتنيتwww.siteavie.com/aslim/sul2.htm .
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ﷺ مقدمة

إن احلديث عن مفهوم اهلوية هو حديث عن مسألة ذات طابع فلسفي
نظرا ملا حتمله هذه الكلمة من معان متصلة بالكائن اإلنساين يف كينونته،
بامتيازً ،
وتوجهاته املعرفية والفكرية ،بل وتشمل كل ما له من صلة بقوميته وأصالته،
نظرا
فقد مثلت مسألة اهلوية أهم املحاور األساسية التي اشتغل هبا الباحثونً ،
لتلك املعطيات التي تفرزها عالقة األنا باآلخر املختلف ،وباملعرفة املتبادلة بني
هذا وذاك ،فاالختالف هو معطى أسايس يدعو إىل التفكري يف الذات وهويتها،
ويف اآلخر وهويته.
فالعامل األول الذي نجده يف ذلك وبصورة ظاهرية هو اللغة كاختالف
لساين يقف عىل رأس مجيع املسائل املتباينة بني اهلويات املختلفة يف هذا
الوجود ،إضافة إىل االختالف يف املعتقدات والثقافات املتعددة ،وملا تعدّ دت
اللغات واأللسن صار لزا ًما عىل املهتمني بالعلم واألدب ،والثقافة بصفة عامة
أن يطرقوا باب الرتمجة كمدخل أسايس يف فهم اآلخر يف لغته وثقافته وهويته
* أستاذ بكلية العلوم االجتامعية ،شعبة الفلسفة ،جامعة مستغانم ،اجلزائر.
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للتقرب من احلقائق عرب
سواء بالتأثري أو التأثر ،وبذلك غدت عملية الرتمجة رضورة َّ
ملحة ّ
وسيط اللغة التي مل تعد عملية لغوية فحسب ،بل أصبحت عاملاً مهماًّ يف إثبات الذات نحو
اآلخر ،واآلخر نحو الذات ،واهلوية يف مقابل اهلوية األخرى.
فبأي معنى تظهر الرتمجة؟ وما أثرها يف إبراز مفهوم اهلوية؟

لقد حظيت الرتمجة منذ القدم باهتامم واسع ألمهيتها البالغة يف خمتلف املجاالت،
وهذا االهتامم فرضته احلاجة إىل ذلك« ،فالشعور باحلاجة إىل دراسة ما لآلخر من نامء معريف
ال يتم إلاَّ عرب أداة الرتمجة التي تسهم يف تفعيل ثقافتنا ضد الركود الذي تشهده ،والذي ال
انفتاحا منقطع النظري ،عىل
نجد له مثيلاً يف أية حضارة أو لغة ،يف وقت يعيش فيه العامل
ً
التنوع لدفع املسرية احلضارية إىل التحديث»(.((1

فاملتتبع حلركة الرتمجة عرب تارخيها الطويل ال ُيمكنه إغفال أمهيتها داخل احلقل
حمورا من املحاور
املعريف بصفة عامة ،فقد م ّثلت الرتمجة منذ البدايات األوىل للفلسفة
ً
املهمة واألساسية يف الفكر الفلسفي ،وكانت تعدّ قضيتها املركزية ،بحيث كانت تضمن هلا
ذلك االنتقال واالنفتاح الفكري يف شتى املجاالت املعرفية ،مما جعل من عالقتهام خاصة
نظرا لتلك املعطيات التي تطرح
الفلسفة املعارصة عالقة أكثر اتصالاً واستشكالاً ً
أيضاً ،
اليوم يف ساحة الفلسفة ،وأصبح املوقف من الرتمجة موق ًفا فلسف ًّيا كون الرتمجة تتّصل
بمسائل فلسفية كاللغة واملعنى ،والنص حتى املؤلف والقارئ م ًعا وللعالقة التي بينهام ،مما
جيعل منها موضو ًعا فلسف ًّيا بامتياز.

ﷺ يف معنى الرتمجة

تعدّ دت معاين الرتمجة بد ًءا من معناها املعجمي اللغوي ،إىل معناها عند علامء الرتمجة،
حيث يظهر يف قاموس أكسفورد للغة االنجليزية أن الفعل «يرتجم» « »to translateباملعاين
التالية« :حيول من لغة إىل أخرى؛ يغيرّ إىل لغة أخرى مع االحتفاظ باملعنى؛ يصيرّ ؛ ينقل.
ً
حيول ًّ
أيضاُ :يعبرّ بكلامت أخرى؛ ُيعيد الصياغة؛ يامرس الرتمجة؛ ّ
نصا من لغة إىل أخرى؛ يغيرّ
ٍ
(((1
حيول؛ يعدّ ل ،يبدً ل»  .إهنا معان متعدّ دة حتاول
يف الشكل ،أو املظهر ،أو اجلوهرً .
أيضاّ :
كل منها أن تقف عىل الوجه األقرب من هذا الفعل ،الذي يتشابه إىل حد ما يف هذه املفردات.
( ((1ياسمني فيدوح ،إشكالية الرتمجة يف األدب املقارن ،دمشق :دار صفحات للدراسات والنرش ،ط،1
 ،2009ص .87
( ((1أمحد صالح الطامي ،من الرتمجة إىل التأثري :دراسات يف األدب املقارن ،اجلزائر :منشورات االختالف،
ط ،2013 ،1ص .18

وهلا موهفمو ةمجرتلا
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ُ
حتريك
حتول؛
فيعرفها القاموس نفسه باملعاين التاليةُّ :
وعن كلمة ترمجة «ّ »translation
أو ُ
أيضا :عمل أو إجراء التحويل من
نقل من شخص أو مكان أو حالة إىل آخر أو أخرىً .
أيضا :النص يف لغة أخرى(.((1
لغة إىل أخرى؛ إنتاج هذا العمل أو اإلجراءً .

لقد ذهب علامء الرتمجة يف إعطاء املصطلح تعريفات كثرية ومتنوعة والتي من شأهنا
وضوحا ،ومن هذه التعريفات يذهب جي يس كاتفورد j. c.
أن جتعل هذا املفهوم أكثر
ً
ٍ
 catfordإىل أن الرتمجة هي عملية تمُ َارس عىل اللغات :إجراء تبديل نص يف لغة بنص يف
أيضا بأهنا استبدال مواد أو مضامني نصوصية يف لغة بمواد أو مضامني
لغة أخرى ،ويعرفها ً
نصوصية مساوية يف لغة أخرى ،يف حني يعرفها دوستارت « »Dostartبأهنا ذلك الفرع
من علم اللغة التطبيقي الذي يعنى عىل وجه التحديد بإشكالية أو حقيقة حتويل معنى من
جمموعة منتظمة من الرموز إىل جمموعة منتظمة أخرى من الرموز»(.((1

ونجد الفيلسوف بول ريكور الذي اهتم بقضية الرتمجة يف بداية عمله الفلسفي،
من خالل ترمجته لكتاب «أفكار أدموند هورسل» ،إضافة إىل اهتاممه بالرتمجات املختلفة
لإلنجيل ،وكذا اتّصاله بالفلسفات املعارصة ،مما عمق جتربته يف مسألة الرتمجة حيث يعتربها
نموذجا للفهم والتأويل ،فهي ذلك اللفظ الذي يؤخذ إما «باملعنى احلرصي لنقل رسالة
ً
شفوية من لغة معينة إىل لغة أخرى ،وإما نأخذه باملعنى الواسع كمرادف لتأويل كل جمموعة
دالة داخل نفس اجلامعة اللسانية»(.((1
ويرى ريكور أن عمل الرتمجة يقوم يف األساس عىل قول اليشء نفسه بطريقة أو
بصيغة أخرى ،لذلك فإن عملية الرتمجة هي بمثابة اكتشاف لآلخر وهلويته ،وهي بسط لثنايا
أفكاره وتفسريها وتأويلها وإعادة صياغتها.

ﷺ جتليات اللغة بني الرتمجة والنص

ارتبطت الرتمجة بعدة حقول معرفية متنوعة ،فكان هلا ذلك الدور البارز يف تقريب
وتوضيح املشكالت املعرفية التي طرحت عرب العصور ،وكذا نقل اخلربات واملعارف
املختلفة بني الشعوب يف تعددها وتنوع ألسنها ولغاهتا ،كام أهنا مسألة لغوية ترتبط
مبارشا وعمي ًقا.
بالنصوص ارتبا ًطا
ً
( ((1أمحد صالح الطامي ،من الرتمجة إىل التأثري ،مرجع سابق ،ص .18
( ((1املرجع نفسه ،ص .19
( ((1عز الدين اخلطايب ،يف الرتمجة والفلسفة السياسية واألخالقية ،املغرب ،الدار البيضاء :منشورات عامل
الرتبية ،ط ،2004 ،1ص.27
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وكل نص بطبيعته حيمل دالالت ومعاين خمتلفة ،ومن ثم وجب معرفتها وفهمها،
أي ترمجتها «لذلك نجد الرتمجة ناشطة يف كل الثقافات املندفعة يف إحياء لغتها وتوسيع
أفاق فكرها ،ومدى وجودها ،فاآلخر املختلف هو اهلناك املجهول والغامض واملخيف،
ومفرسا»(.((1
والرتمجة هي بداية تفكيك لسحره ووهجه بأن جتعله مقرو ًءا ومفهو ًما
ً

وحتول لغوي انطال ًقا من لغته إىل لغة
فالنص عندما يرتجم ،كأنه يقوم بانتقال
ّ
أخرى ،وهنا يكون هذا النص قد افتتح حياة أو عا ًملا معرف ًّيا جديدً ا رغم احتفاظه يف كثري
من األحيان بلغته األصلية «بكل سلطتها ومرجعيتها ،ومعايريها ونظام إنتاجها وحتكمها.
جمرد خلع النص اجلديد لثوب لغوي سابق وارتداء ثوب لغوي آخر ،بل هي
ليست املسألة ّ
عملية التحام وتشابك بل ورصاع بني لغتني أو أكثر ،تنتهي بتسوية لغوية بني ما ُعبرِّ عنه
يف اللغة األوىل ،وما يمكن أن ُي َعبرَّ عنه يف اللغة الثانية ،بحيث يصبح الشكل اجلديد للنص
عبارة عن انصهار فضاءين ،فضاء لغة النص األوىل ،وفضاء لغة الرتمجة الثانية بكل أمحال
أو أثقال الفضاءين الثقافية واالجتامعية ،والسلطوية بل والدينية»(.((1

فالرتمجة وفق هذا الطرح املعطى تقدم نو ًعا من العالقة املعرفية بني األلفاظ املختلفة،
قصد توضيح املعنى وجعله أكثر متاسكًا حول ما يذهب إليه ،أو ما يعرب عنه داخل ذلك
االختالف اللغوي ،الذي يصبح اختال ًفا يسعى إىل حتقيق التالؤم بني لغة النص األصلية
ولغته التي ترجم إليها ،حيث يصبح هذا النص حيمل شكلاً متكاملاً  ،رغم تلك السياقات
املختلفة« .فالعهد اجلديد يف اإلنجيل ،كتب بلغة يونانية رغم أن املسيح كان ناط ًقا بالعربية
أو اآلرامية ،واملسيحيون يقرؤون اإلنجيل بكل لغات العامل ،ويعتقدون أن املسيح أو اهلل
خياطبهم بلغتهم هم»(.((1
فبالرغم من هذا التعدد اللغوي إلاَّ أن النص ضل واحدً ا مع أن طريقة تناوله تعددت
حسب تعدّ د تلك اللغات املختلفة« ،ورغم أن كليلة ودمنة وقصص ألف ليلة وليلة ،هي
ذات أصول هندية إلاَّ أن واسطتها إىل العامل كانت باللغة العربية ،وكذا األمر بالنسبة إىل
الرتاث اليوناين ،كذلك فان كل احلكايات األسطورية الكربى ،ابتدا ًء من قصص األطفال
اخليالية إىل امللحمية كاإللياذة ،كانت حارضة بشكل عضوي داخل كل ثقافة ،بحيث يعتقد
غري امللتفت ألصوهلا األوىل أهنا حكاية رمزية لتجارب حملية خاصة به»(.((1

( ((1دايفيد جاسرب ،مقدمة يف اهلرمينوطيقا ،ت :وجيه قانصو ،اجلزائر :منشورات االختالف ،ط،2007 ،1
ص .9
( ((1املرجع نفسه ،ص .8
( ((1دايفيد جاسرب ،مقدمة يف اهلرمينوطيقا ،مرجع سابق ،ص .7
( ((1املرجع نفسه ،ص .8
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فقد حيافظ النص عىل طابعه اخلاص واألجنبي داخل ثقافات أخرى دون أن حيس
القارئ أو املستمع بغربة ذلك النص بالرغم من ظهوره يف لغة أخرى« .فاللغة كينونة
مستقلة هلا فضاؤها من العالمات والبيانات ،وعاملها من اإلحاالت واملجازات تنساب يف
كل كائن ،ألن كل حقيقة وجودية هي كينونة لغوية ،ليس باملعنى احلرصي الذي جيعل
جمرد تركيبات نحوية ،وتنسيقات منطقية ،وإنام باملعنى الوجودي كإرادة يف التعبري ال
منها ّ
تستنفذ مضمون ما تريد قوله ووصفه ،فهي ال حتيل فقط إىل مرجعية خارجية أو ميتا لغوية
أيضا إىل مرجعيتها الداخلية وفضائها اجلواين»(.((1
وإنام حتيل ً

فاملرتجم يقوم بنقل رسالة من لغة إىل أخرى ،وهو ال خيرج يف ذلك عن عملية الفهم
التي من خالهلا يقرتب من معاين النصوص املختلفة« ،فعملية الفهم هي بمثابة اخرتاق
للنص ،وهو ما انتبه إليه هايدغر بذكاء ،حينام اعترب الفهم كاستيالء وكامتالك وبالتايل
كعنف ،ألن التمثل والتأويل بالنسبة إىل هايدغر ،تشكل جمتمعة صيغة هجومية موحدة
ورضورية ...وبخصوص الرتمجة من لغة إىل أخرى ،فإن مثل هذه اإلسرتاتيجية هي عبارة
عن غزو واستهالك إىل حد اإلهناك»(.((2
فالرتمجة ممارسة فلسفية وتفاعلية عن طريق النصوص املختلفة لتجعل منها عملاً
فكر ًّيا حول هذه النصوص وبالتايل تنصهر داخلها ،فيحدث ذلك االزدواج والتكامل بينهام
فتعمل اللغة دور الوسيط يف ربط عالقاهتا املتصلة فيام بينها ،إذ ال يمكن أن تستمر خارج
هذه النصوص ال سيام الفلسفية منها بحكم بحثها يف خمتلف مسائل املعرفة ،فالعالقة بينهام
ليست فضولية وإنام حاجة دافعة والزمة يف الوقت نفس.

يضاف إىل ذلك أن الرتمجة ليست عمل سطحي يكتفي بنقل معنى لغوي من لغة
إىل أخرى ،بل إن وظيفتها أسمى من ذلك فهي تعمل عىل اكتساب ثقافة النص وتطويرها
بشكل جديد وفق اللغة املناسبة لذلك ،والتطلع إىل حتقيق ترمجة حقيقية« ،فالرتمجة احلقيقية
تستلزم دو ًما الفهم الذي نسعى إىل تفسريه وتوضيحه ،وهو أمر مل يناقش بإسهاب ،إن
الرتمجة تستحيل دون فهم دقيق وصحيح مثل الفهم الذي نستعني به يف إدراك خطاب
يف لغتنا األم وعليه ،نظام األشياء هو عىل النقيض من ذلك ،عندما نفهم النص يمكننا
ٍ
عندئذ مبارشة الرتمجة ،ألنه ال يمكننا الرشوع يف الرتمجة دون أن نفهم مسب ًقا حول ماذا
يدور موضوع النص»(.((2
( ((1حممد شوقي الزين ،اإلزاحة واالحتامل ،اجلزائر :منشورات االختالف ،ط ،2008 ،1ص .227
( ((2عز الدين اخلطايب ،الرتمجة والتأويل ،جملة العربية والرتمجة ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،ع ،4
 ،2010ص.105
( ((2غادامري هانس جورج ،فلسفة التأويل ،األصول ،املبادئ ،األهداف ،ترمجة :حممد شوقي الزين ،املركز
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أيضا الفيلسوف األملاين غادامري قد اهتم بمسألة الرتمجة وأعىل من شأهنا ،وقد
ونجد ً
ال خيرج ذلك عن اهتاممه بمسألة التأويل ،وبام أن هذا األخري يعمد إىل الوقوف عىل خمتلف
النصوص وكشف أغوارها ،والتعمق يف معانيها املتعددة ،فهو ُيظهر يف الكثري من األحيان
عن لغة أخرى ،غري لغة ذلك النص األول ،انطال ًقا من املعنى املوجود يف هذا النص ،وهنا
ال بد من حضور الرتمجة كتأويل هلذا النص ،بحيث يرى فيها «طريقة المتالك كل ما هو
أجنبي»(.((2
أي يصبح كل ما هو متع ّلق به قابل للفهم ،وهذا األخري يقرتن بالرتمجة ،إذ ال تتم
الرتمجة بدون فهم ،كام أن الفهم هو بشكل من األشكال ترمجة للموضوع وألفكار الكاتب
أو املؤلف ،ومعرفة سرية حياته وبيئته التي عايشها والثقافة التي اكتسبها ،واهلوية التي
يتبناها ،ومن ثم تفسريها وتأويلها.

ويوضح غادامري هذه العالقة الوطيدة بني الرتمجة والتأويل ،وقد قرب بينهام حتى
جعل منهام مفهومني مرتادفني ،أو ينوب أحدمها عن اآلخر ،حيث يقول« :معنى التأويل
والفهم ،هو أنني أفهم وأعرب داللة النص حسب أقوايل وتعبريايت اخلاصة ،هلذا تعترب الرتمجة
إحدى النامذج والقواعد املهمة يف التأويل ألن الرتمجة ترغمنا ليس فقط عىل إجياد اللفظ
أيضا إعادة بناء وتشكيل املعنى احلقيقي للنص داخل أفق لغوي جديد
املناسب ،وإنام ً
متا ًما»( ،((2فهي حتمل ما تنقله النصوص من لغتها األصلية ،أي لغة املصدر إىل لغة تكون
تطويرا لثقافة النص الثاين ولدالالته وأبعاده املختلفة،
هدفها ومرادها ،وال شك أن يف ذلك
ً
عمت الفائدة ،وكلام كان هذا احلصول
«فكلام كانت النتيجة املحصلة من النص املصدر كلام َّ
(((2
ناجزا وتا ًّما كلام أدت الرتمجة أسمى ما عندها من خصائص وظيفية» .
ً
وإذا اعترب التأويل هو ماء احلياة للنصوص ،فإن الرتمجة «هي التي تنفخ احلياة يف
هذه النصوص وتنقلها من ثقافة إىل أخرى ،والنص ال حييا إلاَّ ألنه قابل للرتمجة ،وغري قابل
يف الوقت ذاته ،فإذا كان يف اإلمكان ترمجة نص ما ترمجة هنائية ،فإنه يموت ،يموت كنص
وكتابة»(.((2
الثقايف العريب ،الدار العربية للعلوم ،ط .2006 ،2ص.131
( ((2غادمري هانس جورج ،احلقيقة واملنهج ،ت :حسن ناظم ،عيل حاكم صالح ،طرابلس :دار أويا للطباعة
والنرش ،ط ،2007 ،1ص .14
( ((2غادمري هانس جورج ،فلسفة التأويل ،مرجع سابق ،ص.131
( ((2ياسمني فيدوح ،إشكالية الرتمجة يف األدب املقارن ،مرجع سابق ،ص .158
( ((2امحد إبراهيم ،رس الرتمجة وهاجس التأويل ،يف التأويل والرتمجة ،اجلزائر :منشورات االختالف ،ط،1
ص.27
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جعلتنا الرتمجة هنتم بقضية اهلوية انطال ًقا من عالقة األنا باآلخر ،ومن خالل عامل
اللغة كنقطة أساسية يف هذه العملية ،إضافة إىل اعتبار أن اللغة هي مكون من مكونات
اهلوية نفسها ،ومن ثم أصبح كل نص ينتجه اآلخر مهام كان موضوعه ال بد أن خيضع لرتمجة
معينة حسب احلاجة إىل ذلك طب ًعا.

فاآلخر هو مفرتض كام يقول بول ريكور« :إن اآلخر مفرتض مسبقا منذ البداية...
اعرتف أن اآلخر ليس احد موضوعات أفكاري ،ولكنه مثيل ،فاعل حقيقي للفكر وأنه
أيضا
يدركني أنا نفيس كآخر غري هو ،وإننا م ًعا نستهدف العامل كطبيعة مشرتكة ،وإننا م ًعا ً
نبني جمموعات أشخاص قادرة عىل أن تترصف بدورها عىل مرسح التاريخ كشخصيات
من درجة عليا ...فالفرضية التي أكون فيها أنا وحدي .فإن هذه التجربة ال يمكن أن تصبح
قادرة عىل الشمولية من دون معونة اآلخر الذي يساعدين عىل مجعي لذايت وتثبيتي وحمافظتي
عىل إبقائي داخل هويتي»(.((2
فاهلوية تتحدّ د انطال ًقا من معرفة األنا لذاهتا ،وذلك بمعونة اآلخر الذي نكتشف
هويته من خالل مشاركته يف هذا العامل ،ولعل الرتمجة كعملية معرفية تساعدنا عىل ذلك بعد
تنوع موضوعاهتا.
استهدافنا ملختلف النصوص يف ّ
تتألف عملية الرتمجة عند بول ريكور من قطبني أساسيني« :األجنبي أو الغريب
والقارئ ،أما املرتجم فهو الواسطة بينهام ،إذ هو الناقل لرسالة األجنبي إىل لغة القارئ،
وهو يقوم بذلك تعرتضه مشاكل الرتمجة سواء من جهة اللغة الغريبة أو من جهة اللغة التي
سيرتجم فيها رسالة اللغة الغريبة ،هذا فضلاً عن مدى إخالصه هو أو خيانته ملدى صدق
الرتمجة»(.((2
وهو يتساءل هنا يف ظل هذه املعطيات حول فكرة رئيسية هي :هل الرتمجة ممكنة أم
مستحيلة؟ وهل نرتجم املعنى أم الكلامت؟
وكتجاوز هلذه التساؤالت العقيمة يذهب إىل القول« :بأن األعامل العظيمة قد
مر العصور موضوع ترمجات متعدّ دة ،وهلذا يرى أن الرتمجة هي «حتدٍّ » ،هذا
شكّلت عىل ّ

( ((2حممد هباوي ،يف فلسفة الغري ،نصوص فلسفية خمتارة ومرتمجة ،املغرب :أفريقيا الرشق ،ج،2012 ،6
ص.37
( ((2لزهر عقيبي ،جدلية الفهم والتفسري يف فلسفة بول ريكور ،اجلزائر :منشورات االختالف ،ط،2012 ،1
ص.243
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األخري الذي يقول عنه بريمان« :إنه يتّخذ من املعنى وسلطة الرتمجة رهانًا»(.((2

أي إن موضوع الرتمجة بأمهيته ،وتعدّ ده هو الذي جيعل منها ترمجة حارضة دائماً ،
وحتاول الوقوف كسلطة معرفية مع كل نص يتضمن موضو ًعا يدعو إىل االلتفات ،وبام أن
الرتمجة مرادفة للتأويل ،وهذا األخري يشري إىل االختالف يف الفهم ،ألن هناك آراء متعدّ دة
ٍ
ومعان خمتلفة ،فهي تدل عىل فهم وتأويل معني لرسالة حتملها لغة ما قصد نقلها إىل لغة
أخرى ،فقد دافع ريكور عن فكرة التدرج من الفهم إىل التفسري فالتأويل« ،ومن هنا يغدو
كل مرتجم مؤولاً »(.((2

حيرره ويدفعه للعيش دو ًما ،وبالتايل
بمعنى أن النص يصبح ملكًا للمرتجم فهو الذي ّ
يصبح املرتجم ندًّ ا للمؤلف ،فهذا األخري ينتج النص للمرة األوىل أما املرتجم فيعيد إنتاجه
عدة مرات ،فتمنح له احلياة كلام تتم إعادة ترمجته من جديد ،ويف ذلك تفعيل هلذه اللغة
مصححا
وتطويرها من خالل عملية القراءة ،فيصبح املرتجم أفضل قارئ للنص باعتباره
ً
وحمق ًقا له ،بل يصبح كات ًبا جديدً ا هلذا النص ،فالقراءة فعالية تأويلية تنتج النصوص ،وهذه
األخرية هي التي تسمح بتعدّ د القراءات مثلام تتعدّ د الكتابات.
وقد تكون الرتمجة يف اللغة الواحدة فتأخذ مفهوم التحويل ( )transformationكام
التحول
يذهب إىل ذلك جاك دريدا« ،كام أن اشتغال الرتمجة كتحويل يقود إىل نوع من
ّ
الداليل يف سامت النص وآثاره ووقعه ،ويتم ترهني هذا التحول من خالل عمليات الصوغ
السياقي للنص يف وضعيات جديدة خمتلفة زمن ًّيا وثقاف ًّيا»(.((3
إلاَّ أن ريكور قد شدَّ االنتباه إىل قضية أخرى أال وهي عالقة الذات باملوضوع ،واألنا
باآلخر ،واهلوية باهلوية األخرى« ،وهي إشكالية حقيقية تطرح عىل املرتجم الذي جيد نفسه
يقرب املؤلف من القارئ ،هنا يقوم بعملية إحلاق ودمج
أمام خيارين ال ثالث هلام ،إما أن ّ
يقرب القارئ من املؤلف ،فيعمد إىل تغريبه ،وهي الفكرة
للعمل فيلغي خصوصيته ،أو ّ
(((3
التي أثارها شاليرماخر بحدة ويف أكثر من موضع من بحثه» .
فعملية الرتمجة تستدعي من املرتجم أثناء عمله أن يقف عىل أطراف هذه العملية
حرر النص ،إىل القارئ املتقبل هلذا النص ،ألن هوية األول
املعرفية ،بداية من املؤلف الذي ّ

( ((2بول ريكور ،عن الرتمجة ،ت :حسني مخري ،اجلزائر :منشورات االختالف ،ط ،2008 ،1ص.11
( ((2بول ريكور ،عن الرتمجة ،مرجع سابق ،ص.12
( ((3حممد بوعزة ،إسرتاتيجية التأويل :من النصية إىل التفكيكية ،اجلزائر :منشورات االختالف ،ط،1
 ،2011ص .52
( ((3بول ريكور ،عن الرتمجة ،مرجع سابق ،ص.12
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أيضا عن ثقافة الثاين ،ومن ثم
قد ختتلف عن هوية الثاين كام أن ثقافة األول يمكن أن ختتلف ً
وجب عليه احرتام تلك املسافة الثقافية بينهام.

إن تعدّ د اللغات واختالفها بني البرش يعدّ شي ًئا معرو ًفا ،فكل البرش يتكلمون بلغتهم
اخلاصة التي اعتادوا عليها ،لكن ذلك ال يعني أهنم غري قادرين عىل تعلم لغات أخرى
إضافة إىل لغتهم األم ،إلاَّ أن ذلك طرح شي ًئا من اجلدل الذي شكّل نو ًعا من االنغالق
«تنوع اللغات الذي يعبرّ عن تنافر جذري،
للرتمجة داخل بديل جيب التخلص منه ،وهو ّ
ومنه تكون الرتمجة مستحيلة نظر ًّيا؛ ألن اللغات قابلة للرتمجة فيام بينها قبل ًّيا ،أو أن الرتمجة إذا
أخذت كحدث فإهنا ستفرس بذخرية مشرتكة جتعل الرتمجة ممكنة ،لكن هنا جيب إما العثور
عىل هذه الذخرية املشرتكة ،وهو الطريق املؤدي إىل اللغة األصلية (األوىل) .أو إعادة بنائها
منطق ًّيا وهو الطريق املؤدي إىل اللغة الكونية ..وسواء أكانت أصلية أو كونية ،فإن هذه اللغة
املطلقة جيب إظهارها من خالل مرصوفاهتا الصوتية ،واللفظية والرتكيبية والبالغية»(.((3

إلاَّ أنه وبالنظر إىل األمر الواقع فإننا نجد أن الرتمجة موجودة ،ووجودها دليل عىل
بتنوع اللغات« ،فإنه توجد هناك بنيات خفية إما ألهنا حتمل أثر
أهنا ممكنة فمع االعرتاف ّ
لغة أصلية مفقودة والتي جيب إجيادها ،وإما وجود شفرات ما قبلية يف شكل بنيات كلية ،أو
متعالية يمكن إعادة بنائها»(.((3
فالرتمجة عن طريق هذا التواصل اللغوي والثقايف بني خمتلف الشعوب واألجناس،
تكون قد ح ّققت نو ًعا من اإلنجاز والتكامل املعريف ،وإبراز لتلك اهلويات التي تقف وراء
هذه النصوص ،وتبادل ما كان سائدً ا يف اللغة األوىل والنص األول يف بيئة نصية أخرى
جديدة بكل مستوياهتا وسياقاهتا ،ففي ذلك جتديد ملا هو قديم وفتح اجلديد عىل ما هو
قادم ،مما يسمح للغة بأن تتك ّلم عرب الذات اإلنسانية ،فهي تتعدّ د لتكون موطن هذا الوجود
ولكينونته بتعبري هيدغر.

ﷺ خامتة

إن الرتمجة وفق هذا االختالف اللغوي والتعدّ د الثقايف ،ستظل متواصلة عرب
احلضارات ومستمرة يف مسؤوليتها الكونية املعارصة ،وبام أهنا عملية معرفية بني األنا
واآلخر املختلف يف ثقافته ،وهويته فإهنا ملزمة بمعرفة وكشف هذا اآلخر يف كل توجهاته
وخطواته يف مقابل الذات وإثبات هويتها.
( ((3املرجع نفسه ،ص .34
( ((3بول ريكور ،عن الرتمجة ،مرجع سابق ،ص .36
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وبام أهنا تشكّل قضية فلسفية من األساس فعىل هذه األخرية أن تطرح املزيد من
التساؤالت حول مثل هذه املوضوعات ،ال سيام تلك التي هلا من الرتمجات الكثري حول
خمتلف النصوص سواء يف القصة ،أو الشعر أو الثقافة ،أو األدب وغريها ،من خالل التعبري
والكشف عن اهلوية املصاحبة لذلك ،وهذا ما جيب أن يكون حول موروثنا ولغتنا ،وثقافتنا
العربية اإلسالمية؛ ألن الدراسات حول الرتمجة عندنا ال تزال متواضعة مقارنة بحركتها يف
تتعزز هويتنا وتربز وجودها بكل قيمها ومبادئها.
العامل الغريب ،حتى ّ

ملف :الترجمة والمعرفة واألبعاد التواصلية

ة ت ةف
لط� ا لعر ��
�
�
ء
ا
ثرا
�
ب
د و رحرك� ا ل�ر ج�م� ي� إ
يب
ماين سعادة نادية*

ﷺ متهيد

يقصد بالطب العريب جمموعة اآلراء الطبية التي حوهتا مؤلفات
األطباء العرب ،أو الذين كتبوا باللغة العربية ،تلك اآلراء املنقولة من الطب
القديم وخاصة اليوناين منها ،والتي ُز ّينت بإضافات نفيسة من الطب اهلندي
والفاريس والرسياين.
مل يكن العرب يف نقلهم لرتاث األمم التي أخذوا عنها معارفهم الطبية
نقلة جامدين لكنهم أضافوا إليها الكثري ،وجعلوا ما توصل إليه غريهم مقدمة
أساسية ألبحاثهم .ومن هنا فإن اهتام العقلية العربية بأهنا عقلية حتليلية ،حتلل
األمور فقط وال تقوى عىل الرتكيب واالبتكار ،إنام هو اهتام باطل تدحضه
الوقائع التارخيية واحلقائق العلمية التي سنقوم بتوضيحها عند أطبائنا العرب،
بعد أن نتحدث عن دور حركة الرتمجة يف إثراء الطب العريب وإبراز العوامل
مهدت لظهورها ،واملراحل التي مرت هبا مع إبراز أهم املرتمجني الذين
التي ّ
م ّثلوها.

* املركز اجلامعي ،غليزان ،اجلزائر.
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ﷺ عوامل مهدت لظهور حركة الرتمجة

« -1أ ّدت فتوحات اإلسكندر األكرب إىل انتشار العلوم اليونانية يف غرب آسيا ومرص،
خاصا ،أطلق عليه بعض املؤرخني اسم الثقافة اهللنستية ،وهي
مما اكسب هذه املنطقة طاب ًعا ًّ
ممتدة حتى الفرتة من وفاة اإلسكندر األكرب  323ق .م .إىل القرن السابع امليالدي عندما
جاء الفتح العريب ،ونتيجة لتلك الفتوحات ولذلك االنتشار ازدهرت الكثري من املدارس
التي اهتمت بتعليم العلوم والفلسفات األجنبية مثل مدرسة اإلسكندرية ،مدرسة نصني،
حران ،ومدرسة جنديسابور التي تعترب أكرب مركز علمي احتكت فيه
مدرسة الرها ،مدرسة ّ
الثقافات اليونانية بالثقافات الرشقية استوىل عليها العرب عام 738م ،وظل عملها نشي ًطا
حتى العرص العبايس»((( .اشتهر فيها آل بختيشوع حيث استقدمهم اخللفاء واختذوهم
أيضا يوحنا بن ماسويه.
أطباء هلم ،ومن أعالمها ً

 -2ما بثه الدين اإلسالمي من أفكار ،وما أحدثه يف نفوس معتنقيه من حب العلم
والرتغيب فيه لقوله سبحانه وتعاىلُ { :ق ْل َر ِّب ِز ْدنيِ ِع ْلماً } ولقول الرسول « :Kاطلبوا
العلم من املهد إىل اللحد»« ،من يطلب العلم يتقرب إىل اهلل»« ،احلكمة ضالة املؤمن أينام
وجدها التقطها»« ،طلب العلم فريضة عىل كل مسلم».
 -3ثم إن الفتوحات اإلسالمية التي كانت عامل التقاء بني الثقافات العربية
وثقافات الشعوب التي دخلت اإلسالم ،فآمنت به وأعجبت بإعجاز قرآنه وبالغة حديثه،
أيضا من العوامل اهلامة يف نشوء حركة الرتمجة.
كانت ً

تسهل عليهم القيام بفروضهم الدينية التي حتتاج إىل
 -4حاجة العرب إىل علوم ّ
حساب وتقويم وتوقيت جعلتهم يقبلون عىل الرتمجة.

 -5انتقال عاصمة اخلالفة من املدينة إىل دمشق ومن دمشق إىل بغداد ليس جمرد نقل
للعاصمة من بلد آلخر ،وليس انتقالاً جغراف ًّيا أو مكان ًّيا« ،بل لقد كان يف الواقع نقلاً للدولة
اإلسالمية من عقلية إىل عقلية ،من نمط فكري إىل نمط آخر ،بل من عرص إىل عرص ،ومن
جيل إىل جيل»(((.
 -6هناك حقيقة إنسانية واجتامعية تقول بأن العلم من توابع االستقرار واحلضارة،
فام إن استقرت الدولة العربية اإلسالمية وازدهرت سياس ًّيا واقتصاد ًّيا واجتامع ًّيا حتى

((( عبد اهلل العمري ،تاريخ العلم عند العرب ،عامن :دار جمدالوي للنرش و التوزيع ،ط ،1س ،1990ص43
– .44
((( حممد عبد الرمحن مرحبا ،اجلامع يف تاريخ العلوم عند العرب ،بريوت :منشورات عويدات ،ط ،2س
 ،1988ص.207
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اجتهت النفوس إىل احلركة الفكرية ،فرتمجت الكتب الفارسية واإلغريقية والرسيانية ونقلت
ذخائرها يف العلوم إىل العربية.

أيضا من العوامل املهمة يف ظهور حركة
 -7التنافس بني العرب والشعوبيني ،كان ً
الرتمجة ،فقد تباهى العرب بدينهم وشعرهم وقوهتم أمام الشعوب األخرى وخاصة
الفرس فكان لزا ًما عىل هذه الشعوب أن تقبل عىل ترمجة تراثها من اجل إثبات وجودها
أمام العرب.

 -1بدء النقل

ﷺ مراحل حركة الرتمجة

عني العرب بعلم الطب ،ولكي يتم االطالع عليه كان طبيع ًّيا أن ينقلوه من لغته
األصلية إىل لساهنم« ،وكان أول نقل يف عهد خالد بن يزيد بن معاوية (85هـ704 ،م)،
حيث نقل له راهب إسكندراين اسمه مريانوس كتب الكيمياء من اليونانية إىل العربية»(((.

فقد كان خالد بن يزيد بن معاوية يطمح يف اخلالفة وملا يئس من الفوز هبا ،راح
يبحث عن تسلية رشيفة تت ّفق ومركزه ،فرأى أنه إذا استطاع حتويل املعادن إىل ذهب استطاع
أن حيول الناس إليه ،ويكون له من املنزلة ما حيسده عليه اخللفاء.
أيضا الطبيب اليهودي الفاريس األصل الرسياين اللغة مارسجويه للخليفة
هذا ونقل ً
األموي عمر بن عبدالعزيز كناشا يف الطب ،قد وضعه يف اليونانية القس أهرون بن أعني
وسع املجمع الطبي يف أنطاكية بأن استقدم
اإلسكندري ،كام أن عمر بن عبد العزيز هذا ّ
إليه نطس األطباء من مدينة اإلسكندرية وأمرهم بنقل بعض املؤلفات الطبية إىل اللغة
العربية»(((.

 -2اتساع حركة النقل

مل تتسع حركة الرتمجة إلاَّ يف العرص العبايس ،فقد شهد هذا العهد هنضة طبية بالتوازي
مع النهضة احلضارية الشاملة عىل كافة األصعدة ،فازدهرت العلوم قاطبة بام فيها العلوم
الطبية ،حيث كانت بغداد قبلة للكتب تأتيها من سائر األصقاع ،فكان اخللفاء العباسيون
وبحق هم سندة ومحاة الرتاث اإلنساين ،وتستوقفنا يف هذا املجال ثالثة أسامء من اخللفاء
((( عمر فروخ ،تاريخ الفكر العريب إىل أيام ابن خلدون ،بريوت :دار العلم للماليني ،د ط ،س ،1966
ص.271
((( حممد عبد الرمحن مرحبا ،مرجع سبق ذكره ،ص .213
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العباسيني الذين كان هلم دور كبري يف تشجيع الرتمجة والنهوض هبا ،وهؤالء هم املنصور
والرشيد واملأمون.

أما املنصور فأصابه يف أواخر أيامه (سنة 148هـ) مرض يف معدته فانقطعت شهوته،
وكان األطباء القائمون يف خدمته يعاجلونه وال جيدي عالجهم نف ًعا ،فجمعهم يو ًما وقال
ماهرا؟ فقالوا :ليس يف وقتنا هذا أحد
هلم« :هل تعرفون من األطباء يف سائر املدن طبي ًبا ً
يشبه جرجياس رئيس أطباء مدرسة جنديسابور ،وهو جورجياس بن بختيشوع الرسياين،
تدبريا
فبعث املنصور يف طلبه عىل عجل ،فأخربه عن علته من ابتدائها ،فدبره جورجياس
ً
لطي ًفا ،فشفي املنصور ورجع إىل مزاجه»(((.

ويف أيام الرشيد ترجم يوحنا بن ماسويه الكتب الطبية القديمة ،وأوكل إليه اخلليفة
مجيع الكتب التي غنمها املسلمون يف غزواهتم ،وله عدة مؤلفات منها :كتاب السموم
وكتاب الصداع .ويف احلديث عن عهد املأمون((( جتدر بنا اإلشارة إىل بيت احلكمة ،وهو
مركزا للعلم والعلامء ،إىل جانب هذا
رصح ثقايف وضع نواته الرشيد وأكمله املأمون فجعله ً
وجملسا للمناقشة واجلدل ،وقاعة للمطالعة ويمكن القول
كان بيت احلكمة معهدً ا للرتمجة،
ً
بصورة عامة عىل حسب رأي الدكتور شوكت الشطي« :إن الرتمجة يف عهد العبايس كانت
ختصصت بعض األرس بأعامل النقل
عمل دولة وأفراد ،فقد زاد عدد الرتاجم عن املائة ،وقد ّ
(((
كام أقيمت مدارس خاصة لتعليم املرتمجني وإصالح ما ترمجوه» .

 -3أبرز املرتمجني

ذكر ابن النديم يف الفهرست أسامء املرتمجني عىل مر العصور من بينهم آل حنني،
وأشهرهم:
 حنني بن إسحاق :من أشهر املرتمجني يف القرن الثالث اهلجري ،عريب األصلنرصاين ،تعلم صناعة الطب عن يوحنا بن ماسويه ،عارص املأمون واملعتصم والواثق

((( جرحي زيدان ،تاريخ التمدن اإلسالمي ،بريوت :منشورات دار املكتبة احلياة( ،د .ط ،د .س) ،املجلد
الثاين ،ص.1523
((( قال أبو إسحاق النديم صاحب كتاب الفهرست :إن سبب نقل املأمون الكتب اليونانية إىل العربية ،أنه
رأى يف منامه أرسطو طاليس احلكيم وسأله بعض األسئلة ،فلام هنض من منامه طلب من احلجاج بن مطر
وابن البطريق وحنني بن إسحاق ترمجة الطب .إن هذه القصة ال يصح أن تكون السبب الرئييس ملا عمله
املأمون من أجل العلم عىل أهنا تبينّ يف كل حال رغبة اخللفاء يف التوسع العلمي ونقل كل ما كان معرو ًفا
من علوم األولني ،ويستدل شوكت الشطي بأن حركة الرتمجة بدأت قبل عهد املأمون ،وقصة رؤياه -إن
صحت -دلتنا عىل أن احللم كان انعكاس صورة طبيعية ملا كان يفكر فيه املأمون يف اليقظة.
((( شوكت الشطي ،آداب وتاريخ الطب ،مطبعة اجلامعة السورية ،ط ،1س  ،1956ص.47
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واملتوكل ،عرف بإتقانه لعدة لغات :العربية ،الرسيانية ،اليونانية ،والفارسية ،كام اشتهر
بجودة الرتمجة .وبلغ اهتاممه بالرتاث الطبي اليوناين أنه كان جيوب األقطار من أجل
احلصول عىل الكتب .ونرضب مثلاً عىل ذلك كتاب (الربهان) جلالينوس ،فقد كان هذا
الكتاب نادر الوجود.
أخريا إلاَّ بام
فجاب يف طلبه أرجاء العراق والشام ومرص باح ًثا متنق ًبا ،فلم يظفر
ً
يقرب من نصفه بدمشق ،وقد بلغ من تقدير املأمون جلهوده يف الرتمجة ما يرويه ابن أصيبعة
من أنه كان يعطيه من الذهب زنة ما كان ينقله من الكتب ترجم إىل العربية سبعة من كتب
أبقراط ،ونقل إىل العربية مجيع مصنفات جالينوس الطبية

 آل بختيشوع((( :وهم من الرسيان والنساطرة ،أوهلم جورجياس بن بختيشوعطبيب املنصور ،وخلفه ابنه بختيشوع بن جورجياس ،استقدمه الرشيد من جنديسابور،
وولاّ ه رئاسة األطباء بعد امتحانه ،وخلفه فيها ابنه جربيل ،وخلفه ابنه بختيشوع بن
جربيل ،وقد بلغ من عظم املنزلة واحلال وكثرة املال ما مل يبلغه أحد من أطباء عرصه ،ومنهم
أيضا جربيل بن عبيد اهلل بن بختيشوع ،وخلفه عبيد اهلل بن جربيل((( .فهؤالء ستة من آل
ً
بختيشوع كلهم من مهرة األطباء مل يع َن بالرتمجة منهم إلاَّ جورجياس األول ،وإنام وردنا
ذكرهم ألن أكثرهم أ َّلف يف الطب كت ًبا مفيدة.

«احلراين»
قـرة :توارثوا العلم يف بغداد وأشهرهم ثابت بن ّقرة ،ويقال له ً
أيضاّ :
 آل ّحران إىل بغداد وبرع فيها كطبيب ،كان من ّ
حذاق املرتمجني فقد
حران ،انتقل من ّ
نسبة إىل ّ
ترجم جوامع كتاب األدوية املفردة كجالينوس ،من مؤلفاته :وجع املفاصل والنقرس،
رسالة يف احلىص املتولد يف املثانة ،رسالة يف البياض الذي يظهر يف البدن»(.((1

 قسطا بن لوقا البعلبكي :يوناين األصل ،وهو من مرتمجني القرن الثالث اهلجري،كان جييد اليونانية والرسيانية والعربية ،من صفاته يف الرتمجة أنه كان جيد النقل ،حسن
العبارة واألسلوب ،وأعاد إصالح بعض الرتمجات التي ُأجريت يف عهود سابقة ،وقد
ترجم بعض كتب جالينوس وأرسطو.
هذا ومل تقترص الرتمجة عىل هؤالء املرتمجني ،فقد كان مرتمجون آخرون لكن ال يسع
املجال عىل ذكرهم كلهم.
((( بختيشوع تعني عبد يسوع.
((( جرجي زيدان ،مرجع سبق ذكره ص .158
( ((1عبد اهلل العمري ،تاريخ العلم عند العرب ،عامن :دار جمدالوي للنرش و التوزيع ،ط ،1س ،1990
ص.65
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 -4أهم الكتب املنقولة إىل العربية

 -1الكتب املنقولة عن اليونانية :نقل عن الطبيب اليوناين أبقراط عدة كتب منها
كتاب الفضول ،تقدمة املعرفة ،األمراض احلادة ،أبيديميا األخالط ،كتاب طبيعة اإلنسان،
وكتاب عهد أبقراط ،أما أشهر كتب جالينوس املنقولة إىل العربية ،الكتب الستة عرش وهي:
كتب الفرق ،الطاعة ،النبض ،شفاء األمراض ،املقاالت اخلمس ،األسطقصات ،كتاب
املزاج ،القوى الطبيعية ،العلل ،األمراض ،تعرف عىل العلل الباطنية ،حيلة الربء وغريها،
ومعظم هذه الكتب نقلها حنني بن إسحاق إىل لسان العرب.
 -2الكتب املنقولة عن اهلندية :ومن الكتب الطبية التي نقلت من اهلندية إىل لسان
العرب يف العرص العبايس ،كتاب سارسد يف الطب ،كتاب أسامء عقاقري اهلند ،كتاب استنكر
اجلامع ،كتاب خمترص اهلند يف العقاقري ،كتاب روسا اهلندية يف عالجات النساء ،كتاب
التوهم يف األمراض والعلل ،و كتاب اهلند يف أجناس احلياة وسمومها(.((1

وبعد أن متّت عملية النقل ،واستقرت أحوال الدولة العباسية ،برزت يف ظل هذا
االستقرار ،نقلة نوعية يف تاريخ الطب العريب من الرتمجة إىل التأليف بعد منتصف القرن
الرابع اهلجري ،مبرشة بعهد جديد من اإلبداع الطبي العريب ،كان باكروته كتاب فردوس
احلكمة لعيل بن سهل الطربي حيث صنف الكتاب عىل سبعة أنواع واألنواع حتتوي عىل
ثالثني مقالاً واملقاالت حتتوي عىل ثالثامئة وستني با ًبا(.((1

ويقول عن سبب تأليفه هلذا الكتاب :ووجدت فيام قرأت من كتب احلكامء كناشات
أي خمترصات -كثرية ألهل سوريا وغريهم ،قد اقترص أصحاهبا فيها عىل فن واحدمن فنون الطب املتفرقة الكثرية فدعاين ذلك إىل أن ألفت منها كتا ًبا جام ًعا ملحاسن كتب
األولني واآلخرين ،ليكون زما ًما هلا وإما ًما حمي ًطا جلوامع الكناشات ،وحذفت منه املعاين
املكررة واخلطب املشكلة املربمة ،وقصدت إىل الفوائد والعيون فته َّيأ يل منها بعون اهلل رس
من أرسار احلكمة وكنز من كنوز الصناعة ،وكناش حييط بأكثر مما يتمناه املتمني ويبلغه
الواصف فعن علم الطب ومعرفة أصول هذا العلم وفروعه وكيفية جواهره وأعراضه
وكون أنفسه وأجسامه وتركيب حيواناته ونباته وعلل ألوانه ومذاقاته(.((1
( ((1جرجي زيدان ،مرجع سبق ذكره ،ص.176 -169
( ((1أمحد عبد الباقي ،معامل احلضارة العربية يف القرن الثالث للهجري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،1
س  ،1991ص .54
( ((1عبد الرمحن حكمت نجيب ،دراسات يف تاريخ العلوم عند العرب ،جامعة املوصل ،ط ،4س ،1985
ص .44
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ويف الكتاب يذكر ابن ربان الطربي املصادر التي أخذ عنها وهي أبقراط ،أرسطو،
جالينوس ،يوحنا بن ماسويه وحنني بن إسحاق .وقد استغرق تأليف هذا الكتاب سنوات
عدة لكثرة مشاغله التي مل تتح فرصة التفرغ للكتابة ،حتى تيسرّ له إمتامه يف السنة الثالثة من
أيضا كتاب أرفاف احلياة ،منافع األطعمة واألرشبة والعقاقري ،وكتاب
خالفة املتوكل ،وله ً
حفظ الصحة ،كتاب يف احلجامة ،وكتاب يف ترتيب األغذية.

 -5أثر حركة الرتمجة يف الطب العريب

وتطوره يف هذا العرص حركة
يتّضح مما تقدّ م أن أهم ما ساعد عىل تقدّ م الطب العريب
ّ
الرتمجة ،التي أتاحت لألطباء العرب التعرف عىل الطب اليوناين وأشهر رجاله ،وكان قد
سبق ذلك استقدام عدد من مشاهري األطباء من معهد جنديسابور ومن اهلند من أيام اخلليفة
شجع عىل
أيب جعفر املنصور ،وما لقيه هؤالء من رعاية اخللفاء واهتاممهم هبم ،األمر الذي ّ
ظهور أطباء آخرون ،نرشوا معارفهم الطبية سواء بالتدريس أو الرتمجة أو التأليف ،بحيث
تسنى للطب العريب أن يستقيم عوده وأن يرتكز عىل قاعدة علمية متينة متجسدة يف كل من
ّ
ويشخصان العلل ،ثم
شخصية الرازي وابن سينا اللذين كانا يصفان األعراض املرضية
يأتيان عىل بيان الروابط والعالقات بني علل األمراض املتشاهبة ،ومها يف هذا يقومان بعملية
جمرد وصف مظاهر املرض ،بل تفسري أعراض املرض وداللته(.((1
تفسري ال تقترص عىل ّ
ويقول« :ابن خلدون يف هذا املجال وكان يف اإلسالم يف هذه الصناعة أئمة جاؤوا من
أيضا كثريون وأشهرهم
وراء الغاية مثل الرازي واملجويس وابن سينا ،ومن أهل األندلس ً
ابن زهر»(.((1
وفجرت الطاقات الكامنة
ولقد أ ّثرت الرتمجة الطب العريب من أدناه إىل أقصاه ّ
وسعت آفاق الفكر العريب وفتحت
واملواهب اخللاّ قة ،لقد كانت بحق أداة التوعية التي ّ
جماالت احلوار والتفاعل بينه وبني أفكار األمم األخرى ،بعد أن ظل أجيالاً منكف ًئا عىل
نفسه.
هذا وإذا أردنا أن نعرف مبلغ األثر الذي خلفته حركة الرتمجة ،فام علينا إلاَّ أن ننظر
فيام طرأ عىل الطب العبايس من تغيرّ ات عميقة ال صلة للطب اجلاهيل هبا أو مقارنة ما كتبه
األطباء يف العرص اجلاهيل( ((1واإلسالمي ،بام كتب يف العرص العبايس.

( ((1صالح أمحد العيل وآخرون ،مكانة العقل يف الفكر العريب ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،د.
ط ،د .س ،ص .169-168
( ((1ابن خلدون ،املقدمة ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،ط ،1س  ،2003ص .491
( ((1تطلق كلمة اجلاهلية خاصة عىل السواد األعظم من سكان شامل اجلزيرة ،وذلك ألهنم أهل بداوة مل
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كان يعتمد طب العرب يف اجلاهلية عىل جتارب بسيطة وعىل العادة والتقليد ،وهو
طب يتجىل فيه ضعف التعليل واملحاكمة بسبب االعتامد عىل العادة الذائعة ال عىل العلم،
وبسبب عدم القدرة عىل فهم االرتباط بني العلة واملعلول والسبب واملسبب فهماً تا ًّما.
عالجا فيفهم نو ًعا من االرتباط بني الدواء
يمرض أحدهم ويأمل من مرضه فيصفون له
ً
والداء ،ولكن ال يفهم فهم العقل الدقيق بسبب هذا املرض ،أن عادة القبيلة هو تناول
بأسا من أن يعتقد أن سبب
هذا الدواء عند هذا الداء هذا كل يشء يف نظره ،هلذا يرى عقله ً
املرض حلول أرواح رشيرة يف بدن اإلنسان وأن إعادة الصحة إليه تكون يف طرد هذه
األرواح منه ،فكان الطب من أعامل السحرة والكهنة والتعاويذ و التامئم(.((1
أما معاجلتهم فشبيهة بام كان عند املرصيني وغريهم من األمم القديمة ،فقد كانوا
وخصوصا العسل ،فإنه كان قاعدة العالج يف أمراض
يعاجلون بالعقاقري البسيطة أو األرشبة
ً
البطن ،عىل أن اعتامدهم يف معاجلة األمراض كان معظمه عائدً ا إىل اجلراحة ،كاحلجامة
والفصد ،ومن أقواهلم« :كل داء حسم بالكي آخر األمر ،وآخر الطب الكي».

وكثريا ما كانوا يعاجلون بالقطع أو البرت ،والغالب أن يكون ذلك بالنار ،فالنار
ً
عندهم كانت تقوم مقام مضادات الفساد (املطهرات) عندنا .فإذا أرادوا فصل عضو محوا
شفرة بالنار وقطعوه(.((1
عرف عرب اجلاهلية العدوى وخصصوا معازل املجذومني ،كام عرفوا عالج
األسنان واللثة ،وشدوا األسنان بالذهب ،وكان عثامن ابن عفان قد شدَّ أسنانه بالذهب،
وظل كذلك بعد أن دخل اإلسالم .كام عرفوا الطب البيطري الهتاممهم برتبية املوايش،
ومن بياطرة العرص اجلاهيل العايص بن وائل(.((1
وهبذا نقول :إن الطب يف هذه الفرتة من تاريخ العرب يف غالب األمر مبني عىل

يسامهوا بيشء يف املدن ّية التي أقامها جرياهنم وأقرباؤهم األنباط والتدمريون والغساسنة واللخميون.
ويرى نفر من كبار املؤلفني أن كلمة اجلاهلية التي أطلقت عىل عهد العرب قبل اإلسالم ليست مشتقة
من اجلهل الذي هو ضد العلم ،ولكن من اجلهل الذي هو االستخفاف والغضب والتجبرّ واملفاخرة
أيضا بأن اجلاهلية كلمة تدل عىل الفرتة التي كان عليها
باألنساب وما إىل ذلك من صفات قبلية ،وقالوا ً
أكثر العرب قبل اإلسالم من اجلهل باهلل تعاىل وبرشائع الدين.
( ((1حممد الصادق عفيفي ،تطور الفكر العلمي عند املسلمني ،القاهرة :مكتبة اخلانجي ،د .ط ،س ،1976
ص .173
( ((1جرجي زيدان ،مرجع سبق ذكره ،ص .22
( ((1عبد اهلل العمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .80
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فجة غري ناضجة ينقصها الوضوح ،فلم تكن هنا ضوابط موجهة إلجراء التجارب،
جتربة ّ
وإنام كانت التجربة كام يقول ابن خلدون« :والبادية من أهل العمران طب يبنونه عىل
غالب األمر عىل جتربة قارصة عىل بعض األشخاص ،ويتداولونه متوار ًثا عن مشايخ احلي
يصح منه البعض إلاَّ أنه ليس عىل قانون طبيعي وال عن موافقة املزاج»(.((2
وعجائزه ،وربام ّ

ولقد اشتهر يف هذه الفرتة من التاريخ عدة أطباء ،أقدمهم لقامن احلكيم ،وهو
حكيمهم وفيلسوفهم ،وكان عبدً ا حبش ًّيا جاء ذكره يف القرآن الكريم لقوله عز وجل:
{و َل َقدْ َآ َت ْينَا ُل ْقماَ َن الحِْ ك َْم َةَ ،...وإِ ْذ َق َال ُل ْقماَ ُن لاِ ْبنِ ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه}(.((2
َ
وقد روي عن حكمه الطبية أنه بينام هو مع مواله إذ دخل املخرج فأطال فيه اجللوس
فناداه لقامن قائلاً « :إن طول اجللوس عىل اخلالء يتجع منه الكبد ويورث الباسور».
يليه من األطباء داميان وكوسم أبوي الطب والصيدلة ،ومها شقيقان توأمان عربيان،
فأوحت إليهم فكرة ختليد صورمها يف لوحات فنية رائعة متثل إحدامها داميان قائماً بعمل
صيدالين وكوسم منك ًّبا عىل قارورة يفرس فيها تشخيص املرض ،عاشا يف سورية حوايل
السنة الثالثامئة بعد امليالد ،شغلت سريهتام عد ًدا من الفنانني الرسامني.
ومن األطباء أيضا زهري بن جناب احلمريي ،وابن النديم الذي كان يرضب املثل
بمعارفه الطبية فيقال :فالن أطب من ابن نديم ،وكانت بينهم ،امرأة تدعى زينب طبيبة بني
أود ،خبرية بالعالج واملداواة وآالم العني واجلراحات.

أما أطباء اجلاهلية الذين عارصوا اإلسالم ،احلارث ابن كلذة الثقفي الذي تع ّلم
الطب يف بالد فارس وعاش أيام الرسول ،وبقي يداوي طيلة عهد اخللفاء الراشدين،
وقد «سأله اخلليفة عمر ابن اخلطاب ريض اهلل عنه ما الدواء؟ فقال احلارث :ألزم ،أي
احلمية»(.((2

ويف هذه املحاورة التي وقعت بينه وبني كرسى نقف عىل الكثري من العنارص الطبية
التي تلفت االنتباه:
«قال كرسى :كيف برصك بالطب؟
قال احلارث :هنيك.

قال كرسى :فام الداء؟
( ((2ابن خلدون ،مصدر سبق ذكره ،ص .491
( ((2سورة لقامن آية12 :و.13
( ((2عمر فروخ ،تاريخ العلوم عند العرب ،ص .165
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قال احلارث :إدخال الطعام عىل الطعام هو الذي يفني الربية وهيلك السباع يف
جوف الربية.
قال كرسى :فام احلمرة التي منها الدواء؟

قال احلارث :هي التخمة إن بقيت يف اجلوف قتلت ،وإن حتللت أسقمت.

قال كرسى :صدقت ،ثم قال :ما تقول يف الدواء؟

قال احلارث :ما لزمتك الصحة فاجتنبه ،فإن هاج داء فاحسمه بام يردعه قبل
استحكامه ،فإن البدن بمنزلة األرض إن أصلحتها عمرت ،وإن تركتها خربت.
قال كرسى :فأي اللحوم أفضل؟

قال احلارث :الضأن الفتي ،والقديد املالح مهلك لألكل.

قال كرسى :فام تقوله يف الفواكه؟

قال احلارث :كلها يف إقبال ،وحني أواهنا ،واتركها إذا أدبرت وو ّلت وانخفض
زماهنا.
قال كرسى :فام تقول يف رشب املاء؟

قال احلارث :هو حياة البدن ،وبه قوامه ،ينفع ما يرشب منه بقدر احلاجة.

قال كرسى :فام طعمه؟

قال احلارث :ال يتوهم له طعام إلاَّ أنه مشتق من احلياة.
قال كرسى :فام احلمية؟

قال احلارث :االقتصاد يف كل يشء فإن األكل فوق املقدار يضيق عىل الروح»(.((2

نستنتج مما تقدّ م أن احلارث بن كلده قد مجع يف حماورته مع ملك الفرس كل ما كان
معرو ًفا عن الطب يف ذلك العهد ،فقد تك ّلم يف الصحة واملرض والدواء والغذاء والرشاب
واحلقنة واحلجامة والفصد والرياضة واالستحامم واألخالط واألمزجة ،ويف أكثر كالمه
تعابري جديدة ومعلومات حديثة بالنسبة إىل طب العرب يف اجلاهلية.

وقد كان عرص احلارث يف اجلزيرة عرص جهل مطبق ،والذين كانوا يكتبون ويقرؤون
ق ّلة إىل جانب ندرة الكتب الطبية التي كانت ال تزال حمفوظة عىل ورق الربدي أو ورق
( ((2حممد الصادق عفيفي ،مرجع سبق ذكره ،ص.175
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الربجامون .ولذلك كانت العلوم الطبية عند العرب داخل اجلزيرة هي املعارف التي
يتناقلها أصحاب التجارب الطبية رواية وليس من الكتب املدونة ،والواضح أن احلارث
كان من املتعلمني واملثقفني العاملني بالقراءة والكتابة ،ودليل ذلك ما ورد يف حماورته من
قوله« :قرأت بعض كتب احلكامء»(.((2
وهذا يعني أن احلارث أشار إىل الكتب اليونانية أو الرسيانية ،وتع ّلم لغتها يف اليمن
أو جنديسابور فاعتمدها واستند إىل تلك الكتب يف دراسة الطب.

الطب اإلسالمي

عاش بن كلدة وابنه النرض إىل أيام الرسول  Kوهلذا مل حيصل اختالف ملموس
يف الطب .هذا بالنسبة لالجتاه األول ،أما االجتاه الثاين فيتمثل يف الطب النبوي املنقول عن
تضمنت قواعد عامة حلفظ الصحة،
النبي  Kوهو جمموعة األحاديث النبوية التي
ّ
االستحامم ،الرشاب ،األكل ،الزواج وغريها ،ضف إىل هذا اإلجراءات واملبادئ الصحية
الوقائية كالنظافة مثلاً والتي اعتربها الرسول رضورية حلفظ الصحة.
ويقول يف هذا ابن خلدون« :والطب املنقول يف الرشعيات من هذا القبيل ،وليس من
الوحي يف يشء ،وإنام هو أمر كان عاد ًّيا للعرب ووقع يف ذكر أحوال النبي  ،Kمن نوع
ذكر أحواله التي هي عادة و جب ّلة ،ال من جهة ذلك مرشوع عىل ذلك النوع من العمل فإنه
 Kإنام بعث ليعلمنا الرشائع ومل يبعث لتعريف الطب وال غريه من العاديات .وقد وقع
له شأن تلقيح النخل ما وقع فقال :أنتم أعلم بأمور دنياكم ،فال ينبغي أن حيمل يشء مما وقع
من الطب الذي وقع يف األحاديث الصحيحة املنقولة عىل أنه مرشوع ،فليس هناك ما يدل
عليه اللهم إن استعمل عىل جهة التربك وصدق العقد اإليامين ،فيكون له أثر عظيم يف النفع،
وليس ذلك من الطب املزاجي وإنام هو من أثار الكلمة اإليامنية»(.((2
إن ما ذهب إليه ابن خلدون يف قوله بدهيي ،فالنبي جاء رسولاً وليس طبيبا وأن ما
جاء به من أحاديث طبية ال تتعدى النصائح واإلرشادات واملعلومات الصحية العامة.

الطب األموي

أخذ التطبيب يتأثر باالجتاه اليوناين منذ مطلع العرص األموي ،فنقل العرب إىل لساهنم
كتب أبقراط وجالينوس وغريهم من أطباء اليونان ،وا ّطلعوا عىل ما كان عند الرسيان من
الطب اليوناين املمزوج ببقايا طب القدماء ،ونقل إليهم أطباء مدرسة جنديسابور طب
( ((2رحاب خرض عكاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.81
( ((2ابن خلدون ،مصدر سبق ذكره ،ص .491
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اليونان بصبغته الفارسية ،وا ّطلعوا عىل طب اهلنود ممن جاؤوا بغداد من أطبائهم ،غري ما
كان عند العرب يف أيام اجلاهلية وتنوقل يف اإلسالم ،ومن تفاعل هذه العنارص ومتازجها
تأ َّلف الطب األموي.

«وتدور بعض التفاصيل البسيطة حول األطباء الذين خدموا خلفاء بني أمية األوائل
فكان ابن آثال ،وهو نرصاين من دمشق ،طبي ًبا ملعاوية ،اخلليفة األول هلذه الساللة واحلكم
الدمشقي ،كان يستطبه معاوية ويعتمد عليه يف تطبيب أفراد عائلته .ويروى أن خالد بن
زيد حفيد معاوية كان عا ًملا بالطب والكيمياء وهو أول من نقل طب اليونان إىل العربية
الستعامله الشخيص»(.((2

الطب العبايس

يف هذا العهد ارتفع مستوى الطب ارتفا ًعا ملحو ًظا ،بسبب نشاط حركة النقل
والرتمجة ،وتشجيع اخللفاء العباسيني هلا ،فازدهرت العلوم قاطبة بام فيها العلوم الطبية،
وتفوقت بنظامها وخرباهتا
وكثر األطباء ،وسطع القلم بالتأليف ،وأنشئت املستشفيات
ّ
املهنية عىل كل املؤسسات الطبية املعروفة يف األزمنة القديمة ،وكذلك املوجودة خارج
البالد اإلسالمية يف هذا العرص بشكل هائل.
«وهكذا ازدادت أمهية الطب عند العرب وكثر طالبه ومريدوه ،و ُعني املسلمون هبذا
العلم عناية شديدة ،حتى بلغ عدد املتخصصني واملؤلفني من أطباء العرب مبل ًغا من الكثرة
جعل ابن أيب أصيبعة يفرد هلم جملدً ا كاملاً من كتابه عيون األنباء يف طبقات األطباء»(.((2

ولو أحصينا األطباء املسلمني الذين نبغوا بعد ترمجة الكتب الطبية إىل انقضاء النهضة
العباسية وابتداء عرص التقهقر ،أي يف أثناء ثالثة أو أربعة قرون ،لزاد عدد املؤلفني منهم ممن
بلغت إلينا أسامؤهم عىل بضع مئات.

 -6منجزات العرب الطبية وطرقهم يف املعاجلة

ال خيفى أن صناعة الطب خطرية الشأن شديدة املساس باملجتمع تصونه من اهلالك
وحتفظه من الزوال ،وتدفع عنه األمراض السارية ،وحتميه من األوبئة الفتّاكة يتحكم
أصحاهبا بأرواح العباد ،فال بد أن يكون ممتهنها عىل معرفة بعلومها ودراية بأصوهلا وخربة
قادرا عىل أداء مهمته ،عا ًملا برسالته ،وهلذا اشرتط حكام العرب عىل حمرتف
بفنوهنا ،ليكون ً
خبريا بالنبض وتبدّ ل
املهنة الطبية أن يكون عا ًملا بالترشيح ،ملماًّ بعلم وظائف األعضاء،
ً
( ((2سامل السيد عبد العزيز ،تاريخ الدولة العربية ،بريوت :دار النهضة العربية ،د .ط ،د .س ،ص .701
( ((2حممد عبد الرمحن مرحبا ،مرجع سبق ذكره ،ص .248
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البول ،حمي ًطا بجميع العلوم التي هلا صلة قريبة أو بعيدة بالطب.

ومن هنا ظهر نوع مما يمكن أن نسميه حال ًّيا بالتخصص يف تناول فروع الطب
املختلفة كالطب اجلراحي ،وطب العيون وعلم الترشيح ،والطب النفساين ،وما يتبع ذلك
من تطور يف طرق العالج وبناء املستشفيات.

الطب اجلراحي:

عرف هذا الفرع من الطب عند األقدمني من املسلمني بأسامء عدة ،منها عمل اليد،
وصناعة اليد ،وعالج احلديد ملا يدخل فيه من استخدام أدوات تصنع من احلديد ،وكان
يطلق عىل من يزاول هذه املهنة اسم اجلرائحي أو دستكار(.((2

وعىل الرغم من أن العرب ذكروا أهنم استقوا عملهم يف اجلراحة من اهلند وبالد
اجلراح
ثم أبدعوا فيه ،وهم أول من ألزموا ّ
فارس فإن معظم ما نقلوه كان من اليونان ،ومن َّ
أن يكون ملماًّ بعلم الترشيح ومنافع األعضاء ومواضعها ،وكانوا يؤكدون عىل حاجة
املشتغلني بالطب إىل ترشيح األجسام حية أو ميتة.
فكان يوحنا بن ماسويه ولو ًعا بالترشيح ،وقد أهداه املعتصم باهلل قر ًدا كبري احلجم
كبريا .وقد ابتيل ٍ
بابن بليد ال يكاد يفهم
فرشحه ،وصنّف يف املوضوع كتا ًبا القى استحسانًا ً
ّ
لرشحت ابني هذا
يعنيه
ال
فيام
ودخوله
السلطان
فضول
كثرة
«لوال
عنه:
يقول
فكان
ا
ئ
شي
ً
َّ
ح ًّيا مثلام كان جالينوس يرشح القرود والناس ،فكنت أعرف بترشحيه األسباب التي كانت
هلا بالدته»( .((2وكانت معرفة اجلراحني املسلمني بكتاب جالينوس املعروف بقاطاجانس
أمرا إلزام ًّيا.
يف اجلراحات واملراهم ً
ومن إبداعات العرب يف اجلراحة أهنم أول من متكن من استخراج حىص املثانة لدى
النساء عن طريق املهبل ،كام توصلوا إىل وصف دقيق لعملية نزف الدم وقالوا بالعامل
الوراثي يف ذلك ،حيث وجدوا أن بعض األجسام لدهيا استعداد للنزف أكثر من غريها،
وتابعوا ذلك يف عائلة واحدة لدهيا هذا االستعداد وعاجلوه بالكي ،كام نجحوا يف إيقاف دم
أيضا بربط الرشايني الكبرية ،وأجروا العمليات اجلراحية يف كل موضع تقري ًبا من
النزيف ً
البدن ،وكتبوا عن جراحة األسنان وتقويمها ،وجراحة العني ،وبرعوا يف قدح املاء األزرق
يسريا ونتائجها مضمونة.
من العني ،وكانت هذه العملية ً
أمرا ً
وذكروا أكثر من ستة طرق الستخراج هذا املاء من العني منها طريقة الشفط .كام

( ((2دستكار :كلمة فارسية األصل ،وهي ترمجة للكلمة العربية التي تعني عمل اليد.
( ((2أمحد عبد الباقي ،مرجع سبق ذكره ،ص .533
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مارس اجلراحون العرب إجراء العمليات الناجحة يف القصبة اهلوائية ،يف البطن واملجاري
البولية والوالدة القيرصية ،وجتبري الكسور واخللع وعمليات األنف واألذن واحلنجرة،
ظاهرا من اجلانب اخلارجي ،وخاطوا
أثرا
ً
وكانوا خييطون اجلروح خياطة داخلية ال ترتك ً
مواضع العمليات بخيط واحد باستخدام إبرتني ،واستخدموا األوتار اجللدية وخيو ًطا
صنعوها من أمعاء القطط(.((3
فقد رشح لنا أبو العباس املجويس عملية الشق العجاين عىل احلصاة ،وقال عن عالج
اإلنوريزم ( oneurysmمتدّ د األوعية الدموية)« :جيب أولاً أن تشق اجللد بالطول وخترج ما
يف مكان من الدم وتكشف عن الرشيان وتعريه من األجسام التي حوله ،وتع ّلقه بصنارة،
تم خذ إبرة فيها خيط من إبريسم وأدخله حتت أحد طرف الرشيان واعقده ،واقطع اخليط
وافعل نفس اليشء باجلنب اآلخر ،ونشف املوضع من الدم وضع عىل املكان خر ًقا مبلولة
ثم ذر عليها الذرور امللحم ثم املراهم املنبتة للحم ،فإن كان حدوث هذا الورم ناتج عن شق
الرشيان فيجب أن متسك بأصابعك كل ما أمكن من الورم مع اجللد ،ثم خذ إبرة وخيط
إبر يسم جيد الفتل وأدخله حتت الورم من أحد جانبي املكان الذي قد أمسكتها وتربطه
رب ًطا جيدً ا ،ثم شق الورم يف وسطها وأخرج مجيع ما فيها من الدم ،ثم اعرص اجللد من مجيع
جوانبه إىل حد املكان املشدودة ثم ضع عليها رفادة مغموسة برشاب وزيت واملراهم املنبتة
للحم»(.((3

طب العيون:

كان العرب يطلقون عىل هذا الفرع من الطب اسم الكحالة ،ويسمون املشتغلني
الكحالني ،فكانوا ُيمتحنون امتحانًا صع ًبا« ،فمن كان منهم عار ًفا
به من األطباء باسم
ّ
ترشيح طبقات العني السبعة ،وعدد رطوبتها الثالث ،وعدد أمراضها وأنواعها وما يتفرع
خبريا برتكيب األكحال وأمزجة العقاقريُ ،أذن له بالتصدي ملداواة أعني
من ذلك ،وكان
ً
واجلهال بتعاطي طبابة العيون»(.((3
الناس ،وبذلك كان ال يفسح جمالاً للدجالني
ّ
كام أ َّلف العرب العديد من الكتب يف طب العيون وجراحتها ومداواهتا ،ومن أشهر
كتب الكحالة كتاب «عرش مقاالت يف العني» حلنني بن إسحاق ،ويعدّ هذا الكتاب نقطة
االنطالق يف علم الكحالة عند العرب« ،ويقول عنه املسترشق الفرنيس الكلري :إنه أبرز
شخصية يف القرن التاسع امليالدي ،وأكرب العقول املتحلية بأسمى األخالق ،وإذا مل يكن

( ((3املوسوعة العربية العاملية ،ج ،16ص .425 - 424
( ((3نجيب حكمت عبد الرمحن ،مرجع سبق ذكره ،ص .69
( ((3شوكت الشطي ،مرجع سبق ذكره ،ص .58
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هو الذي خلق النهضة يف املرشق فليس من خملوق آخر عمل أكثر منه يف سبيل العلم»(.((3

ولعل إبداع العرب وإجادهتم يف هذا املجال يعود إىل كثرة انتشار أمراض العيون يف
الكحالون العرب ترشيح عيون احليوانات مما أوقفهم
املناطق احلارة ،إىل جانب ذلك مارس
َّ
عىل معلومات ق ِّيمة تتَّسم بالدقة العلمية.

الطب النفيس

مل يقترص الطب عند العرب واملسلمني عىل العالج العضوي فحسب ،بل تعدّ اه
إىل العالج النفيس ،وكانوا يرون الوهم واألحداث النفسية من العلل التي تؤثر يف البدن،
لذا نجد «إخوان الصفا أشاروا إىل إعطاء املريض الفرصة ليرسد أحوال علته وأسباهبا كام
يشعر هبا هو ،ثم يرشع الطبيب بعد ذلك يف حماولة إزالتها ورفع الوهم املسيطر عىل املريض
والتقليل من شأن املرض»(.((3
كام أدىل ابن اهليثم بدلوه يف هذا الشأن عند حديثه عن املوسيقى وأثرها يف اإلنسان
واحليوان ،لقد كان ينادي بوجوب االستعانة بالوسائل النفسية ذلك ألن فيها رف ًعا للقوى
املضادة للمرض وينارصها التغلب عليه(.((3

وصححوا أخطاء
توصل العرب إىل اكتشاف العديد من األمراض،
ّ
هذا وقد ّ
اليونانيني يف وصفهم لألمراض وعالجهم هلا ،فمن ذلك أن اليونانيني مل يم ّيزوا االلتهاب
الرئوي عن التهاب البلورة ،كام أخطأ هؤالء يف متييز املغص املعوي عن املغص الكلوي ،أما
متجاوزا بذلك ما أخذه
ابن سينا فقد م ّيز بني هذه األمراض وعرف أسباهبا وطرق عالجها
ً
عن أسالفه اليونان.
كذلك من األشياء األصيلة وذات الفضل العظيم عىل اإلنسانية ،طريقة العرب يف
التخدير ،وهم خيتلفون فيها عن اهلنود واليونان الذين كانوا ُيسكرون املريض ،أما الطريقة
العربية يف ختدير املريض فهي «العمل عىل ختديره ال لتخفيف اآلالم فقط بل استخدام
طريقة التخدير الشامل لكل اجلسم من أجل تسهيل القيام بعملية اجلراحة دون أن يشعر
املريض باآلالم»(.((3

( ((3أمحد عبد الباقي ،مرجع سبق ذكره ،ص.534
( ((3املوسوعة العربية العاملية ،ج  ،16ص.432
( ((3زيغريد هونكه ،شمس العرب تسطع عىل الغرب ،نرش و توزيع مكتبة رحاب ،د .ط ،س،1986
ص.200
( ((3املصدر السابق ،ص .197
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كام كان أطباء اليونان يعاجلون املشلولني بأدوية تولد فيهم احلرارة ،أما أطباء العرب
فكانوا يعاجلوهنم بأدوية تولد فيهم الربودة ،فعاجلوا النزف باملاء البارد واستعملوا كيس
الثلج(.((3

ويقول جورجي زيدان يف هذا املجال« :أما ما أحدثه العرب من عند أنفسهم رأسا،
فاإلحاطة به من األمور الشاقة التي يعرس حتقيقها ،فنذكر ما ثبت عندنا حدوثه عىل سبيل
املثال :من ذلك أهنم أحدثوا يف الطب آراء جديدة ختالف آراء القدماء يف تدبري األمراض،
وإن مل يصلنا إلاَّ اخلرب القليل منها ،مثل نقلهم تدبري أكثر األمراض التي كانت تعالج قديماً
باألدوية احلارة عىل اصطالحهم إىل التدبري البارد كالفالج ،واللقوة ،واالسرتخاء وغريها،
ذلك عىل غري ما س ّطره القدماء ،هم أول من فطن هبذه الطريقة ون َّبه عليها بالفصد والتربيد
والرتطيب ومنهم من الغذاء»(.((3

يمكن وصف الطب العريب بأنه طب وقائي لألصحاء بقدر ما كان ط ًّبا للمرض ،فهو
يعمل عىل حفظ الصحة أولاً  ،ثم يذهب إىل البحث عن العالج ،ومن املعروف أن إنذار
املرض أسهل من عالجه« ،ولذلك تستحوذ الوقاية عىل الدور األهم عىل الصحة ،وليس
وتطهر قدراته اإلبداعية»(.((3
عالج املرض بحد ذاته ،كام أن الوقاية تصون حياة اإلنسان
ّ

حرص األطباء العرب يف تشخيص األمراض عىل مراقبة التنفس واحلرارة
دونون
وجس النبض وفحص البول ومراقبة تقلبات لونه ورواسبه ،كام كانوا يتابعون و ُي ِّ
مالحظاهتم املتوالية واليومية .كام استخدم األطباء العرب عبقرياهتم التنظيمية إىل جانب
مهاراهتم اخلاصة يف جمال العالج واجلراحة يف إنشاء مستشفيات عظمى يف املدن الكربى يف
العامل اإلسالمي يف العصور الوسطى.
تفوقت هذه املؤسسات الطبية سواء يف حجمها أو يف خرباهتا املهنية عىل كل
وقد َّ
املؤسسات الطبية املعروفة يف األزمنة القديمة ،وكذلك املوجودة خارج البالد اإلسالمية يف
هذا العرص بشكل هائل(.((4
ومن مجيع ما ذكرنا يتبينّ لنا مبدأ تطبيق االختصاص يف علم الطب عند العرب،

( ((3حممد العريبي ،مرجع سبق ذكره ،ص 177
( ((3جورجي زيدان ،مرجع سبق ذكره ،ص .203-202
( ((3ألكسندر دريابني ،تر :ريمة عالء الدين ،حافظوا عىل شبابكم ،دمشق :منشورات دار عالء الدين ،ط،1
س  ،2001ص .9
( ((4هوارد تريز ،تر :أمحد عبد السامح ،فتح اهلل الشيخ ،العلوم عند املسلمني ،القاهرة :املجلس األعىل
للثقافة ،ط ،1س  ،2004ص .167
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والكحال ،واجلراح والفصاد و احلجام ،كل يامرس الصنعة يف حدود
ّ
فهناك الطبيب واملجبرّ
معرفته هلا وضمن اختصاصه الذي حدق فيه .إن ما كان يقوم به الطبيب العريب قديماً هو
حتمل املسؤولية يف حالتي اجلهل والتقصري.
نفسه ما يقوم به الطبيب اليوم مع ّ
وكثريا ما ورد ذكر صفات معلم الطب والطبيب يف تواليف الطب العربية ،والتي
ً
أوجزها الطبيب عيل بن رضوان بقوله :جيب أن جتتمع يف الطبيب سبع خصال:
« -1أن يكون تام اخلَلق ،صحيح األعضاء ،حسن الذكاء ،جيد الرواية ،عاقلاً ،
ذكورا ،خيرّ الطبع.
ً
 -2أن يكون حسن امللبس ،ط ّيب الرائحة ،نظيف البدن والثوب.
 -3أن يكون كتو ًما ألرسار املرىض ،ال يبوح بيشء من أمراضهم.

 -4أن تكون رغبته يف إبراء املرىض أكثر من رغبته فيام يلتمسه من األجرة ،ورغبته يف
عالج الفقراء أكثر من رغبته يف عالج األغنياء.
حريصا عىل التع ّلم واملبالغة يف نفع الناس.
 -5أن يكون
ً

 -6أن يكون سليم القلب ،عفيف النظر ،صادق اللهجة ،ال خيطر بباله يشء من
أمور النساء واألموال التي شاهدها يف منازل ِ
األعلاَّ ء.
 -7أن يكون مأمونًا ثقة عىل األرواح ،ال يصف دواء ق ّتالاً  ،وال يعلمه ،وال دواء
يسقط اجلنني ،ويعالج عدوه بنية صادقة كام يعالج حبيبه»(.((4

يرتتب عن هذه املميزات الطبية العربية منهج ،يمكن أن نصفه بالشمول والتنوع
واملوضوعية من جانب ،واإلملام بفنون الطب والصيدلية والترشيح والتمسك بالفضائل
األخالقية من جانب آخر.
وملا كان أبرز أطباء اليونان علامء نظريني أكثر منهم متمرسني يف التجربة والتطبيق
وخصوصا ما ينسب إىل أبقراط
العميل ،فإن أطباء العرب الذين تأثروا بالفكر اليوناين
ً
وجالينوس ،ركّزوا عىل تطبيق تلك النظريات وجتريبها عىل املرض يف خمتلف األحوال،
وبذلك متكّنوا من تثبيت ما ظهر صالحه للمامرسة وتركوا سواه ،أو قاموا بتطويره إىل
األفضل املفيد يف صناعة الطب.

( ((4رحاب خرض عكاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .330
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حممد حمفوظ

 يف معنى املعرفة الدينية

من الطبيعي القول :إن جتربة األفكار الواقعية ،هي املدخل الف ّعال
ملعرفة جوهر هذه األفكار ،ومستوى احليوية والفعالية الذي متتلكه ،ومدى
قدرهتا عىل املسامهة يف معاجلة أهم املشاكل التي تواجه اإلنسان واملجتمع.
وعىل هدى هذه األفكار والقضايا نحن ندرس التجارب الفكرية والثقافية
اإلنسانية .بمعنى أن املطلوب ليس إسقاط أفكارنا عىل هذه التجربة أو تلك،
وإنام العمل عىل استنطاقها ،ومعرفة ميكانيزمات حركتها الداخلية ،وطبيعة
الظروف واألحوال التي تشكّلت التجربة فيها .وال يمكن فهم جتارب العلامء
والفقهاء وإصالحاهتم العلمية أو الثقافية أو االجتامعية ،إلاَّ بالتس ّلح بالعدة
النظرية التالية:

 .1إن الدين بقيمه ومعارفه املتنوعة ،ليس صندو ًقا مغل ًقا ،وإنام هو
يتحمل الناس بكل فئاهتم ومستوياهتم مرشوع محل
فضاء مفتوح ،بحيث
ّ
وفهم وتطبيق قيم الدين.

تطور واقع الناس واملجتمع.
تتطور بدون ّ
واملعارف الدينية ال يمكن أن ّ
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لذلك فإن اجلهود الفكرية والسياسية واالقتصادية واإلبداعية ،التي تستهدف ترقية
وتطور وقائعه املختلفة ،هلا الدور األساس يف تطوير وعي الناس بقيمهم الدينية
املجتمع،
ّ
وتطور رؤيتهم
تطور واقع الناس واملجتمع،
ّ
والثقافية .بمعنى أن هناك عالقة سببية بني ّ
ومعارفهم الدينية.

 .2عديدة هي املقاربات التي تستهدف فهم الدين وقيمه وشعائره وشعاراته .ولكن
السائد يف جمتمعاتنا هو املقاربة الفقهية ،التي ال تتعدّ ى فهم الفتوى الرشعية عىل املوضوع
اخلارجي املتع ّلق دائماً بحركة الفرد يف املجتمع.
ويف تقديرنا أن سيادة املسار الواحد يف فهم قيم الدين ومعارفه ،ال يؤ ّدي بنا إىل
اكتشاف كنوز الدين اإلسالمي وثرائه املعريف .هلذا فإننا بحاجة إىل االنفتاح والتواصل مع
كل املسارات واملقاربات الفقهية والفلسفية والعرفانية واملقاصدية والشاملة ،التي تستهدف
فهم الدين وتظهري معارفه األساسية.

 .3إن قيم الدين ومعارفه األساسية هي منظومة متفاعلة مع قضايا الواقع والعرص.
وأية حماولة لبناء احلواجز والعوازل بني قيم الدين وحركة الواقع ستنعكس سل ًبا عىل فهمنا
وإدراكنا ملعارف الدين وقيمه األساسية؛ هلذا فإننا نعتقد أن عملية التفاعل والتواصل
تطور وإنضاج الرؤى
بني قيم الدين والواقع ،بكل محوالته وأطواره وحتوالته ،يؤ ّدي إىل ّ
حتوالت عىل مستوى األحكام الرشعية واملعارف
واملعارف الدينية ،هلذا نجد باستمرار ّ
الدينية بتغيرّ الزمان واملكان.
هلذا فإننا نستهدف باستمرار خلق التفاعل بني املعرفة الدينية وحركة الواقع ،وإدراك
التطور
مقتضيات الزمان واملكان؛ ألهنا من املداخل األساسية لفهم قيم الدين ورصد عملية
ّ
حتوالت الزمان واملكان.
يف املعارف الدينية ،انطال ًقا من ّ
تطور املعارف الدينية ،بعيدً ا عن حركة الواقع والتفاعل مع
ومن يبحث عن ّ
مقتضياته ،فإنه لن جيني إلاَّ الضحالة املعرفية والبعد اجلوهري عن معارف الدين ومقاصده
األساسية.
ومن خالل التفاعل والتواصل مع حركة الواقع والعرص ،نتمكّن من إضفاء قيمة
دينية عىل األعامل واألنشطة واملبادرات اخلاصة والعامة ،التي تستهدف رقي وتقدّ م األفراد
واجلامعات.

فالقيم الدينية ليست خاصة بعبادة األفراد ،وإنام تتَّسع للكثري من األنشطة واملبادرات
تطور املجتمعات،
السياسية والثقافية واإلبداعية واالجتامعية واالقتصادية ،التي تساهم يف ّ

152

رأي ونـقــــاش

ونقلها من مستوى إىل مستوى آخر أكثر تقدُّ ًما وعدالة وحرية.

هلذا ثمة رضورة باستمرار إىل تظهري القيم الدينية ،التي تستوعب أنشطة اإلنسان
اجلديدة .فال فصل بني قيم الدين وحركة اإلنسان واملجتمع .وكلام عملنا من أجل تظهري
قيم الدين ومعارفه ،القادرة عىل استيعاب وتسويغ أنشطة اإلنسان اجلديدة واهلادفة إىل
تطور
الرقي والتقدم ،سامهنا يف تطوير وعي الناس بقيم الدين ،وفتحنا الباب واس ًعا جتاه ّ
معارف الدين األساسية.
 .4تظهري العالقة العميقة بني عملية التجديد الديني واإلصالح الثقايف ومرشوع
اإلصالح السيايس .فال يمكن أن يتح ّقق مرشوع اإلصالح السيايس يف أية بيئة اجتامعية،
بدون إطالق عملية التجديد الديني واإلصالح الثقايف.
ألن هناك الكثري من العقبات املوجودة يف الفضاء والبيئة الثقافية واالجتامعية ،ال
يمكن جتاوزها بدون االنخراط يف مرشوع التجديد الديني واإلصالح الثقايف .فتجدّ د
املعرفة الدينية يف أي جمتمع هو رهن بحضور املجتمع وتفاعله مع واقعه.

فاملعرفة الدينية ال تتجدّ د وهي حبيسة اجلدران ،وإنام تتجدّ د حينام تستجيب إىل
حاجات املجتمع ،وتتفاعل مع مهومه وشؤونه املختلفة .وتتجىل هذه العنارص يف جتارب
كل الشخصيات الفكرية والعلمية التي عملت عرب إسهاماهتا العلمية والثقافية لبلورة
تتحرك من مرجعية الدين اإلسالمي للحياة واإلنسان
مرشوع إصالحي لألمة .إذ إهنا
ّ
يف كل مراحله وأطواره احلضارية .ومهمتنا العلمية استنباط الرؤى والبصائر الدينية التي
وتعززها يف الواقع اخلارجي .فاملعارف الدينية ال تتجدّ د بمعزل عن
تعكس هذه املرجعية ّ
تفاعل االنسان فر ًدا ومجاع ًة مع واقعه احليايت .فحينام يتفاعل االنسان مع واقعه سيبحث
عن أجوبة دينية ألسئلته املبارشة .وهذه األسئلة املبارشة ستقود املعنيني باملسألة الدينية
إىل استنطاق القواعد الرشعية ،ملعرفة اإلجابة عن هذه األسئلة .وعرب هذه العملية ترتاكم
املعرفة الدينية ،وتزداد لصو ًقا بالواقع ،وهذا هو حجر الزاوية يف التجديد الدائم للمعارف
الدينية.

 السجن األيديولوجي

عىل املستويني املنهجي واملعريف ثمة حماوالت عديدة تستهدف خلق مساوقة بني
املنزل من السامء واأليديولوجيا ،وهي تفسري برشي خاضع لظروف زمانه
مفهوم الدين َّ
ومكانه ملبادئ الدين وقيمه األساسية.
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فقيم الدين واسعة ،وشاملة ،وقادرة ذات ًّيا عىل استيعاب مستجدات احلياة ،بام توفره
نزعة االجتهاد من علم عميق باملكونات األساسية للدين ،وقدرة عقلية عىل استنباط أحكام
وتصورات جديدة عىل موضوعات جديدة ،انطال ًقا من كليات الدين وثوابته العليا.
ّ

كام أن قيم الدين األساسية بطبيعتها عابرة لكل زمان ومكان وخالدة بخلود اإلنسان،
بينام تفسريات البرش هلذه القيم حمدّ دة بحدود زمان ومكان ،وغري قادرة هذه التفسريات عىل
جتاوز مقتضيات الزمان واملكان؛ لذلك يصح القول :إن يف كل زمان ومكان يمكن أن
متأثرا بطبيعة ظروف
نُعطي
تفسريا حمدّ ًدا لتلك القيم ،بحيث يكون هذا التفسري متعل ًقا أو ً
ً
ذلك الزمان واملكان.
ولعل اإلشكالية احلقيقية التي تُثريها النزعات األيديولوجية عىل هذا الصعيد ،هي
أهنا -أي األيديولوجيا -تتعامل مع تفسريات البرش أو تعمل عرب التعبئة األيديولوجية ،إىل
التعامل مع عنارص األيديولوجيا وتفسريات البرش ملفاهيم الدين وقيمه األساسية وكأهنا
هي الدين ذاته.
من هنا لو تأ َّملنا يف طبيعة املجتمعات واجلامعات األيديولوجية ،لرأينا أن هذه
اجلامعات تتعامل مع قناعاهتا وأفكارها ،بوصفها هي اإلسالم ذاته ،وإن رفض هذه
القناعات أو معارضتها ،يعدّ وفق املنظور األيديولوجي وكأنه رفض أو معارضة لقيم
الدين ذاهتا .كام أنه يف هذه اجلامعات تتفشى نزعة اجلزمية والثبوتية يف التعامل مع قناعات
الذات وأفكارها األساسية ،وتعمل هذه اجلامعات عىل تعميم نزعة اجلزمية لدى األتباع يف
التعامل مع قناعات اجلامعات األيديولوجية.

وال شك يف أن نزعة اجلزمية تلغي إمكانية االنفتاح الفعيل والتواصل احلقيقي مع
قناعات واجتهادات الغري .فبعض هذه اجلامعات األيديولوجية ،تدَّ عي االنفتاح والتواصل،
ولكن عىل املستوى الفعيل هم ال يتعاملون أو ال يلتزمون بحقيقة التواصل ومقتضيات
االنفتاح .فهم كأهنم فقط ُيز ِّينون قناعاهتم األيديولوجية بجلباب االنفتاح والتواصل.
فاجلزمية يف التعاطي مع قناعات الذات تُفيض إىل االنطواء العميل واالنكفاء املعريف الذي
حيول دون االستفادة الفعلية من املنجزات واملكاسب العلمية واملعرفية اإلنسانية.
التنوع
هلذا فإن هذه اجلامعات األيديولوجية املغلقة تعيش حالة الرهاب من حقائق ّ
والتعدّ د بكل مستوياته؛ ألهنا ال ترى إلاَّ ذاهتا وتلغي من الناحية الفعلية كل ما عداها.
وتتمسك بأهداب التفسري األحادي لقيم الدين ،وال تتواصل
التنوع والتعدّ د،
فهي حتارب ّ
ّ
معرف ًّيا مع االجتهادات العلمية األخرى ،والتي تنطلق من األرضية املعرفية ذاهتا إلاَّ أهنا
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ختتلف معها سواء يف مضمون الفهم والتفسري أو يف نظام األولويات أو ما أشبه ذلك من
دوائر االختالف.

فأزمة اجلامعات األيديولوجية  -الدينية اليوم هي يف التعامل مع قناعاهتا النظرية
والتحليلية بوصفها هي املعادل الذايت واملوضوعي للدين ،وأن اخلروج عىل هذه القناعات
كأنه خروج من احلق إىل الباطل ،وأهنا تتعامل مع مبادئ وقيم الدين بنزعة حزبية ضيقة
وكأن الدين جاء فقط بمقاس هذه اجلامعة ،وكل إنسان يريد اهلدى واالستقامة فعليه أن يمر
برصاط هذه اجلامعة األيديولوجية أو تلك ،ويلتزم بمقوالهتا وقناعاهتا األساسية .ولعل
الكثري من املشاكل التي تعانيها جمتمعاتنا اليوم ،وبالذات فيام يتع ّلق بسؤال التعدّ د الديني
واملذهبي ،هي تعود يف جوهرها إىل هذه النزعة األيديولوجية التي تعمل عىل حبس قيم
الدين يف فهمها وتفسريها وحدها للدين.
ويبدو أنه ال خروج فعل ًّيا من هذه املشاكل إلاَّ بفك االرتباط بني النزعة األيديولوجية
والدين؛ ألن الدين بمنظومته الترشيعية وقيمه األخالقية ومبادئه اإلنسانية ،أوسع من كل
النواحي من األفهام األيديولوجية مهام كانت هذه األفهام.

وإن التفسريات التعصبية لألفهام األيديولوجية هو الذي يساهم يف حتويل الدين من
طاقة إجيابية للتهذيب والوحدة بني الناس ،إىل مصدر للشقاء والقتل والفرقة بني الناس.
تفرق ،وحتتضن اجلميع مهام كان وضعها االجتامعي أو
فقيم الدين كاملسجد جتمع وال ّ
فهمها ومستواها املعريف .بينام النزعات األيديولوجية تطرد املختلف ،وال يسع عقلها وقلبها
لالختالف والتعدّ د ،وتعمل عرب آليات قرسية إىل إخضاع الناس إىل قناعاهتا وأفكارها.
وتم التعامل معهم بوصفهم من
وإذا أبدى الناس رفضهم هلذه القناعات اهتموا يف دينهمَّ ،
أهل الزيغ والضالل.
فقيم الدين تتعاىل عىل انقسامات البرش ،وتعمل عرب آلياهتا الرتبوية واألخالقية
والقانونية ملعاجلة هذه االنقسامات .بينام النزعات األيديولوجية تساهم يف إنتاج اخلالف
والنزاع بني البرش ،وتنمية الفوارق بني البرش.

ولو تأ ّملنا يف طبيعة الوظائف واألدوار التي تقوم هبا اليوم بعض اجلامعات
األيديولوجية ،لرأينا أن هذه اجلامعات ختضع لتفسريات برشية ،ضيقة لقيم الدين ،دون
أن متتلك اجلرأة عىل عرض هذه التفسريات عىل النص القرآين وثوابته األساسية .حينام
تنادي بعض اجلامعات األيديولوجية الدوغامئية أن الرسول األكرم  Kجاء بالذبح ،يتم
التعامل مع هذه املقولة وكأهنا من النصوص املتعالية عىل الزمان واملكان .بينام لو عرضنا

العرب واملسألة الدينية ..حتديات راهنة وآفاق معاصرة

155

هذه املقولة عىل آيات الذكر احلكيم وسرية الرسول األكرم  ،Kوالتي كلها رمحة،
لوجدنا أن هذه املقولة تساهم يف تشويه سرية الرسول  Kوفق النص القرآين ،وليس
وفق مدونات املؤرخني التارخيية.
فحينام يقبع اإلنسان يف السجن األيديولوجي ،يتعامل ببالدة تا َّمة مع اإلنسان وجو ًدا
ورأ ًيا وحقو ًقا ،وأن هذا اإلنسان ما دام ليس عىل هنجي أو فهمي أو مذهبي ،فهو ال يستحق
مني التعاطف أو التضامن أو التعاضد.

أسوق هذا الكالم ألنني اطلعت عىل بعض التغريدات األيديولوجية بعد حادثة
الدالوة يف منطقة األحساء مفادها أنني ذهبت إىل التعزية هبؤالء الضحايا انطال ًقا والتزا ًما بام
قام به الرسول األكرم  Kمع اليهود .حينام نساوي بني اليهودي واملسلم املختلف ،هل
هذه املساواة منضبطة بمعايري التفاضل والتقويم وفق الرؤية القرآنية؟ .أم أن هذه املساواة
والبوح هبا هو نتاج تربية أيديولوجية ،طائفية ،منغلقة ،ومعادية حلق االختالف؟.
تؤسس لبالدة يف املشاعر اإلنسانية ،بل هي تُساهم يف إثراء املشاعر
قيم الدين ال ّ
اإلنسانية؛ ألن كل ما هو ديني هو بالرضورة إنساين ،وأن امللتزم بقيم الدين تثرى مشاعره
وتفيض إنسانية.
أما من ينطلق من النزعات األيديولوجية املغلقة ،فهو يقمع مشاعره اإلنسانية وحيجز
البعد اإلنساين يف شخصيته بجدار سميك من التربيرات األيديولوجية.

هلذا كله فإن اخلطوة األوىل يف مرشوع إصالح أوضاعنا ،هو االنعتاق من ربقة
النزعات األيديولوجية الدوغامئية ،واالنفتاح عىل كل االجتهادات واملقوالت الدينية التي
تثري الواقع اإلنساين يف أبعاده املختلفة.

 الدين وأنامط التدين

عىل املستوى املجتمعي ثمة خلط جوهري بني الدين بوصفه جمموعة من القيم
واملبادئ املتعالية عىل األزمنة واألمكنة ،وبني أنامط التدين ،وهي جمموع اجلهود التي يبذهلا
اإلنسان فر ًدا ومجاع ًة لتجسيد قيم الدين العليا .فكل حماولة إنسانية لتجسيد قيم الدين أو
تتحول هذه املحاولة اإلنسانية إىل نمط من أنامط التدين ،قد يقرتب هذا
االلتزام العميل هبا َّ
النمط من معايري الدين العليا وقد يبتعد .قد تكون أنامط التد ّين منسجمة ومقتضيات قيم
الدين أو قد تكون متباعدة أو مفارقة .ولكون حظوظ الناس يف االلتزام متفاوتة كذلك هي
أنامط التدين متفاوتة من فرد إىل آخر ومن بيئة اجتامعية إىل أخرى .وبالتايل فإن أنامط التد ّين
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التطور اإلنساين .فطبيعة الظروف واألوضاع االجتامعية واالقتصادية
ليست خارج سياق
ّ
والثقافية التي تعيشها البيئات االجتامعية ،ستنعكس بشكل مبارش أو غري مبارش عىل أنامط
تدينها وأشكال التزامها بقيم ومبادئ دينها.
لذلك نستطيع القول :إن اإلنسان (الفرد واجلامعة) ،وظروف هذا اإلنسان
االقتصادية واالجتامعية ،وأنامط عالئقه العامة ونوعية الثقافة ومنظومة القيم التي حيملها،
هي من الناحية الواقعية التي تصنع أنامط تد ُّين والتزام هذا اإلنسان .فإذا كان الدين ُيساهم
يف صنع اإلنسان ،فإن اإلنسان هو الذي يصنع نمط تد ُّينه والتزامه الديني .لذلك نجد يف
الساحات اإلسالمية واالجتامعية املتنوعة أنامط تد ّين متنوعة ومتعدّ دة ،وكلها تشكّل حركة
الدين يف املجتمع .وال يمكن أن نفصل بني قيم الدين وتاريخ املسلمني الذي هو نتاج جهد
املسلمني الفردي واجلامعي يف تنفيذ قيم الدين وااللتزام هبدي اإلسالم وترشيعاته املختلفة.
متنوعة يف إطار اإلسالم الواحد.
ولعل هذا ما يفرس لنا وجود أفهام متعدّ دة ونامذج تارخيية ّ

وكل حماولة سلطوية أو دعوية  -دينية لقرس الناس عىل فهم واحد أو معنى واحد
للمامرسة االجتامعية ،هي حماولة فاشلة ودوهنا خرط القتاد؛ ألنه خالف طبائع األمور ،كام
أن هذه املحاوالت تساهم يف إفقار املجتمعات اإلسالمية عىل املستويني التارخيي واملعريف.
فاإلنسان ليس كائنًا سلب ًّيا فيام يرتبط وعالقته بقيمه الكربى وترشيعات دينه .فهو
كائن إجيايب ويتفاعل مع ترشيعات دينه ،وطبيعة موقعه االجتامعي واالقتصادي والثقايف
يؤسسه اإلنسان لبيئته أو لواقعه .ألن أنامط التد ُّين
حتدّ د شكل وطبيعة النمط الديني الذي ّ
هي انعكاس مبارش لطبيعة اإلنسان وطبيعة ظروفه وبيئته االجتامعية .فإذا كان الدين متعال ًيا
عىل ظروف الزمان واملكان ،وليس خاض ًعا ملقتضيات األوضاع االقتصادية واالجتامعية
والسياسية؛ فإن أنامط التد ُّين عىل العكس من ذلك متا ًما .إذ هي نتاج الظروف والبيئة ،وال
يمكن أن تتشكل أنامط التد ًّين بعيدً ا عن جهد اإلنسان ومستوى وعيه وإدراكه لعنارص
واقعه وراهنه.

وثمة دائماً مفارقة بني الدين وأنامط التدين .وهذه املفارقة تصل يف بعض األحيان
أن تكون بعض حقائق وأنامط التدين هي مناقضة يف جوهرها ملقتضيات الدين .وحينام
تربز املفارقة بني الدين والتد ُّين ثمة حاجة إنسانية ودينية ملحة لالنخراط يف مرشوع
اإلصالح الديني ،والذي هو يف بعض جوانبه حماولة لردم اهلوة وجتسري الفجوة بني الدين
وأنامط التد ُّين التي تعيشها املجتمعات اإلسالمية .فالدين يف كل مراحله هو طاقة توحيدية
يف الواقع اإلنساين ،ولكن بعض أنامط التد ُّين السائدة هي طاقة انشقاقية  -جتزيئية لواقع
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العرب واملسلمني.

توضح طبيعة جتربة اإلصالح وفعاليته يف املجتمعات
ولعل هذه املفارقة هي التي ّ
الدينية .بمعنى أن املجتمع اإلنساين يف املرحلة األوىل لتجسيد قيم الدين وتفاعله اإلنساين
مع مبادئه ،تكون حركة املجتمع يف خط مستقيم مع الدين وتوجيهاته ،ولكن بعد فرتة
من الزمن قد تقرص وقد تطول ،تبدأ املفارقة بالربوز بني جهد اإلنسان  -املجتمع ،وبني
توجيهات اإلسالم ومعايريه األخالقية واملعنوية .وتبدأ هذه املفارقة باالتساع ،مما ُيفيض
واد ،وحركة املجتمع يف أغلبه يف ٍ
إىل نتيجة عملية وواقعية وهي أن توجيهات الدين يف ٍ
واد
يؤسس ملناخ اجتامعي وثقايف يفرض رضورة اإلصالح وجتسري الفجوة واملفارقة
آخر ،مما ّ
التي تشكّلت يف التجربة العملية.
لذلك نجد أن كل التجارب اإلصالحية تستهدف بالدرجة األوىل خلق االنسجام
والتناغم بني التاريخ والرسالة ،بني الرشيعة وفهم الرشيعة ،بني الدين والتد ُّين .وإن جوهر
اجلهد الذي يبذله اإلصالحيون هو خلق التامثل بني القيم والواقع.

تتجسد يف وجود مفارقة وابتعاد بني الدين وبني التد ُّين،
وإن جوهر املشكلة
ّ
واإلصالح الديني يستهدف جتسري العالقة وخلق التناغم بني حقائق الدين ومعطيات
التد ُّين .ولعل هذا هو أحد أهم القوانني اجلوهرية التي تتحكّم يف سياق أي حركة إصالحية
يف االجتامع اإلسالمي املعارص.

ولو تأ َّملنا اليوم يف طبيعة املشاكل الكربى التي تعاين منها املجتمعات العربية
واإلسالمية املعارصة ،لوجدنا أن من أبرز هذه املشاكل ،هو شيوع أنامط من التد ُّين ،تتبنّى
خيار العنف واإلرهاب ،وتعمل عرب هذه الوسيلة إلهناء املفارقة بني الدين والتد ُّين .ولكن
املحصلة العملية لذلك هو املزيد من اإلخفاق واملآزق والتأزيم .فالعنف ال يجُسرِّ الفجوة،
يعمقها ،واإلرهاب هو سبيل تعميق املفارقة وليس إهناءها.
وإنام ّ
ولعل هذا من أهم املآزق التي تعانيها الساحة العربية واإلسالمية اليوم .فثمة مجاعات
وحركات عنيفة وإرهابية حتمل لواء الدين وترفع شعاراته ،إلاَّ أن املحصلة العملية جلهدها
وأفعاهلا اإلرهابية والعنفية ،هو املزيد من تشويه اإلسالم وتعميق املفارقة والفصام النكد
بني الدين وأنامط التد ُّين السائدة يف االجتامع اإلسالمي املعارص.
ويبدو أنه ال جتديد يف العقل اإلسالمي وال إصالح يف الواقع اإلسالمي ،إلاَّ بنقد
وتفكيك أنامط التد ُّين التي تُنتج باستمرار ظواهر العنف والتكفري واإلرهاب يف الواقع
املعارص.

158

رأي ونـقــــاش

ألن هذه الظواهر ليست رافعة للواقع اإلسالمي ،وإنام هي ومتوالياهتا وتأثرياهتا
املتعدّ دة تزيد من األزمات واملآزق ،وتُفيض إىل تدمري النسيج االجتامعي للمسلمني ،وجتعل
مجيع البلدان العربية واإلسالمية مكشوفة أمام اإلرادات اإلقليمية والدولية التي تستهدف
أمن واستقرار املسلمني يف كل بلداهنم وأوطاهنم.
وإن إحباطات الراهن اإلسالمي ينبغي َألاَّ تقود إىل تبني بناء جمموعات وتشكيالت
أيديولوجية تتبنَّى خيار العنف واإلرهاب سبيلاً إلنجاز رفعة وعزة املسلمني مجي ًعا؛ ألن
يعزز من االحباطات ،و ُيساهم يف تدمري ما تبقى من وحدة وتفاهم وألفة بني
هذا اخليار ّ
املسلمني بمختلف مذاهبهم ومدارسهم.
فالوعي الديني الصحيح والذي يرفض خيار العنف واإلرهاب مهام كانت الظروف
حترر الواقع اإلسالمي من
يؤسس لوقائع وحقائق إسالمية جديدةّ ،
والصعاب ،هو الذي ّ
ربقة األفهام العنفية التي تقدّ م اإلسالم بوصفه دينًا للقتل والتفجري واإلرهاب.

ولعل من األمهية يف هذا السياق القول :إن نقد أنامط التد ُّين ليس نقدً ا للدين ،وإن
الوقوف ضد بعض أشكال التد ُّين ليس وقو ًفا يف مقابل الدين .وإن حرصنا عىل الدين
ينبغي ألاَّ يقودنا إىل رفض عمليات النقد التي تتَّجه إىل أنامط التد ُّين؛ ألننا نعتقد أن املستفيد
األول من عمليات النقد العلمي لبعض أنامط التد ُّين هو الدين نفسه ،ألن بعض أشكال
التد ُّين تشكّل عب ًئا حقيق ًّيا عىل الدين واملجال االجتامعي للدين.
وعليه فإن الرضورة املعرفية واالجتامعية تقتيض التفريق الدائم بني الدين وأنامط
التد ُّين ،وإن الكثري من البالءات التي تواجه الواقع اإلسالمي اليوم ،هي نابعة من بعض
أنامط التد ُّين ،وإن هذه البالءات ال يمكن مواجهتها إلاَّ بتفكيكها ونقدها من جذورها،
نتحرر من سجنها ،ونتفاعل بوعي وحكمة مع قيم الدين األساسية ،التي هي قيم
حتى ّ
العدالة واملساواة واحلرية ،بعيدً ا عن إكراهات بعض أنامط التد ُّين التي ال تقدّ م حلولاً  ،بل
تضيف إىل مآزقنا مآزق جديدة.

 من العقل السجايل إىل العقل النقدي

ّ
واملتأخرة عن
ثمة صفات وسامت عديدة تتَّصف هبا املجتمعات اإلنسانية املتخ ّلفة
الركب احلضاري ،وغري القادرة عىل النهوض يف خمتلف جوانب احلياة .وهذه الصفات
والسامت ليست متع ّلقة بحياة األفراد فحسب ،بل هي متع ّلقة بحياة املجتمعات وأنظمة
العالقة الداخلية بني خمتلف الرشائح والفئات ،وأنامط العيش ،وسبل التعامل مع الثروات
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واإلمكانات الطبيعية واالقتصادية املتوفرة.

كام أن هذه الصفات تؤ ّثر عىل طبيعة الثقافة السائدة وأولوياهتا ومعايري التفاضل عىل
مستوى القيم االجتامعية والعملية.
وما أود أن أحتدّ ث عنه يف هذا السياق جان ًبا واحدً ا يتع ّلق باجلوانب املعرفية واملنهجية،
وهذا اجلانب هو طبيعة العقل والعقلية السائدة يف املجتمعات املتأخرة واملتخلفة.

وقبل اخلوض يف هذا اجلانب من الرضوري يف هذا السياق التفريق بني مفهوم
العقل ،وهو ما وهبه اهلل سبحانه وتعاىل جلميع الناس األسوياء بالتساوي ،والعقلية وهي
نتاج الثقافة والبيئة االجتامعية التي يعيشها اإلنسان فر ًدا أو مجاع ًة.

صح التعبري واحدة سواء
فنحن مجي ًعا كبرش أسوياء نمتلك العقل ومواده اخلام إذا َّ
عشنا يف الغرب أو الرشق ،يف هذه اللحظة الزمنية الراهنة أو يف أي حلظة زمنية أخرى ،وبني
العقلية وهي نتاج طبيعي ورضوري لنوعية وطبيعة الثقافة التي يتل ّقاها اإلنسان وطبيعة
ومتنوعة
الظرف االجتامعي واالقتصادي الذي يعيشه اإلنسان .فعقليات البرش خمتلفة
ّ
وتنوع وتفاوت حصيلة اإلنسان الثقافية وطبيعة الظروف االجتامعية
ومتفاوتة باختالف ّ
واالقتصادية التي يعيشها اإلنسان.
وعىل ضوء هذا نستطيع القول :إن عقلية اإلنسان الذي يعيش يف جمتمعات متقدّ مة
ومتطورة علم ًّيا وإنسان ًّيا ،ختتلف يف منظومتها وأولوياهتا ومهومها واهتامماهتا ،عن تلك
ّ
ّ
ومتأخرة اقتصاد ًّيا واجتامع ًّيا.
العقلية التي تشكّلت يف جمتمعات متخ ّلفة حضار ًّيا
وانطال ًقا من هذا التباين واالختالف يف عقليات البرش ،تب ًعا لطبيعة حياهتم احلضارية
واالجتامعية والثقافية واالقتصادية ،يمكن اإلشارة إىل طبيعة العقل بمعنى (العقلية) التي
تتشكّل لدى اآلحاد واملجموعات يف املجتمعات املتقدّ مة واملتأخرة يف ٍ
آن.

فالعقلية التي تسود يف املجتمعات ّ
املتأخرة ،هي عقلية سجالية ،ال تراكم املعرفة ،وال
تتَّجه صوب تظهري وجتلية احلقيقة أو احلقائق ،بل تتَّجه إىل الشخصنة والدخول يف معرتك
سجايل يتَّجه صوب اإلفحام واإلحراج واخلروج من حلظة السجال األعمى بحالة من
القبول والرضا عن الذات وأدائها؛ لذلك نجد أن يف املجتمعات املتأخرة تكثر السجاالت
والنقاشات ،والتي يف أغلبها حول موضوعات خارج نطاق الواقع املعارص واملعاش.
وهذه السجاالت يف أغلبها ال تؤسس ملعرفة جديدة ،وال تعمل يف صياغة رؤية أو
نظرية للخروج من املآزق الراهنة التي تضغط سل ًبا عىل حركة املجتمع بكل فئاته ورشائحه.
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ولعل من أهم سامت العقلية السجالية هي أهنا تتَّجه يف سجاالهتا صوب األشخاص
والذوات وليس حول القناعات واألفكار؛ لذلك حينام أرفض فكرة تب ًعا لذلك أرفض
صاحبها ويف بعض األحيان أمارس اإلساءة إليه.
لذلك يبقى املجتمع يعيش السجاالت تلو السجاالت ،دون أفق عميل واجتامعي
هلذه السجاالت ،سوى املزيد من االحتقان والتأزيم االجتامعي.

كام أن من سامت هذه العقلية السجالية هي أهنا ال تبحث عن احلقيقة وتوسيع
ٍ
راض دون فحص عميل دقيق
املساحات املشرتكة بني البرش ،بل كل إنسان أو طرف
وموضوعي بام عنده ،ويرى أن وظيفة كل السجاالت هو إثبات أن ما لدى الذات هو كل
احلق واحلقيقة ،وما لدى اآلخر هو كل ما خيالف احلق واحلقيقة .فجدل ورصاخ واستامتة يف
الدفاع عن قناعات الذات وأفكارها ،دون أن يك ّلف اإلنسان نفسه فحص ما لدى اإلنسان
وفق معايري علمية وموضوعية.

تؤسس ملعرفة موضوعية سواء عن الذات أو عن
لذلك فإن هذه السجاالت ال ّ
اآلخر ،وكل ما تعمله هذه السجاالت هو املزيد من الشحن النفيس واالحتقان االجتامعي.

فالسجال ال يبحث عن حلول ومعاجلات ألزمات العالقة بني املختلفني ،وإنام يزيد
واملسوغات الستمرار القطيعة واالحرتاب
ربرات
ّ
من اإلحن واألحقاد ،ويوفر املزيد من امل ّ
املادي واملعنوي بني املختلفني .فاإلنسان املنخرط يف حروب السجال ال ينظر إىل ما قيل،
ويتفوه به ،ليس
وإنام ينظر إىل من قال .ولكون هذا القائل من الضفة األخرى فكل ما يقوله
ّ
مادة للتأ ّمل والنقاش العلمي اهلادئ ،بل كل ما يقوله اآلخر هو حمل الرفض واالزدراء بكل
صنوف االزدراء.
حتول املختلف إىل خصم فكري واجتامعي؛ لذلك فإن العقليات
فالعقلية السجالية ّ
السجالية هي املسؤولة إىل حدٍّ بعيد عن خلق البغضاء والعداوة بني أبناء املجتمع والوطن
الواحد .ولعل من أخطر سامت العقلية السجالية أهنا عقلية ال تستهدف خلق التفاهم بني
املختلفني ،بل تغطية املامرسات العدوانية عىل املختلف واملغاير؛ ألن هذه العقلية تنتهك
احلرمة املعنوية واملادية للمختلف ،كمقدمة لنبذه واستئصاله وشن احلرب املعنوية واملادية
تتحول بالعقلية السجالية إىل اختالفات جوهرية؛
عليه .لذلك فإن االختالفات الطبيعية
ّ
لكوهنا عقلية تعتمد يف عملية التقويم عىل رأيني ال ثالث هلام ،فهو إما معي فهو يستحق
ربرات حقيقية للتبجيل ،أو ليس معي فهو وفق النسق السجايل
ثمة م ّ
التبجيل حتى لو مل تكن ّ
ضدي وال يستحق مني إلاَّ النبذ والتشويه وإطالق التّهم بح ّقه جزا ًفا وكذ ًبا وهبتانًا.
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ونحن نرى أن استمرار العقلية السجالية هي السائدة يف املجتمعات ،يعني املزيد
من احلروب العبثية واملزيد من التآكل الداخيل ملجتمعاتنا؛ ألننا نريد مجيع الناس عىل رأينا
وقناعاتنا أو نحارهبم ونعادهيم بكل السبل والوسائل.
وال سبيل للخروج من الكثري من املشكالت التي تعانيها جمتمعاتنا عىل صعيد
عالقاهتا الداخلية بني مجيع مكوناهتا إلاَّ
التحرر من ربقة العقلية السجالية ،وتأسيس العقلية
ّ
النقدية القادرة عىل خلق بيئة معرفية واجتامعية حم ّفزة عىل الوئام والتضامن االجتامعي مهام
كانت موضوعات االختالف.
فالعقلية النقدية املطلوبة هي التي تخُ رج ذواتنا وأشخاصنا من كل جوالت احلوار
والنقاش .فاحلوار ال يتم بني ذوات ،وإنام بني أفكار وقناعات ،وال شك يف أن هذه اآللية
تساهم يف إزالة البعد النفيس الذي حيول دون القبول باحلق أو احلقيقة.

كام أن احلوار وفق النسق الثقايف النقدي ال يستهدف اإلفحام وتسجيل النقاط
عىل الطرف اآلخر ،وإنام جتلية احلقائق وتعريف الذات بعلمية وموضوعية تامة .فاآلخر
املختلف ليس فضا ًء للنبذ وإطالق التُّهم جزا ًفا بح ّقه ،بل هو مساحة للفهم والتفاهم،
للحوار والتعارف ،بعيدً ا عن القناعات املسبقة واملواقف اجلاهزة.

كام أن احلوار وفق النسق الثقايف النقدي مهمته األساسية هو تعزيز اجلوامع املشرتكة
وسبل تفعيلها يف الواقع االجتامعي ،ومعرفة اآلخر معرفة حقيقية ووفق نظامه العقيل
والثقايف الداخيل .فالنسق النقدي يعمل عىل خلق أصدقاء ومنظومات اجتامعية متداخلة
بعضها مع بعض بعيدً ا عن الرؤى النمطية ،التي تستسهل اخلصومة والعداوة مع املختلف
واملغاير.
ومجاع القول يف هذا السياق :أن املجتمع الذي تسود فيه العقلية السجالية ،سيعيش
يف كل حلظاته أسري رصاعاته احلقيقية والومهية ،دون إرادة حقيقية للمعاجلة والبحث عن
حلول ممكنة.
واملطلوب ليس اخلضوع إىل متواليات العقلية السجالية ،وإنام معاجلة األمر ،وتفكيك
تعزز عقلية السجال يف البيئة االجتامعية ،والعمل
كل احلوامل املعرفية واالجتامعية التي ّ
يف آن واحد عىل بناء أسس ومرتكزات العقلية النقدية لكوهنا العقلية القادرة عىل مراكمة
املعرفة ،وضبط الرصاعات االجتامعية واأليديولوجية بعيدً ا عن االحرتاب والعنف.

كام أهنا عقلية تستهدف معرفة احلقيقة بدون افتئات عىل أحد ،فالعقلية السجالية
صانعة أزمات ومشاكل باستمرار حتى بمربرات واهية أو ناقصة أو غري حقيقية ،والعقلية
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النقدية تبحث عن استقرار اجتامعي عىل قاعدة معرفة عميقة ومتبادلة بني املختلفني.

العقلية السجالية من أولوياهتا إسقاط حرمة املختلف ،بينام العقلية األخرى تعمل
ربر لصاحبها
عىل صيانة ومحاية حرمة املختلف .العقلية السجالية تبحث عن التباينات التي ت ّ
البقاء عىل موقفه العدائي من اآلخر ،بينام النسق النقدي يبحث عن تدوير الزوايا وعن
احللول املمكنة ملشكالت واقعه وراهنه؛ لذلك ال خروج من مسلسل األزمات واملشاكل
العبثية والصغرية ،إلاَّ بتفكيك حواضن العقلية السجالية ألهنا املسؤولة عن الكثري من
األزمات واملشكالت عىل املستوى االجتامعي  -الداخيل.

 العرب واملسألة الدينية

عىل املستوى األيديولوجي واملعريف يف العامل العريب ،ثمة نقاش حقيقي ِ
وجدِّ ي
َّ
حول موقع الدين يف احلياة العامة .وما ُيثري هذا النقاش و ُيعطيه طابع اجلدية واحليوية هو
وجود جمموعات برشية يف احلياة العامة العربية واإلسالمية ،حتمل شعار ومرشوع اإلسالم،
وترتّب مواقفها من اآلخرين عىل ضوء بعدها أو قرهبا من االلتزام باإلسالم .واملقصود
بااللتزام هنا تبنِّي املرشوع السيايس واحلركي هلذه اجلامعات .ومن األمهية يف هذا السياق
نفرق بني اإلسالم كدين وترشيعات ساموية ،وهو كدين يدين به كل العرب إما اعتقا ًدا
أن ّ
أو ثقاف ًة .بمعنى أن اإلنسان العريب املسلم ال يمكن إخراجه من ربقة اإلسالم ،حتى لو مل
يكن مؤمنًا باملرشوع السيايس لإلسالميني .كام أن املسيحيني العرب هم عىل املستوى الثقايف
واحلضاري مسلمون .لذلك نتمكن من القول :إن كل العرب من املسلمني عىل النحويني
املذكورين أعاله ،ويف املقابل أو من ضمن هؤالء ثمة وجودات متاميزة عىل مستوى القول
والفعل تتبنَّى رؤية خاصة باإلسالم وتبني مرشو ًعا سياس ًّيا عىل ضوء مرجعية اإلسالم.
فليس كل املسلمني من مجاعات اإلسالم السيايس ،وال يمكن أن تقوم مجاعات
اإلسالم السيايس بسلب اإلسالم من كل العرب واملسلمني.
وعىل كل حال من الرضوري القول :إن املسألة الدينية بكل عناوينها وهواجسها،
أضحت اليوم من املسائل اهلامة واحليوية ،التي حتتاج إىل نقاشات عميقة ومستفيضة
للوصول إىل توافقات أهلية حوهلا .ويف هذا اإلطار نود التأكيد عىل النقاط التالية:

تؤسس
 .1تُع ِّلمنا التجارب السياسية واملعرفية يف الفضاء العريب أن اخليارات التي ِّ
إىل عالقة عدائية وصدامية ومتوحشة مع املسألة الدينية بكل عناوينها ،لن تتمكَّن هذه
اخليارات من إنجاز مرشوع النهضة والتقدّ م .فال هنضة فعلية يف كل البلدان اإلسالمية
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يؤسس خللق املناخ والرشوط الذاتية
يف ظل خيار عدائي للدين وقيمه؛ ألن هذا اخليار ِّ
لالحرتاب الداخيل بني فئات ورشائح املجتمع.
 .2إن ترك اجلامعات العنفية والتكفريية ختتطف اإلسالم ومتارس أعامهلا اإلرهابية
باسم اإلسالم وترشيعاته ،س ُيلقي بظله الثقيل عىل راهن العرب واملسلمني ومستقبلهم؛
ألن ترك هذه اجلامعات متارس أفعاهلا اإلرهابية والعنفية باسم اإلسالم ،سيخلق متواليات
ثقافية واجتامعية خطرية هتدّ د استقرار جمتمعاتنا وأمنها الذايت والثقايف واحلضاري.

 .3إن ثروات اإلسالم وكنوزه املعرفية والثقافية واإلنسانية ،بحاجة باستمرار إىل
جهود علمية لتظهريها وإبرازها ،حتى تتمكّن الرؤى واملعاجلات اإلسالمية من مواكبة
العرص واحلضارة احلديثة ،وتقديم إجابات نوعية عىل ضوء هدى اإلسالم تفيد اإلنسان
يف راهنه ومستقبله.

وقوهتم الناعمة
 املسلمون ّ

أصدر جوزف ناي مساعد وزير الدفاع األمريكي األسبق يف عام 1994م كتا ًبا أسامه
(القوة الناعمة وسيلة النجاح يف السياسة الدولية) ..حتدَّ ث فيه بتفصيل عن مفهوم القوة
وقسم مفهوم القوة إىل قسمني :القوة الصلبة أو
ودورها يف السياسات الدولية واإلقليميةَّ ،
اخلشنة ،وهي جمموع املؤسسات العسكرية واألمنية املبارشة والقاهرة يف آنٍ.
والقوة الناعمة ،وهي شبكة العالقات واإلعالم والثقافة وكل عنارص التأثري يف
اآلخرين بدون قوة خشنة مبارشة .ويعتقد جوزف ناي أن ثمة متغيرّ ات دولية واجتامعية
وعلمية كثرية ،تدفع باتجِّ اه أن تكون القوة الناعمة هي مصدر القوة األساس لدى األمم
والشعوب املتقدمة .ويشري يف كتابه إىل «أن القوتني الصلبة والناعمة مرتابطتان ألهنام م ًعا
من جوانب قدرة املرء عىل حتقيق أغراضه بالتأثري عىل سلوك اآلخرين .وما يم ّيز بينهام هو
الدرجة يف طبيعة السلوك ويف كون املوارد ملموسة ،فالقوة اآلمرة -أي القدرة عىل تغيري ما
يفعله اآلخرون -يمكن أن ترتكز عىل اإلرغام أو عىل اإلغراء ،أما قانون التعاون الطوعي
أي القدرة عىل تشكيل ما يريده اآلخرون -فيمكن أن ترتكز عىل جاذبية ثقافة املرء وقيمهأو مقدرته عىل التالعب بجدول أعامل اخليارات السياسية بطريقة جتعل اآلخرين يعجزون
عن التعبري عن بعض التفضيالت؛ ألهنا تبدو بعيدة عن الواقع أكثر من الالزم .وتتدرج
أنامط السلوك بني األمر والتعاون الطوعي عىل مدى الطيف من اإلرغام عىل اإلغراء
االقتصادي ،إىل وضع جدول أعامل ،إىل اجلاذبية املحضة .ومتيل موارد القوة الناعمة إىل
الرتابط مع طرف التعاون الطوعي من طيف السلوك ،بينام ترتابط موارد القوة الصلبة يف
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العادة مع السلوك اآلمر ولكن العالقة غري كاملة».

يسمى
ولو تأ َّملنا يف التجربة اإلسالمية التارخيية ،الكتشفنا بوضوح موقع ما َّ
أفواجا يف دين اهلل ،بدون
اليوم بالقوة الناعمة يف انتشار الدين اإلسالمي ودخول الناس
ً
فرض وقهر ،وإنام بفعل اجلاذبية األخالقية والسلوكية .وثمة نصوص قرآنية عديدة،
ّ
وحتث عليه ،بوصفه الوسيلة الف ّعالة لنقل اآلخرين من موقع اخلصومة
تؤكد هذا املعنى،
والعداء إىل موقع الصديق واملؤمن واملنتمي إىل ذات املنظومة العقدية واألخالقية ..قال
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون َعلىَ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
{و ُي ْؤثِ ُر َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم
َان بهِ ِ ْم َخ َص َ
تعاىلَ :
ِ
ِ
المُْ ْف ِل ُح َ
ون}((( ،وقال عز من قائل{ :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
ِ
ب َأ َحدُ ك ُْم َأ ْن َي ْأك َُل ْلحَ َم َأ ِخ ِيه َم ْيتًا
{ولاَ َي ْغت ْ
يم}((( ،وقال تعاىلَ :
َب َب ْع ُضك ُْم َب ْع ًضا َأ ِيحُ ُّ
َوليِ ٌّ حمَ ٌ
ِ
يم}((( وغريها الكثري من اآليات القرآنية الرشيفة،
َفك َِر ْهت ُُمو ُه َوا َّت ُقوا ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه ت ََّو ٌ
اب َرح ٌ
التي تؤكد عىل العدل والصفح واحلب ،وتنبذ كل أشكال القوة اخلشنة التي متارس بحق
اآلخرين مهام كانت درجة االختالف والتباين.

فأخالق املسلمني مع بعضهم ومع خصومهم ،هي من عنارص القوة األساسية
يف التجربة اإلسالمية التارخيية .فااللتزام بمقتضيات األخالق الفاضلة يف التعامل مع
اآلخرين ،هو أحد عنارص القوة األساسية ،وليس عنرص ضعف ،يمكن أن ُيعاب عليه
وحيرض عليهام؛
يتحول إىل وحش كارس ،يقتل
ّ
اإلنسان .اإلنسان يعاب عليه حينام َّ
ويفجر ّ
ألن هذه املامرسات ليست هلا صلة جوهرية بقيم اإلسالم اخلالدة ،حتى لو جتلبب قائلها
باإلسالم .إن قوة املسلمني اهلائلة هو حينام يلتزمون بالقوة الناعمة لإلسالم ،وعنارص
القوة الناعمة يف اإلسالم هي ترشيعات خالدة ومطلوبة من اإلنسان املسلم يف كل األحوال
يتم بمامرسة السلوك
والظروف .والدفاع عن اإلسالم يف ثوابته ومقدساته ال يمكن أن ّ
النقيض لقيم اإلسالم ،بل بااللتزام باإلسالم قولاً وفعلاً  .فقتل اخلصوم واملختلفني ليس من
اإلسالم يف يشء ،وتفجري دور العبادة ليس من اإلسالم يف يشءّ ،
وبث الكراهية والبغضاء
بني الناس ،ليس من أخالق اإلسالم يف يشء .فتعالوا مجي ًعا نعيد حساباتنا عىل هذا الصعيد.
فحق اإلنسان األصيل أن يدافع عن مقدساته وثوابته ،ولكن بالوسيلة املرشوعة ،التي ال
تأباها رشيعة اإلسالم وأخالقه.
يتحول اإلنسان املسلم باسم الدفاع عن املقدسات والثوابت ،إىل قاتل
أما أن
ّ

((( القرآن الكريم ،سورة احلرش ،اآلية .9
((( القرآن الكريم ،سورة فصلت ،اآلية .34
((( القرآن الكريم ،سورة احلجرات ،اآلية .12
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ويستسهل سفك الدم احلرام ،فهذا مما يناقض عدل اإلسالم ورمحته .واليوم حيث تعاين
العديد من البلدان العربية واإلسالمية من عمليات القتل والتفجري ّ
وبث األحقاد والضغائن
بني الناس ،تتأكّد احلاجة للعودة إىل أخالق اإلسالم ورمحته .فال دفاع عن اإلسالم إلاَّ
بعدل اإلسالم ،وال صيانة ملقدسات اإلسالم إلاَّ بااللتزام التا ّم هبدي اإلسالم وترشيعاته
وسعت دائرة املنتمني إىل اإلسالم تارخي ًّيا؛ فاملاليني من
اخلالدة .فالقوة الناعمة هي التي ّ
وتعرفوا عليه من خالل قيم الرمحة والرأفة واألخالق الفاضلة
املسلمني دخلوا اإلسالم ّ
وحسن اجلوار وحرمة الدم والعرض واملال والرب باآلخرين .فال نطرد الناس من اإلسالم
اليوم بمامرسة القتل وسفك الدم وجتاوز كل احلرمات .فام نشاهده عىل شاشات التلفاز ويف
وسائل التواصل االجتامعي من صور مرعبة ووحشية باسم اإلسالم ،هي من أعظم الصور
تشوه اإلسالم يف اللحظة الراهنة ،وختيف العامل من املسلمني.
التي ّ

فحري بنا مجي ًعا اليوم ،أن نعود إىل رشدنا ،ونقف بوجه كل صور سفك الدم والتعدّ ي
ّ
عىل احلقوق واملمتلكات واألعراض؛ ألن اإلسالم جاء لصيانة هذه احلقوق واألعراض،
وملنع سفك الدم بغري وجه حق .وما جيري اليوم يف أكثر من بلد عريب وإسالمي هي جرائم
موصوفة ،حتى لو ُمورست باسم اإلسالم .وال جيوز لنا مجي ًعا القبول هبذه املامرسات
اخلطرية بدعوى أن املقتولني واملذبوحني يستحقون ذلك؛ فال قتل يف الرشيعة إلاَّ بحكم
قضائي عادل ،وما نشاهده بعيد كل البعد عن املحاكامت العادلة والقضاء العادل .فحكم
اهلل يف األرض ال يقوم إلاَّ بالعدل وإشاعة األمن ومراعاة احلدود مع اآلخر قبل الذات.
وإن البطولة احلقيقية ليس إطالق مارد التوحش والغرائزية لدى اإلنسان ،وإنام كظم
عمن ظلمك.
الغيظ والصرب عىل األذى والعفو َّ
وندعو يف هذا السياق مجيع علامء األمة ودعاهتا ونخبها الدينية والثقافية واإلعالمية،
إىل رفع الغطاء عن كل املامرسات الوحشية التي ترتكب باسم اإلسالم ،ودعوة مجيع أبناء
األمة من خمتلف مواقعهم املذهبية واجلغرافية إىل االلتزام بقيم احلوار والتسامح ،ونبذ
العنف ،والوقوف بحزم ضد كل أشكال العنف والقتل التي بدأت جتتاح مناطق الرصاع
يف العاملني العريب واإلسالمي .وثمة رضورة ينبغي لنا مجي ًعا أن نعمل من أجلها يف الواقع
العريب  -اإلسالمي املعارص ،أال وهي إشاعة ثقافة التعايش ،ونبذ نزعات اإلقصاء ،وإدارة
اختالفاتنا بعيدً ا عن لغة السيف والقتل واملغالبة العنفية.
فنحن مجي ًعا يف سفينة واحدة ،ومعنيون مجي ًعا بحاميتها وصيانتها من عبث العابثني
وختريب املخربني.
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التنوع الثقايف
 يف إدارة ُّ

ربام تتّضح يف مقبل األيام ،أن جذور ما تعيشه العديد من بلدان العامل العريب من
تطرف وفوىض وأشكال عديدة من االحرتاب األهيل بيافطات دينية ومذهبية وقومية
ُّ
وعرقية ،تعود إىل حلظة االستقالل من اهليمنة األجنبية.

ألن الكثري من الدول العربية بعد حلظة االستقالل ،تشكّلت بنزعة عصبوية ضيقة،
احتضنت بعض التعبريات وأعطتها ما تستحق وما ال تستحق ،ومارست النبذ والتهميش
واالستئصال بمكونات أخرى ،ومنعت عنها حقوقها وما تستحقه انطال ًقا من إنسانيتها
وآدميتها ولكوهنا رشيكًا أصيلاً يف الوطن واملواطنة.
واستمرت الكثري من دول العامل العريب تعيش وفق هذه املفارقة ،بحيث غالبية
املواطنني ال يعرفون من الدولة إلاَّ أجهزهتا األمنية واإلجرائية ،وفئة قليلة حتكم باسم حزب
تقدُّ مي أو مرشوع سيايس يستهدف -كام تدَّ عي أدبياته -إخراج أبناء املجتمع والوطن من
الظالم والظالمية والتخ ُّلف املقيم يف كل أروقة املجتمع.

ومارست يف سبيل حتقيق أهدافها كل ألوان الظلم واحليف بحق أبناء شعبها .ولكن
والعتبارات بنيوية متع ّلقة من حلظة تشكيل الدولة احلديثة يف العامل العريب ،كانت النتائج
كارثية وعىل النقيض متا ًما من الشعارات واليافطات املرفوعة.

حتول عىل املستوى العميل إىل استمرار مرشوع التش ِّظي
فشعار الوحدة املرفوع َّ
االجتامعي العمودي واألفقي ،وبقي اجلميع حمبوسون يف دوائر انتامئهم الضيقة التي أقل ما
يقال عنها :انتامءات ما دون املواطنة وبناء الدولة احلديثة .وباسم االشرتاكية يف بناء االقتصاد
تم التدمري املمنهج واملنظم لكل الصناعات الوطنية التقليدية واحلرفية ،وأصبحت أسواق
َّ
هذه البلدان مفتوحة عىل مرصاعيها لكل املنتجات األجنبية .فأضحت املعادلة التالية:
مجة حتول دون استمرار أصحاب الصنع اليدوية واحلرفية من العمل ألسباب
صعوبات َّ
متع ّلقة باجلدوى وسياسات احلامية ،وتسهيالت مالية ومجركية السترياد كل يشء ،فكانت
النتيجة اهنيار متسارع للصناعات الوطنية وغزو متعاظم للبضائع والصناعات األجنبية.
وعىل املستوى االجتامعي والسيايس ،حيث شعار احلرية ،تفاقمت من جراء هذه
السياسات القرسية التناقضات األفقية والعمودية ،وأضحت خالفات الناس اجلوهرية
 التقليدية تدار بيافطات حديثة .فلم تتمكّن هذه الدولة من بناء مرشوع وطني ،ينقلأبناء الوطن عىل مستوى عالئقهم الداخلية وطريقة نظرهتم بعضهم إىل بعض من احلالة
التقليدية املوغلة يف التباينات والرصاعات ذات البعد التارخيي ،إىل حالة حديثة قائمة عىل
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العقد االجتامعي ومنظومة دستورية  -قانونية حتدّ د الواجبات واحلقوق ،انطال ًقا من قيمة
املواطنة بعيدً ا عن دوائر االنتامء التقليدية.

وهكذا نستطيع القول :إن ما جيري اليوم يف العديد من دول العامل العريب ،هو
نتاج طبيعي إىل بنية الدولة العربية احلديثة ،وطبيعة اخليارات السياسية السائدة منذ حلظة
االستقالل الوطني إىل اآلن .فكانت النتيجة وجود -حتت سقف وطني واحد ،جمتمعات
متخاصمة بعضها مع بعض ،وكل طرف يتحينّ الفرصة لالنقضاض عىل الطرف اآلخر،
خف منسوب اخلوف لدى
مع غياب شبه تا ٍّم لقانون قادر عىل ضبط هذه النزعات .وحينام َّ
الناس ،أو سقطت هيبة الدولة يف نفوسهم ،كان حاصل ذلك الفوىض واالنفالش الداخيل
عىل أكثر من صعيد.

فأضحى املجتمع الواحد جمتمعات ،واالنتامء الوطني انتامءات تارخيية وتقليدية
متصارعة ومتحاربة ،والذاكرة التارخيية الواحدة جمموعة ذاكرات تارخيية كلها ملغومة
وحتمل يف طياهتا قنابل موقوتة بحق اآلخر الذي كان قبل أيام رشيكًا وطن ًّيا.
وتُع ِّلمنا هذه التجربة املريرة ،والتي نشهد نتائجها الكارثية يف العديد من الدول
العربية ،أنه حينام يغيب الوطن الواحد اجلامع واحلاضن للجميع ،فإن النتيجة املبارشة
ربرات ال
لذلك هو دخول اجلميع يف حروب باردة وساخنة ضد اجلميع حتت يافطات وم ّ
تنتمي إىل العرص ومكاسب احلضارة احلديثة .وحينام تنهار أسس العيش املشرتك ،ولو يف
حدودها الدنيا ،فإن النتيجة الفعلية لذلك هي االستمرار يف االهنيار االجتامعي واألمني
بشكل متسارع وبعيدً ا عن القدرة عىل الضبط واإلدارة.
وحينام ال تتمكّن الدولة من رعاية شعبها ومحايته ،فإن النتيجة املبارشة لذلك ،أن
أبناء الوطن سيكونون فضاء للثأر واالنتقام واخلصومات املفتوحة عىل كل االحتامالت.

وكل هذا ُيوصلنا إىل النتيجة التالية :أن غالبية الدول العربية احلديثة ،وبالذات التي
تنوعها الديني واملذهبي واإلثني بشكل
حكمت بيافطات ثورية وتقدّ مية ،فشلت يف إدارة ُّ
صحيح ،وإن ما نشهده من حروب وكانتونات مغلقة هو نتاج هذا الفشل واإلخفاق ،وإن
املطلوب االستفادة من هذه التجربة ،لبناء مقاربة جديدة تقطع مع تلك املامرسات التي
أفضت إىل تلك النتائج اخلاطئة واخلطرية.
التالية:

التنوع نذكر النقاط
ويف سياق تظهري أهم الدروس والعرب خللق رؤية جديدة إلدارة ُّ

التنوع الثقايف يف كل األوطان واملجتمعات هو أسلم اخليارات وأسهلها،
 .1إن إدارة ُّ
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والذي جينب األوطان مآزق وأزمات كربى .فمن يبحث عن استقرار سيايس واجتامعي
عميق يف ظل جمتمعات متعددة ومتنوعة ،ال سبيل لديه إلاَّ تطوير نظام اإلدارة واالستيعاب
التنوع املوجودة يف املجتمع.
حلقائق ُّ

 .2تطوير درجة الوعي األخالقي وااللتزام باملناقبيات األخالقية يف املجتمع؛ ألنه
التنوع إدارة حكيمة يف ظل أخالق متدهورة أو بعيدة عن مسارها الصحيح.
ال يمكن إدارة ُّ
لذلك حيثام وجدت أخالق عملية فاضلة سيحظى اجلميع -وهم خمتلفون -باحرتام
متبادل .أما إذا ساءت األخالق وتدهور السلوك األخالقي العميل فإن مجيع االختالفات
ستتحول إىل مصدر إىل التوتر الدائم يف املجتمع.
َّ
 .3رضورة أن تتعاىل املؤسسات الوطنية عن االنقسامات االجتامعية ،بحيث ال
تكون طر ًفا سلب ًّيا ت ِّ
ُغذي االختالفات وحتمي بعض أطرافه .واملقصود بالتعايل هنا هو أن
تُؤ ِّدي هذه املؤسسات وظيفتها الوطنية للجميع عىل قاعدة املواطنة اجلامعة ،و َألاَّ تكون
انتامءات املواطنني هلا مدخليته يف إعطائهم أكثر مما يستحقون أو منعه مما يستحقون.
التنوع الثقايف واالجتامعي يف ظل مؤسسات وطنية خاضعة ملقتضيات
فال يمكن إدارة ُّ
ومتواليات االنقسام االجتامعي؛ ألن هذه املؤسسات ولكوهنا طر ًفا يف هذه االنقسامات
فإهنا ست ِّ
ُغذي التباينات بني املواطنني من موقع القدرة والسلطة .أما إذا مارست هذه
املؤسسات تعاليها عىل انقسامات جمتمعها ،فإهنا ستحظى باحرتام وتقدير اجلميع ،وس ُتعبرِّ
بصدق عن وعي وطني عميق وجامع حيول دون تفاقم االختالفات والتباينات بني أبناء
املجتمع والوطن الواحد.
 .4رضورة العمل عىل بناء مرشوع وطني ثقايف واجتامعي متكامل ،بحيث تكون
مبادئ وقيم وأولويات هذا املرشوع هي التي ت ِّ
ُغذي مجيع أبناء الوطن ،بعيدً ا عن التصنيفات
واالنتامءات الفرعية.

تنوعها ،سنكتشف أن أحد
ولعلنا لو تأ َّملنا يف التجارب التي أخفقت يف إدارة ُّ
األسباب املهمة لذلك هو غياب مرشوع وطني جامع ،يعمل عىل دمج كل التعبريات يف
إطار رؤية مت ّثله وتعبرّ عن ذاته الفردية واجلمعية.

متسك كل مجاعة فرعية
أما إذا غابت هذه الرؤية فإن اليشء الطبيعي لذلك هو ُّ
التنوع الثقايف عىل نحو إجيايب وحضاري.
بانتامئها اخلاص ،مما ُيفيض إىل اإلخفاق يف إدارة ُّ
ومجاع القول :أن األمن العميق يف جمتمعاتنا العربية اليوم يتط َّلب العمل اجلاد يف بناء
التنوع بعيدً ا عن نزعات االختزال وعبء التاريخ والراهن.
رؤية وطنية متكاملة إلدارة ُّ
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حيا حينام قال :إن
ذات مرة أطلق الزعيم املاليزي السابق مهاتري حممد موق ًفا رص ً
العرب مل يعودوا قادرين عىل محل رسالة اإلسالم يف العامل احلديث؛ ألهنم مل يألفوا التعدّ دية
ربر
يف فضاءاته .فتوالت الردود حول هذا الترصيح واملوقف بني رافض هلذه الرؤية وم ّ
تنم عن موقف نابذ للعرب وساع إىل نقل الثقل
هلا ،وبني
ّ
متعصب اعترب هذه الترصحيات ُّ
اإلسالمي من املنطقة العربية إىل منطقة رشق آسيا ..وعىل كل حال وبعيدً ا عن التباينات
يف الرؤية واملوقف مما أطلقه مهاتري حممد ،من الرضوري العودة إىل جوهر املسألة ،ولعل
جوهر املسألة هو هل يمكن للعرب يف ظل أوضاعهم احلالية وأحواهلم القائمة أن يامرسوا
ذات األدوار والوظائف التي مارسها العرب يف صدر اإلسالم؟

ربراهتا الثقافية ومعطياهتا
وقبل أن ّ
نوضح وجهة نظرنا ورؤيتنا حول هذه املسألة وم ّ
االجتامعية وخلفيتها احلضارية واملعرفية ،من الرضوري القول :إن الشعوب العربية وعىل
طول التاريخ اإلسالمي أبلت بال ًء حسنًا يف خدمة اإلسالم وإيصال معانيه إىل مساحات
جغرافية جديدة ،إلاَّ أن هذا البالء احلسن ليس من نصيب العرب وحدهم ،وإنام هناك
قوميات إسالمية سامهت هبذا الدور وتركت وقائع حضارية وتراث جميد يف خدمة اإلسالم
وإيصاله إىل شعوب جديدة.
تبوأه العرب يف التجربة اإلسالمية
وهذه احلقيقة ال تلغي املوقع املتميز الذي َّ
التأسيسية ،وأن لغتهم هي لغة القرآن الكريم ،وأن بيئتهم هي البيئة األوىل للدين اإلسالمي.
ولكن هذا املوقع املتم ّيز للعرب يف جتربة اإلسالم التارخيية ال يلغي موقع ودور الشعوب
واألمم األخرى عىل صعيد خدمة اإلسالم وإيصال قيمه ومبادئه وترشيعاته إىل مساحات
جديدة .فالكثري من اجلهود التي بذهلا املسلمون من غري العرب كان هلا الدور األسايس يف
إيصال اإلسالم إىل شعوب جديدة ،ويف إثراء املعارف اإلسالمية عرب سلسلة كبرية من
العلامء والفقهاء والدعاة من غري العرب.
وبعيدً ا عن الرؤية النرجسية والنمطية يف النظر إىل البعد القومي للمسلمني مجي ًعا،
نستطيع القول :إن مجيع األمم والشعوب اإلسالمية تفتخر بإسالمها ،وبذلت يف حقب
متنوعة الكثري من اجلهود يف خدمة اإلسالم واملسلمني ،وعىل رأس هؤالء هم العرب
زمنية ّ
أيضا
من املسلمني .واجلدير بالذكر يف هذا الصدد أن العرب من غري املسلمني كان هلم ً
الدور املتم ّيز يف خدمة اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية .فاملسيحي العريب هو مسيحي
الديانة إلاَّ أنه مسلم الثقافة واحلضارة؛ لذلك ثمة منجزات إدارية ومعرفية عديدة صنعها
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املسيحيون العرب يف جتربة اإلسالم التارخيية.

التمسك باملنجز التارخيي وعدم اإلضافة عليه ،قد ينقل دفة
ولكن كلنا يعلم أن عدم
ّ
األمور إىل مواقع اجتامعية أخرى ،ولكل ظرف تارخيي ومرحلة اجتامعية وسائلها وآليات
عملها املناسبة .وعىل ضوء التواصل الكبري بني أمم األرض أضحت هناك مستلزمات
ومتط ّلبات جديدة ،لكي تتمكّن األمم من إيصال رسالتها وقيمها إىل األمم والشعوب
األخرى.
وعىل ضوء هذه احلقيقة تصبح مقولة مهاتري حممد جديرة بالفحص والتأ ُّمل والتحليل
من خالل األفكار التالية:

التطورات العلمية والتواصلية املختلفة ،ال يمكن أن يتس َّيد العامل ،إلاَّ
 .1عىل ضوء
ّ
والتنوع الثقايف واحلضاري وتعرتف بلوازمه ومقتضياته .وإن
األمة التي تعرف التعددية
ُّ
التنوع ،يصحر البيئة االجتامعية مما يفقد هذه
عدم االعرتاف بحقائق التعدّ دية ومعطيات ُّ
البيئة الكثري من املعاين الرائعة التي حيتاجها العامل اليوم ،وهي اللغة املتداولة بني شعوب
األرض.
فاملوقف الواقعي والفعيل العريب من مقولة التعددية ،هو الذي حيدّ د إىل حدٍّ بعيد
مدى قدرة العرب املعارصين عىل إيصال املعاين السامية لدينهم ورسالتهم الساموية .ويبدو
ووفق املعطيات القائمة عىل هذا الصعيد نتمكن من القول :إن املجتمعات العربية اليوم
تعاين من مشكالت حقيقية يف استيعاب تعدّ دياهتا الدينية واملذهبية والقومية ،واملجتمع
تنوعه وال حيافظ عليه ،فإنه لن يتمكّن من بناء جسور معرفية
الذي ال يحُ سن احرتام ُّ
وحضارية مع األمم والشعوب األخرى.
لذلك فإن إعادة الدور الرائد للعرب يف التجربة التارخيية اإلسالمية ،يتط ّلب من
تنوعه األفقي
مجيع املجتمعات العربية العمل عىل بناء واقع سيايس واجتامعي جديد حيرتم ُّ
والعمودي ويذود عن حقوقهام اخلاصة والعامة.

تنوعها وال
فال مستقبل عىل املستوى احلضاري إلاَّ إىل املجتمعات التي ال تقمع ُّ
حتارب حقائق التعددية فيها .ومجيع جمتمعاتنا العربية اليوم بحاجة إىل خطوات نوعية يف
هذا السبيل.
 .2إن املجتمعات التي تعاين من رهاب التجديد واإلصالح وحتارب أهل التنوير
وبناء الرؤى واملعارف اجلديدة ،هي جمتمعات غري مؤهلة لريادة قاطرة اإلسالم يف العرص
الراهن؛ ألن ضمور القدرة والطاقة التجديدية واإلصالحية للمسلمني هو الذي يساهم
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يف تراجع مستوى الوعي احلضاري والقدرة العامة عىل مواكبة العرص ومنجزات احلضارة
أيضا تعاين من مشكالت وأزمات ،حيث
احلديثة .واملجتمعات العربية عىل هذا الصعيد ً
إهنا جمتمعات ال حتفل بالتجديد وال حتتضن املجدّ دين وال حتمي املصلحني ،بل يف األغلب
وتسوغ استمرارمها،
هي تكون يف املوقف املقابل لذلك ،حيث إهنا تألف الركود واجلمود
ّ
وحتارب أصحاب العقول التجديدة واإلبداعية القادرة عىل حتريك الساكن ،وتُعيل من
شأن سدنة القديم وتعتربه هو املعادل املوضوعي للقيم واملقدسات .لذلك تتالشى يف هذه
املجتمعات كل الفعاليات القادرة عىل إحداث معادلة جديدة يف مسار هذه املجتمعات .وال
يمكن ملجتمع يعيش اجلمود وحيميه أن يتمكّن من قيادة مرشوع اإلسالم يف العرص اجلديد.
فاإلسالم اليوم حيتاج إىل جمتمعات تعيش احلرية والفعالية واحليوية يف خمتلف جماالت احلياة.
 .3ثمة عالقة عميقة تربط بني الريادة والتمكُّن احلضاري يف األرض والقدرة عىل
إنتاج املعرفة والعلم ،بمعنى أن املجتمعات اإلنسانية القادرة عىل قيادة د َّفة العامل هي تلك
املجتمعات القادرة عىل إنتاج العلم واملعرفة ،أما املجتمعات التي ال تشارك بفعالية يف إنتاج
العلم واملعرفة فهي جمتمعات غري قادرة من الناحية الفعلية عىل التأثري النوعي يف مسرية
العامل.
والعرب اليوم إذا أرادوا قيادة د َّفة العامل اإلسالمي فعليهم االهتامم بصناعة العلم
وتبيئة املعرفة القادرة عىل املشاركة والتفاعل مع قضايا واحتياجات العامل ،ودون ذلك لن
يتمكّن العرب من القيادة والريادة لعامل اإلسالم املعارص.

وخالصة القول :إن األمة القادرة اليوم عىل قيادة د َّفة العامل اإلسالمي وصناعة
وتنوعها الثقايف واالجتامعي ،والقادرة
مستقبله ،هي األمة
املتطورة يف إدارة تعدّ ديتها ُّ
ّ
عىل إنتاج العلم واملعرفة ،واملشاركة من موقع القدرة الفعلية يف تقديم العلوم واملعارف
للعامل ،كام أهنا األمة التي ال تحُ ارب التجديد وال تقف موق ًفا سلب ًّيا من حماوالت التطوير
ومرشوعات اإلصالح.

كتب  -مراجعة ونقد
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الكتاب :كيف صنع اإلسالم العامل احلديث؟
الكاتب :مارك غراهام.
ترمجة :عدنان خالد عبداهلل.
النارش :هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث.
إصدار يبدو من عنوانه أنه إرهاصة جديدة من إرهاصات نظرة اآلخر
لإلسالم واملسلمني كموضوع عام وهوية دينية تارخيية متفاعلة مع اإلنسانية
منذ ميالده حتى الزمن اجلديد ،زمن انفجار اهلويات ورصاع احلضارات
وهناية التاريخ ،لكن كتاب «كيف صنع اإلسالم العامل احلديث؟ (How Islam
 )CreatedThe Modern Wordملؤلفه مارك غراهام الصادر باللغة العربية عن
هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث (كلمة) يف طبعته األوىل سنة  ،2010هو قراءة
مغايرة لعنوان اإلسالم كدين وحضارة ال تزال بصامهتا راسخة يف األذهان يف
تفاصيل حركة احلياة اإلنسانية.
* كاتب وباحث من اجلزائر.
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كتاب خ ّطت فصوله حسب املؤلف انطال ًقا من مبدأ تربوي تع َّلمه عن والديه منذ
نعومة أظافره كام أشار إليه يف إهدائه« :علامين حمبة احلقيقة وفضيلة االحتفاظ بذهن متفتح».
هكذا اخترص الكاتب رحلته البحثية واالستكشافية يف تاريخ اإلسالم العلمي بشتى أبعاده
وآفاقه ومستوياته ،عىل أهنا ثمرة تربية خاصة بحب احلقيقة ويف رحاب ثقافة االنفتاح
واالستطالع الثقايف ،التي أخذته لشوارع قرطبة بإسبانيا إىل ما هنالك من مقدمات .وتوطئة
الربوفسور أكرب أمحد((( التي ينتهي فيها إىل أن هذا الكتاب بعد أحداث  11من سبتمرب
ينبغي أن يكون كتا ًبا إجبار ًّيا.
ومتهيد املؤلف الذي يضع الدافع الرئيس لتأليف هذا الكتاب أمام القارئ ،واملتمثل
يف كون قصة اإلسالم هي القصة املنسية عن عمد ،واملحنطة بقاياها يف املجالت العلمية
املتخصصة ،هذه قصة ديانة مظلومة عند الكثريين يف الغرب ،قصة تراث غني من املعرفة مل
يحُ فظ ،قصة كيف صنع اإلسالم العامل احلديث؟
يف هذه القراءة املقتضبة لكتاب أقل ما يقال عنه :إنه إبداع أديب من خارج الدائرة
اإلسالمية بالضفة األخرى ما يعرف بعامل احلداثة أو العامل احلديث ،ال يمكن أن نغفل عن
ومضات اإلنصاف ودالالت قيمة املعرفة ،واالعرتاف يف بناء جسور التعارف احلضاري
والثقايف بني بني البرش.
هذا الكتاب س َّلط الضوء عىل العديد من املحطات يف تاريخ اإلسالم واملسلمني
بل كشف عن عدة حقائق واعرتافات كبار رجاالت الغرب احلديث واملعارص بالدور
احلضاري الثقايف لإلسالم دين املعرفة واحلضارة والتسامح والسالم ،حيث نلحظ احلبكة
الروائية للمؤلف ،والقدرة عىل توظيف املعلومات والربط بني حمطات التطور املعريف
للمسلمني ،ومرد ذلك إىل ختصص املؤلف يف األدب والرواية التارخيية.
ولعل مقدمة مرتجم الكتاب للعربية الدكتور عدنان خالد عبداهلل من جامعة
الشارقة ،تُن ِّبه للعديد من املالحظات التي تتبادر لذهن القارئ العريب ،وأمهها أن الشمول
وغزارة الروايات واألحكام تندرج ضمن فكرة وحيدة أنه كتاب موجه للغرب اجلاهل أو
املتجاهل لفضل احلضارة اإلسالمية ،حيث هيدف مارك جراهام لتسليط الضوء -بكل ما
تسنَّى له من مصادر ومعلومات -عىل حقيقة أن كل منجزات الغرب العقلية والفلسفية
والعلمية إنام بدأت من عامل اإلسالم!!
للوهلة األوىل القارئ املسلم املهتم بثنائيات اإلسالم (العقالنية – احلضارة – اآلخر

((( أستاذ باجلامعة األمريكية بواشنطن ،كريس ابن خلدون للدراسات اإلسالمية وأستاذ العالقات الدولية.
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– احلوار – التعارف -احلداثة )...وما هنالك من عناوين تغني الدور اإلسالمي يف احلضارة
اإلنسانية ،يدفعه العنوان بقوة نحو التفكري بالدراسات االسترشاقية بكل تياراهتا اليمينية
واليسارية املتطرفة واملعتدلة التي حاولت وال تزال حتاول صناعة صور نمطية حمددة وفق
مهها النيل من هذا النور الذي يزداد إشعا ًعا عىل الرغم
أجندات سياسية تارخيية معينة ،كل ِّ
من كل االهنيارات التي عرفها ويعرفها عىل مجيع األصعدة وعرب التاريخ احلديث واملعارص.
كام أنه يستثري الذاكرة الثقافية للمسلم املثقف بكتابات ن ّقاد الفكر االسترشاقي أمثال
الدكتور إدوارد سعيد ،ويزيد من نباهة املثقف املسلم بأن تاريخ اإلسالم إىل زمننا املعارص
سوى حمطات ال بد من مراجعتها ومتحيصها الستنهاض الوعي اجلديد بالدور احلضاري
للمسلمني يف الراهن اإلنساين ،هلذا ولعدة أسباب وأفكار قد يقف عندها وعليها القارئ
املسلم.

هذا الكتاب مهم يف راهننا اإلسالمي لرفد اخلطاب اإلسالمي اجلديد يف ظل
العنرصيات املتالطمة عىل عنوان اإلسالم من الداخل واخلارج ،عىل سبيل املثال ال احلرص
فالقول بالعقالنية اإلسالمية ال يرفضها فقط بعض الغربيني فحتى ضمن جغرافية اإلسالم
الفكرية والثقافية هناك من يرفض مقاالت الفلسفة والعقل والعرفان والتصوف والعلوم
والفن وما هنالك من عناوين يصعب بل ليس باإلمكان لثقافة التعصب أن تقبل ولو فكر ًّيا
ارتباطها باإلسالم دين العلم واملحبة والتسامح واإلنسانية باقتدار...
باختصار بطاقة هذا الكتاب املهم يف مرشوع مستقبل اإلسالم احلضاري ،تتحدد
يف عرشة فصول تتوزع بني الدين والسياسة واحلرب واحلداثة واإلرهاب ،تتباين يف بيت
القصيد ،دون أن نغفل بعض املؤثرات التارخيية يف الرواية ،ناهيك عن اخللفية الثقافية التي
ال تنعدم متا ًما؛ كوهنا ترتاوح بني رياح الثقافات املتصارعة سواء يف التاريخ اإلسالمي
اجلواين أو ما يعرف باحلروب الصليبية ،فعبور املؤلف بني مربعات صدر االسالم األول
وما بعد اخلالفة الراشدة وصولاً إىل ما يراه العديد من املؤرخني واملسترشقني عىل أنه ميالد
إمرباطورية اإلسالم ،دون الوقوف عىل التفاصيل التي تسكنها شياطني اإلسقاط والتسقيط
للنقاء اإلسالمي ،جيعل العديد من الفصول ملغمة وبحاجة حلذر ثقايف رصني.
طب ًعا االستنتاجات العامة يف الفصول عىل الرغم من كوهنا حتسب لإلسالم لكنها
تبقى حمل نظر وتدقيق ،فمثلاً عنوان الفصل السابع« :سالح اإلسالم الرسي» هو تصوير
منهجي لرؤى استرشاقية معينة ،صعب بل من اخلطورة تق ُّبله يف سياق االسرتخاء الفكري
مع الكتاب.
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دون أن أنسى مالحظة مركزية حول سياقات النصوص التارخيية وتوظيفها يف
رسم لوحات أدبية عن تراث اإلسالم وعالقته بالعامل احلديث وإدراج الصور التوضيحية
كمبسط ثقايف.
ثم إن مطارحات الكاتب حول الفلسفة اليونانية واألعامل الفلسفية والفكر العلمي
واألديب للمسلمني وربط ذلك كله بتضاريس التاريخ السيايس للمسلمني وتفاعالت
املسلمني مع اآلخر ،وما هنالك من صيغ روائية تبعث عىل رضورة الفصل بني الذاتية
واملوضوعية يف مشوار القراءة حتى ال هتضم فكرة أبناء إبراهيم ومترر ضمن إطار التسامح
الديني الذي غال ًبا ما يوظف حسب املصالح السياسية عرب تاريخ اإلسالم واآلخر كله،
فمن الكوميديا اإلهلية لدانتي واقتباساته املفربكة وفق اإلتقان األديب االسترشاقي ،وصولاً
للعامرة القوطية يف بناء بيزا ترتاكم مؤثرات التاريخ والسياسة والتجارة والفن يف رسم معامل
التفاعل بني اإلسالم واآلخر يف الغرب والرشق ،حيث يقفز املؤلف نحو مسألة «ما وراء
مشكلة التدهور اإلسالمي؟» فيؤرش للرصاعات الفكرية والطائفية واإلثنية دون أن يستبعد
املؤامرة املتمثلة يف االسترشاق...

لعل الفكرة العامة التي يمكن استخالصها حول هذا الكتاب أنه خليط أفكار وآراء
ونصوص ومقاربات ومقابالت ومشاكل وحماوالت توفيق وهتذيب لتاريخ ما يعرف
بالرشاكة الدينية والثقافية حتت غطاء التسامح واحلوار والتواصل الدينية ،وعرب لغة الرواية
التارخيية والذاكرة املرتاكمة.
هذا الكتاب جدير بالقراءة فعلاً  ،ليست دعوة إعجاب وانبهار أمام أفكاره وفصوله
الصداحة بالدفاع عن حق اإلسالم الثقايف لدى الغرب ،ولكن هي دعوة ألهل الثقافة
اإلسالمية من طنجة إىل جاكرتا (أفرا ًدا ومؤسسات) إىل النباهة والفطنة واللياقة املعرفية
أمام العرص اجلديد لألدب الروائي التارخيي يف الغرب ،وخاصة ذلك املشتغل عىل اإلسالم
ومواضيعه.

صحيح أنه مجيل أن ينصف اإلسالم من قبل ُكتَّاب وأدباء وعلامء العامل احلديث يف
الغرب والرشق لكن األمجل أن نالحق هذا اإلنتاج الثقايف عن اإلسالم ليس بالرتمجة فقط
واإلشهار األعور ،بل بالنقد والتمحيص والتحقيق والتعريف لكل ما ينتج حول ديننا
اإلسالمي من تعريفات وترمجات لنصوصه وتراثه ،ألنه ببساطة تراث اإلسالم املعريف
والعلمي هو هويتنا الثقافية املرتاكمة ،وبيتنا العظيم املهيب رغم األغطية املنشورة عليه
واألغربة املشوهة حلقائقه ،نحن أحق برفع الغطاء ونفض الغبار ليس عن السالح الرسي
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املفتعل لإلسالم ،وإنام عن احلقيقة احلضارية لإلسالم دين اإلنسانية واملحبة والتعارف كام
حددهتا آيات القرآن الكريم وأنوار الرمحة املحمدية املهداة...

هذا الكتاب يف شتى متوجاته الرسدية وإسقاطاته الفكرية ومقارباته التارخيية يبعث
برسالة أخرى تتعلق بكل مسلم مثقف شاهد عىل رشوط النهضة احلضارية اجلديدة
للمسلمني أو بتعبري آخر مستقبل اإلسالم يف العامل املعارص ،أال وهي رضورة القراءات
املعمقة واملستمرة ليس عىل منوال القراءات اإلضافية التي ختم هبا املؤلف كتابه ،ولكن
ومنظورا إليه من أجل جتاوز مأزق اإلسالم-
ناظرا
ً
اشتغال معريف متطور حول اإلسالم ً
فوبيا من الداخل وفق خطاب وواقع ثقايف إسالمي متوازن.
أما بعد ..كان يف وسعي التعبري بإسهاب عن تفاصيل فصول الكتاب وعرض أفكاره
باالسرتجاع اإلشهاري لكن قراءة الكتاب ال بد أن تكون انطال ًقا من أساسها املنهجي
الذي أشار إليه الكاتب يف إهدائه لوالديه بخصوص حمبة احلقيقة واالحتفاظ بالذهن
املتفتح ،بل أقول :إن كل فكرة تلقى اإلعجاب منا ألهنا متدح هوياتنا جيب أن تولد فينا روح
الدبلوماسية املعرفية.

بل كلام كان الكتاب أكثر إثارة كانت القراءة أكثر حيطة ،حيث نقرأ من أجل خلق
آفاق جديدة من الوعي للذات واآلخر .بكلمة :هنا تقع مسؤولية املثقف املسلم عىل واجهة
املستقبل.
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«إن املواطنة هي الوسيلة األمثل حلفظ
األديان واملذاهب واألحزاب.»..

السيد عيل فضل اهلل

يف إطار التأكيد عىل منظومة القيم املشرتكة بني األديان ،والسعي إىل
هتيئة مساحات التعاون املشرتك والعمل اجلامعي اهلادف إىل إعداد الربامج
واملبادرات ،ومن بينها رضورة التعريف باملواطنة احلقيقية املتمثلة بالسلوك
احلضاري واالجتامعي ،ورضورة اجلمع األخالقي بني أطياف املجتمع اللبناين.

مؤمترا دول ًّيا
ن ّظم ملتقى األديان والثقافات للتنمية واحلوار يف بريوت،
ً
بعنوان :إشكالية املواطنة بني الواقع والتحديات ،وذلك يف  10كانون األول
2015م.
شارك يف املؤمتر حوايل  300شخصية حزبية وسياسية ودبلوماسية
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وتربوية وفكرية واجتامعية وممثلون ملؤسسات املجتمع املدين.

خت َّللت املؤمتر أربع جلسات ،متحورت حول إشكاليات املواطنة بني الدين والعلامنية،
تضمنت خالصات
املواطنة من الناحية القانونية ،املواطنة واملجتمع والرتبية ،وجلسة ختامية َّ
واستنتاجات.
فيام ييل قراءة يف عدد من األوراق املقدمة يف هذا املؤمتر..

 اجللسة االفتتاحية

انطلقت أعامل املؤمتر بكلمة للعالمة السيد عيل فضل اهلل ،أكَّد يف بدايتها أمهية
ملحة يف هذه املرحلة العصيبة التي تعيشها أ ّمتنا ،حيث يتنامى
املواطنة لكوهنا رضورة ّ
االنقسام ّ
بكل تالوينه ،والذي بات هيدّ د نسيج املجتمع واألوطان ،حتى أصبح احلديث
ظاهرا يف العلن بعدما كان قائماً يف الرس.
عن التقسيم
ً
إن املواطنة هي الوسيلة األمثل حلفظ األديان واملذاهب واألحزاب ّ
وأضافّ :
وكل
الفئات؛ فهي صامم األمان من ّ
كل الفتن ا ّلتي تعصف بواقعنا وتكاد تودي به ...فال يمكن
ملن يرى إنسان ّيتنه مقهورة وحقوقه مهضومة ،أو يرى نفسه من الدّ رجة ال ّثانية ،فيام رشيكه
يف الوطن يف الدّ رجة األوىل يتن ّعم بامتيازات ،أن يقبل ويرضخ وال يبايل ،بل إنّه سيتوتّر
وسينفعل ويثور ويستجدي من يمدّ له يد املساعدة ،وغال ًبا ال تكون مساعدة الغري له لسواد
عيونه ،بل تكون توطئة لقدم له ،وعندها لن تبقى هناك وحدة إسالم َّية ،وال وحدة وطن ّية،
وال تالقي أديان.
َّ
سيايس -كام يقول السيد فضل
بأي طائفة أو مذهب أو موقع
إن الغبن الالحق ّ
ّ
اهلل -هو مرشوع فتنة أو حرب ،عاجلاً أم آجلاً  ،وهو مرشوع هتجري من األوطان .فالذين
يتعرضون هم وعوائلهم وأطفاهلم للخطر ،إنّام هياجرون
هياجرون إىل أوروبا ،وألجل ذلك ّ
ألنهّ م شعروا َّ
بأن أوطاهنم مل تعد تُل ِّبي احتياجاهتم ،ومل تعد تشعرهم بإنسانيتهم ،فغادورها
عيل  ،Cويف أكثر من حديث ،بني الوطن واإلنسان ّية،
دون نية العودة إليها .لقد ربط ّ
يضحي ألجله ،وألاَّ يبيعه،
حيب وطنه ،وأن
ّ
فاعترب أنّه ال يمكن أن ُيطلب من إنسان أن ّ
قديسا أو مالكًا ..فقال :C
ما مل حيفظ له الوطن إنسانيته ومل يشعره بكيانه ،إلاَّ إذا كان ً
«الغنی يف الغربة وطن ،والفقر يف الوطن غربة ..ليس يف الغربة عار ،إنام العار يف الوطن
أحق بك من بلد ،خري البالد ما محلك» .وقال :C
االفتقار» ...وقال « :Cليس بلد ّ
«ال خري يف الوطن إلاَّ مع األمن والرسور» .لذلك ،نحن هنا نؤكّد هذه القيمة لنتدارسها
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ونزيل ّ
كل التساؤالت التي تطرح حوهلا.

أنموذجا يحُ تذى يف إحساس اإلنسان
وأضاف :لقد كنا وال نزال نريد للبنان أن يقدّ م
ً
نرص عىل أن يكون لبنان
بإنسانيته ،ما دام هذا البلد ولد من رحم األديان والقيم ،وسنبقى ّ
فلنكف عن احلديث عن األديان ،ولنتحدّ ث
هو مهبط هذه القيم ومنطلقها إىل العامل ،وإال
ّ
تسمى باسم األديان .من موقع حقوق اإلنسان يف هذا الوطن إننا نريد
عن العشائر ا َّلتي ّ
للبنان ،وكام نريد للمنطقة ،بناء دولة اإلنسان ،ولو كان ذلك من باب االعرتاف بالطوائف
جردنا الطوائف واملذاهب من عصبياهتا ،وأدخلنا إليها روح
واملذاهب .وهذا ال يتم إلاَّ إذا َّ
الدين ..دين القيم واإلنسانية والتسامح.

ّ
إن الطائفية بمعناها املوجود هي عشائرية مقنّعة بقناع الدين وبغطائه ،وهي أبعد ما
ّ
تكون عن الدين واإليامنّ .
وتشوهه ،بحيث معها يبدو
تستغل الدّ ين وتستثمره
إن الطائفية
ّ
وأخريا دعا السيد فضل اهلل إىل
الدين عامل كراهية وحقد وانقسام ،وهذا طعن يف الدين.
ً
خيارا للنظام واملواطن م ًعا.
اعتبار املواطنة ً
وبناء دولة املواطنة ملواجهة دولة العصبيات الطائفية ،وبناء دولة الشفافية والقانون
يف مواجهة دولة الفساد ،ودولة القانون يف مواجهة دولة املحسوبيات ،دولة العدالة يف
مواجهة االستئثار ،دولة التّخطيط يف مقابل دولة االرجتال ،الدولة املوحدة القو ّية يف مقابل
والضعيفة بانقسام شعبها.
الدولة املتشظية بتشظي طوائفها ّ
حتدَّ ث يف هذه اجللسة كذلك األستاذ نعمة فرام ،الرئيس السابق جلمعية الصناعيني،
ان ّ
فرأى ّ
كل ما ُيصيبنا اليوم هو نتيجة خلل بنيوي ،مؤكدً ا أن يف الدخول إىل عامل املواطنة
نموا طبيع ًّيا ترقى له املجتمعات من خالل وعيها وجتارهبا ،داع ًيا إىل وجود عقد وطني
ًّ
حيمي اجلميع.

أما املهندس أمني حممد الدّ اعوق ،رئيس مجعية املقاصد يف بريوت ،فقد طالب
املسؤولني السياسيني أن يكونوا مواطنني صاحلني ،وأن يو ّفروا األجواء للناس ليكونوا
كذلك.
ويف نظره املطلوب هو تربية املواطن عىل املواطنية ،وأن يتساوى املواطن مع أخيه ال
عىل أساس املذهب أو الدين أو املعتقد ،بل عىل أساس املواطنة.

فيام أشار القايض عباس احللبي إىل أن اخلوف ما كان ليستعر يف لبنان لو بقيت الدولة
قوية بدستورها ومؤسساهتا الدستورية وجيشها ،وكانت قادرة عىل إعطاء االطمئنان جلميع
اللبنانيني ،لكن ضعف الدولة بجميع أجهزهتا شكَّل فرصة للطوائف لالستقواء عليها
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وأخريا أكد القايض احللبي ّ
أن مستقبل هذه املنطقة هو يف دوهلا املوحدة
فحدثت الفوىض.
ً
القائمة ليس عىل أساس ديني بل بالسعي لتحقيق الدولة املدنية التي تقر باألديان وحترتمها.
من جهته ،أشار الدكتور طيب تيزيني إىل َّ
برشي
أن فكرة املواطنة إنام هي إنتاج
ّ
بامتياز ،وأهنا نشأت حينام بدأ الكائن التارخيي يفصح عن نفسه.

وأضاف :تصبح املواطنة هنا حالة غري مستحيلة ،إهنا شأن البرش ،كيف تر ّبوا ،كيف
عاشوا ،ما هي مصاحلهم.
انطلقت أعامل املؤمتر بتقديم جمموعة من األوراق والكلامت يف جلسات ختللتها
نقاشات ومداخالت ،فيام ييل قراءة يف عدد من األوراق املقدمة.

 «املواطنة وإشكاالهتا التطبيقية :مع مرشوع للخروج من األزمة املزمنة» ،هومصطلح
عرف الباحث املواطنة بأهنا
ٌ
عنوان الورقة التي قدمها د .عصام نعامن ،يف البداية َّ
ٍ
وطن،
مشتق من املواطن .فهي ،إ ًذا ،رابط ُة انتامء املواطن ،اجتامع ًّيا وسياس ًّيا ،إىل
حديث
ٌّ
ووجود عالقات قانونية وسياسية مع دولة قائمة يف وطن .بعد ذلك بدأ باحلديث عن
الوطن واملواطنة يف الرتاث ،كام حتدث عن لبنان الوطن يف التاريخ ،وواقع التالزم بني
كيانه ونظامه ،وسبب غياب مفاهيم الوطن واملواطن واملواطنة يف الدستور ،وبناء الدولة
بام هو رشط لبناء املواطن واملواطنة .ويف ضوء توضيح هذه املسائل تقدم الباحث بمرشوع
للخروج من أزمة لبنان املزمنة.

ُ
«املنزل تقيم به،
بالنسبة للوطن واملواطنة يف الرتاث ،فالوطن يف لسان العرب هو
وهو َموطِ ُن اإلنسان وحمله ...يقالْ :أو َطن ٌ
أرض كذا وكذا أي اتخّ ذها حملاًّ ومسكنًا
فالن َ
واستو َطنْتُها أي اتخّ ذهتا َو َطنًا».
وو ّطنْتُها توطِينًا
ْ
يقيم فيه .أو َطن ُْت األرض َ
الوطن إ ًذا ،هو املحل واملسكن .مل ِ
يأت ذكر هذه املفردة مقرونًا بسلطة أو بدولة..
ُ
واحلالة هذه ،أن ال ذكر ملفردة املواطنة يف لسان العرب كوهنا مفهو ًما حدي ًثا اقرتن بنشأة
الدولة احلديثة .وعليه ينهض سؤال :هل من ذكر للبنان يف التاريخ؟
يرى الباحث أن التاريخ القديم والوسيط خيلو من أي ظاهرة لكيان لبناين واحد،
متميز وشامل الرقعة اجلغرافية نفسها إلقليم «دولة لبنان الكبري» التي أعلنت فرنسا قيامها
سنة  .1920بمعنى أن هذه الرقعة اجلغرافية مل حتتضن يف الغالب جمتم ًعا واحدً ا له حياة
مشرتكة ،يامرسها يف مؤسسات مشرتكة ،ويتطلع إىل مصري مشرتك يف مواجهة حتديات
مشرتكة .ولغياب الكيان السيايس الواحد عن اجلغرافيا اللبنانية -يف نظر الباحث -أسباب
عدة ،أبرزها مت ّيز تركيبة لبنان السكانية بظاهرة تعدد األديان والطوائف واملذاهب؛ ألن يف
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األصل ،كان النظام السيايس اللبناين ثمرة تزاوج عوامل ثالثة :النظام امليل العثامين ،والنظام
اإلقطاعي الفرنجي (الصليبي) ،واجلغرافيا اللبنانية التي احتضنت طوائف ومجاعات
تأ ّثرت بأحد هذين النظامني أو بكليهام.
ويضيف :لعل ّ
جتذر الطائفية كعصبية وخاصية ثابتة يف كيانات فئوية متاميزة يفرس،
جزئ ًّيا ،سبب اختيار دول أوروبا االستعامرية للبنان نظام املترصفية ،ذلك أن نظام اإلمارة
كان يف الواقع نو ًعا من االحتاد الكونفدرايل جيمع كيانات طائفية وإقطاعية ذات حكم ذايت
يرتبع عىل قمته أمري.

وعندما جاء الفرنسيون مستعمرين حتت راية االنتداب ،مل يتغيرَّ يشء يف طبيعة
عزز الفرنسيون النظام القائم بمرتكزاته األساسية ،بل
العالقة بني الكيان والنظام .فقد َّ
سعوا إىل تكريس مضمونه الطوائفي الكونفدرايل باعتامد الطائفية يف التوظيف (املادة 95
من الدستور) ويف انتخابات املجالس النيابية ،واعتامدها يف توزيع مناصب السلطات العليا،
ويف تكريس االنفصال التام بني رعايا اجلمهورية بإقرار نظم خمتلفة ألحواهلم الشخصية
(املادة  9من الدستور) ،وبالسعي إىل ضامن فوز اإلقطاعيني وأتباعهم يف االنتخابات
العامة وبتنظيم خاص للدوائر االنتخابية وقمع ال هوادة فيه للحركات الوطنية واألحزاب
العلامنية.

وقد طرح الباحث سؤالاً مهماًّ ومفتاح ًّيا ،ففي وطن هذه حاله ،هل ثمة فرصة لنشوء
ُمواطن وتكوين مواطنة؟
لقد غاب الوطن واملواطن واملواطنة يف الدستور -كام يقول الباحث ،-وإذ غاب
الوطن وحرض الكيان متالز ًما مع النظام ،كان من الطبيعي أن تغيب الدولة قبل الوطن يف
الواقع كام يف النصوص .فالدولة هي التي تنشئ الوطن وليس العكس .تقوم الدولة فيقوم
ويرتسخ يف الوجدان كام عىل األرض ويف النصوص .ربام هلذا السبب
معها أو بعدها الوطن
ّ
غاب ذكر الوطن أو كاد يف أحكام الدستور ،فقد ورد ذكره ثالث مرات فقط .وعدم رسوخ
مفهوم الوطن أ َّدى إىل غياب مفهوم املواطن .فالدستور ٍ
خال متا ًما من ذكر املواطن.
من هنا يؤكد الباحث أن أزمة لبنان مر ّدها -يف الدرجة األوىل -إىل غياب الدولة.
جمرد نظام هو عبارة عن آلية لتقاسم السلطة واملصالح واملغانم بني أركان
ال دولة عندنا بل َّ
شبكة سياسية قابضة قوامها متزعمون يف طوائف ورجال أعامل وبيوت أموال ،ومتنفذون
يف أجهزة ٍ
أمن واستخبارات.
وهكذا بات اللبنانيون أمام حقيقة عارية هي أن النظام القائم والشبكة السياسية
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خطرا عىل الكيان ،وأن السبيل الوحيد لتفادي االهنيار هو يف
القابضة أصبحا يشكّالن
ً
التوافق عىل تسوية تارخيية يتأتَّى عنها جتديد القيادات السياسية لتمكني قوى شابة وهنضوية
من إعادة تأسيس لبنان دولة ووطنًا.
واملخرج الوحيد من هذه األزمة املزمنة -يف نظره -هو يف بناء الدولة املدنية
الديمقراطية عىل أساس حكم القانون واملشاركة والعدالة والتنمية.

ويتوضح
يتعمق الوالء الوطني،
َّ
باعتامد الدولة املدنية الديمقراطية واجلدّ ية يف بنائها ّ
وتتوسع قاعدة القوى الوطنية النهضوية ،ويصبح
وتتعزز رابطة املواطنة،
دور املواطن،
َّ
َّ
ِ
ٍ
بإمكاهنا االنتظام يف جبهة عريضة بصيغة مؤمتر وطني دائم لإلصالح الديمقراطي ومواجهة
إرسائيل واإلرهاب التكفريي.

ففي إطار اإلعداد للمؤمتر ،جيب –يقول الباحث -إيالء وثيقة الربنامج املرحيل
بارزا من معامل تطور لبنان احلضاري ،وعنوانًا
ً
عناية بالغة لتأيت ،يف مبناها ومعناهاَ ،م ْع َلماً
ساط ًعا الفرتاقه عن زمن الطائفية واالستبداد والفساد ،وولوجه عرص الديمقراطية والتنمية
والتقدُّ م واإلبداع.
عىل أن تتضمن الوثيقة مواقف متقدمة من قضايا بارزة مثل:

• اعتبار الدولة املدنية الديمقراطية القادرة والعادلة جوهر احلضور اللبناين املعارص
ورسالته إىل عامل العرب.
• اعتبار التعددية خصوصية لبنانية وعربية تغتني بالديمقراطية ،وتتغذى بالعروبة
احلضارية ،وحتتمي باحلريات العامة وحقوق اإلنسان.
جيا يف الدولة واملجتمع من خالل خطط
• بناء مفهوم املواطنة بتجاوز الطائفية تدر ً
مرحلية تتناول ميادين السياسة ،والتعليم ،والرتبية عىل املواطنة ،والثقافة ،وأنشطة املجتمع
املدين ،ومساواة املواطنني أمام القانون ،وس ّن قانون للحامية من التمييز الطائفي.

• كفالة حريـة العقائد الدينية أمام القانون ،فيكون للجميع احلق يف أن يعلنوا عن
عقيدهتم الدينية ،منفردين أو جمتمعني ،وأن يامرسوا شعائرها بطريقة علنية رشط عدم
اإلخالل بالنظام العام ،وتكريس حياد الدولة بني املؤسسات الدينية...

وملناقشة حمور «املواطنة بني الدّ ين والعلامنية» قدَّ م الدكتور أمحد موصليل ورقة
بعنوان:
« -أزمة املواطنة يف اخلطاب اإلسالمي املعارص» ،يف البداية استعرض الباحث
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مواقف عدد من الفقهاء القدامى من السلطة وطبيعة العالقة بني املواطن واحلاكم ،ففي
نظره فقد وعى الفقهاء املسلمون يف عصور اإلسالم األوىل والوسيطة لطبيعة السلطة
السياسية وقدرهتا عىل التأثري يف إنشاء منظومات فكرية سياسية ،ويف تكييف املامرسات
السياسية .فقد اعترب اإلمام الغزايل ،املفكر والفقيه والصويف ،أن القوة -يف كل مظاهرها
املادية واالقتصادية واملعنوية -هي جز ٌء مهم لفهمنا لطبيعة دور الدولة ،لكنه يرفض
حتديدً ا أن تكون للغلبة السياسية القهرية أي مرشوعية يف حتيدها أو خرقها للمثل العليا،
ويف مقدمتها العدل واحلقوق ،واحلريات ،واملساواة ،والتكافل االجتامعي والسيايس
وفضائل عامة أخرى .وبالتايل ال جيوز إخضاع اإلنسان للقوة املادية التعسفية .إ ًذا ،إن القوة
توجه إىل محاية الدولة واملجتمع يف الداخل واخلارج؛ لذلك
التي تو ّظفها الدولة جيب أن ّ
فاملرشوعية بالنسبة له ترتبط باالختيار احلر للجامعة وبموافقتها ،وليس بخيار النخبة فقط.

أما الفقيه السيايس املاوردي فإنه يرى أن القوة القهرية رضورة لوحدة األمة ،وخاصة
أيضا أن من
عند تفاقم التصارع بني الفئات ذات املصالح الضيقة واخلاصة .إلاَّ أنه يؤكد ً
واجبات الدولة محاية حقوق اجلميع ،مسلمني وغري مسلمني ،وكذلك نرش العدالة .ومن
الناحية النظرية فإن املنظرين السياسيني من قدامى الفقهاء متفقون عىل وجوب أن تؤسس
الدولة السياسية عىل نظام شوري صحيح؛ أو بلغة حديثة حكومة من الشعب تقوم عىل
شكل ديمقراطي (شورى) .فاملنظومة السياسية القائمة عىل الشورى تنص عىل املساواة،
وحقوق األفراد ،وتقيد وظيفة الدولة بخدمتها ملصالح اجلامعة .كام تنص هذه املنظومة عىل
مسؤولية احلكم أمام اهلل ،واجلامعة ،وأحكام الرشيعة.

وبالنسبة للدكتور املوصليل فإن النموذج السيايس الذي قدَّ مه معظم الفقهاء من أجل
وحدت إطار األسس النظرية
التنظري لدور مؤسسة احلكم هو نموذج دولة الرسول التي َّ
السياسية ،من شورى وإمجاع وعقد وبيعة ،وحرية املعتقد واألفراد .إذ ّ
إن النبي K
أسس ،بصفته القائد واحلاكم والقايض ،املجتمع السيايس األول .فقد حدَّ د يف الصحيفة
أركان املجتمع التعددي ،املتعدد بأديانه وقبائله وفئاته .فالصحيفة ،دستور الدولة اإلسالمية
توحده كدولة سياسية بقيادة الرسول K
تنوع املجتمع وتعدُّ د فئاته ّ
األوىل ،تؤكد عىل ُّ
الذي يرسم سياسات احلرب والسالم ويعقد املعاهدات واالتفاقيات ،اعرتافه بحرية
املعتقد واملامرسة للمجتمعات الدينية املختلفة.

لكن لألسف -يقول د .املوصليل -انترصت التقاليد اإلمرباطورية يف فرض أفكارها
وسلوكياهتا .عندما ُوصف اخللفاء األمويون والعباسوين بخلفاء اهلل و ُأخذت البيعة يف
أغلب األحيان ،بالقوة القهرية.
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أما يف العرص احلديث فاحلركات اإلسالمية واإلصالحية حتاول تقليد أو استلهام هذا
النموذج النبوي ..من هذا املنطلق أصبحت احلاكمية مفهوم عقائدي تنظيمي للحكم تمُ ّثل
يف حماولة اإلخوان الدخول يف بنية الدولة واالنفتاح عىل املجتمع .بمعنى آخرـ أصبحت
احلاكمية مفهوم استيعايب ديني أخالقي يسمح بتعددية فكرية واجتامعية وسياسية .كام أن
تأكيد البنا عىل أمهية تأسيس األيديولوجيا السياسية عىل مفهوم عقائدي إسالمي مل يمنع أو
ُيقيص التأويالت والتفسريات الفردية واجلامعية االجتامعية والسياسية للمبادئ السياسية
اإلسالمية طب ًقا حلاجات املجتمع احلديث وتطلعاته وقناعاته.
إ ًذا ،تؤسس اإلسالمية املعتدلة ،وعرب القبول النظري للتأويالت والتفسريات
االستيعابية والديمقراطية والتعددية السياسية ،مليل مستقبيل عند اإلسالميني اليوم
للتعددية السياسية وللديمقراطية ،مع أهنا ترتبط يف هناية املطاف بمبدأ التوحيد وتطبيقه
العميل ،أي الوحدة .فالتعددية احلزبية وكذلك األنظمة السياسية تُبنى عىل االختالفات
احلقيقية يف األيديولوجيا والسياسات والربامج .وبالتايل فإن الدولة اإلسالمية ال تُقيص
تعدُّ د األحزاب إلاَّ تلك التي تعارض الوحدانية.

وهناك مفكرون إسالميون آخرون يتجاوزون حتى مثل تلك املقوالت .فمحمد
سليم العوا ،وهو مفكر إسالمي بارز ،يعالج بشكل مبارش ودون مواربة مسألة التعددية
زورا بأنه معارض للمجتمع التعددي وللمواطنة
والديمقراطية .فاإلسالم عنده متَّهم ً
احلقة.
ويقدّ م د .العوا الدولة اإلسالمية األوىل التي أسسها النبي حممد  Kدليلاً عىل
عدم مصداقية ا ِّدعاء وجود عالقة بني االستبداد واحلكم يف االسالم.

أما املفكر السوداين الرتايب فإن املرجعية السياسية العليا عنده هي للمجتمعات ،التي
تربم عقدً ا بينها وبني احلكم الذي ختتاره لتنظيم شؤوهنا .كام ويشرتط الرتايب احلرية الشاملة
أي حق
كحق أصيل ومبدأ أسايس يف حياة املسلمني ،لذلك يرفض -عىل سبيل املثالَّ -
للدولة يف فرض مذهب فقهي معني أو رأي حمدّ د عىل اجلامعة؛ ألن مثل هذا الفرض يشكّل
ُّ
تدخلاً غري مرشوع للدولة يف حياة املجتمع وانتهاكًا ملبدأ الشورى.
وتتشابه آراء راشد الغنويش ،مؤسس حزب النهضة يف تونس ،مع آراء حسن
الرتايب؛ حيث حيرص الغنويش عىل رضورة املحافظة عىل احلريات العامة واخلاصة،
تنص عليها التعاليم القرآنية
وكذلك عىل حقوق اإلنسان؛ ألن هذه احلقوق واحلريات ُّ
وتو ِّثقها املعاهدات الدولية.
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أساسا بحريات
إذ إن هذه احلقوق واحلريات ال تُناقض جوهر اإلسالم وترتبط
ً
التعبري واالجتامع ،وكذلك حقوق املشاركة السياسية واالستقالل .كام أهنا ترتبط بنبذ
العنف ورفض قمع الرأي احلر .ومثل هذه احلقوق واحلريات تشكّل عند الغنويش مركز
التعايش بني املسلمني واحلوار البناء بني املجتمع والدولـة...

وبقبوله حلرية التجمع يتق َّبل الغنويش لقيام األحزاب اإلسالمية وغري اإلسالمية
وحتى احلزب الشيوعي .كام أنه يمكن ملجموعة من املواطنني أن ترتئي أنه من األفضل قيام
أحزاب غري دينية من أجل الصالح العام .وهذا ال ُيفيض بالرضورة إىل خمالفة الرشع؛ إذ إن
رشعها الدين .وهناك مفكرون آخرون يتخطون مثل
التعددية ،وحتى يف قضايا اإليامنُ ،ي ِّ
هذه املقوالت ويؤمنون بالرضورة املطلقة للديموقراطية والتعددية.

وهكذا ،فإن الرؤية التي وضعها مفكرو القرون الوسطى –كام يقول د .املوصليل-
التي استُمدت منها احلقوق يف املجتمعات اإلسالمية قد ال تكون مناسبة اليوم ،خاصة
وأن السياقات املادية واملعنوية للحقوق قد تغيرَّ ت ليس فقط يف املجتمعات اإلسالمية بل
يف العامل كله ويف كل األديان والثقافات؛ وبالتايل فإن حقوق اليوم جيب أن تعكس حقائق
اليوم.
مطولاً عن موضوع أهل الذمة واجلزية
وتأكيدً ا عىل هذه الفكرة فقد حتدَّ ث الباحث َّ
وحقوق غري املسلم يف الدولة اإلسالمية ،واستعرض جممل آراء الفقهاء واملفكرين
املعارصين يف ذلك ..الذين اعتربوا أنه من واجب الدولة اإلسالمية محاية أهل الذمة يف
الداخل واخلارج الرتباطهم بعقد الذمة ،مما جعلهم جز ًءا من الدولة ،وبالتايل كانت هلم
حرية التعبري واحلركة.

كام ناقش الباحث املوصليل املفاهيم اإلسالمية احلديثة للمواطنة يف الدولة
اإلسالمية ،متتب ًعا التطورات النظرية لرؤية اإلسالميني ملفهوم املواطنة لدى البنا وفيصل
املولوي واملودودي وغريهم.

ويمكن لنا –يقول د .املوصيل -أن نستمزج آراء التيار اإلسالمي الذي ُيرشعن
ووزعه حممد اهلاشمي احلامدي
املجتمع املدين والديمقراطية من امليثاق الذي نرشه َّ
تتوصل إىل السلطة
وإسالميني آخرين .الذي يقول :إن نجاح احلركة اإلسالمية بعد أن
َّ
يتو َّقف عىل تأسيس النظام الديمقراطي العادل يف العامل العريب.
وأخريا استعرض الباحث بعض آراء الرافضني ملواطنية غري املسلمني يف الدولة
ً
اإلسالمية ،أو ما أسامهم احلركات اإلسالمية االستبعادية واملتشددة يف العامل العريب.
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 «املواطنة والدين :نظرة إسالمية» ،عنوان الورقة التي قدَّ مها د .خنجر محية .يفالبداية أشار الباحث إىل طبيعة اإلشكالية وحدودها انطال ًقا من فرضية تقوم عىل التباس
العالقة بني املواطنة والديني .وهو التباس ينهض بداهة حتى عند أولئك الذين ال يملكون
تطور من خالهلا مفهوم املواطنة يف السياق الفكري السيايس
معرفة كافية بالكيفية التي َّ
للغرب احلديث.
وحسب الباحث فإن إعادة قراءة العالقة تارخي ًّيا بني السيايس والدين ،قد تكشف لنا
عن املغزى األعمق هلذا االلتباس يف جمرى االجتامع السيايس رش ًقا وغر ًبا ،وتضع أمامنا من
جديد مشكلة اهلوية والتباساهتا وتعدد مستوياهتا وتنازع القيم التي تتشكل منها.

وبالتايل فإن فهماً ملفهوم املواطنة يف صورته الراهنة وللكيفية التي اكتمل من خالهلا
وتوسع ليستوعب مجلة التنوعات واالختالفات اهلوياتية والثقافية وتعارضات املصالح،
ومجلة املرجعيات اخلصوصية ،القيمية والثقافية ،كاف -فيام يرى الباحث محية -لتفكيك
هذا االلتباس وتبسيطه بام خيدم إعادة توضيح العالقة بني السيايس والدين يف جمتمع متنوع
يقوم عىل املشاركة واالعرتاف ،من غري حاجة إىل تظهري التجربة التارخيية هلذه العالقة يف
مناخات ثقافية وحضارية جد متباعدة ،وتقوم بمجملها عىل رهانات معرفية ووجودية
متعارضة ،وعىل تصورات ميتافيزيقية متباينة أشد التباين ،تغري ،ولكنها تعمق املأزق.

ثم رشع الباحث بفحص املفهوم يف سياق إسالمي ،واستعرض بعض املواقف منه يف
مغزاه وطبيعته ويف كيفية استثامره ،معطو ًفا عىل خلفية تارخيية يف جتربة السلطة ،ويف وعيها.

بالنسبة لبعض املسترشقني ما يوجد يف الثقافة العربية هو مفردة (وطن) ،و(واطن)
و(توطن) وهي تعني السكن مع ،وواطن ساكن ،والتوطن السكن ،ومعناه البسيط الساذج
هو االشرتاك يف سكن املكان ،لكنها ختلو بدرجة كبرية من أية مضامني أو إحياءات كتلك
التي حتملها الكلمة اإلنكليزية ( )Citizenالتي تتحدر من أصول إغريقية التينية ،وتعني
الفرد الذي يشارك يف الشؤون املدنية ،أو املشاركة يف مثل هذه الشؤون .وقد ذهب مفكرون
عرب إىل الرأي نفسه ،فذهب سمري أمني مثلاً إىل «أن املساواة القانونية مل تكن سمة من
سامت األنظمة التقليدية العربية».

ورأى حممد أركون أن مفهوم اجلامعة السياسية يف اإلسالم خيلو من أية حماولة لتطوير
سياق املواطنة كرشط رضوري ،ليس لنشوء حكم القانون فحسب ،بل لظهور املجتمع
املدين الذي يستطيع السيطرة عىل الدولة وتقييدها.
وقد يبدو أن مثل هذا الرأي –كام يقول د .محية -يتمتع بالكثري من املصداقية إذا ما
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تطور
استحرضنا عند حديثنا عن الوطن واملواطنة الدالالت التي بات حيملها يف سياقات ّ
يف الثقافة الغربية الراهنة ويف املامرسة .لكن فكرة املواطن يف جمتمع سيايس ،الذي عليه
واجبات وله حقوق حتتم عليه املشاركة يف احلياة العامة ،فكرة عرفها اإلسالم يف أول أمره،
حررنا أنفسنا من
ورسخ مضموهنا نظر ًّيا عىل األقل .ونحن نقع عليها فيام لو َّ
ونادى هباَّ ،
الوقوع يف رشاك املقارنة السطحية بني املفاهيم.
فكلمة مواطن يف السياق الغريب تقابلها كلمة مسلم يف السياق املفهومي لالجتامع
السيايس اإلسالمي التقليدي .وسبب ذلك أن مثل هذا االجتامع قامت هويته عىل الدين،
باعتباره العنرص اجلامع لكل من ينتمون إليه ،ويعيشون يف ظل مبادئه وقوانينه .ولقد كان
املسلم يتمتع بحكم كونه كذلك بعضوية فورية وكاملة يف املجتمع السيايس الذي ينتمي
إليه ،يدل عىل ذلك ما رواه البخاري« :املسلمون ذمتهم واحدة ،ويسعى هبم أدناهم ،فمن
أحقر مسلماً فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني».
وكان من السهل الجتامع سيايس تقوم وحدته عىل دين جامع مهيمن أن يستوعب
كذلك التعدد الناشئ من وجود مجاعات دينية أقلوية عرب التعاهد أو التعاقد ،كام حصل
يف وثيقة املدينة حينام جعل أهل الكتاب أمة مع املسلمني من دون الناس ،بمنحهم حق
االنتامء السيايس إىل اجلامعة األمة ،التي تكفل هلم احلق يف احلياة واألمن والعمل وممارسة
خصوصيتهم الدينية والثقافية.

وامللفت –يقول د .محية -أن الفكر السيايس اإلسالمي برمته يف القرون الوسطى،
منذ املاوردي وحتى انتهاء عرص اخلالفة ،كان اهتاممه ينصب عىل اقرتاح الوسائل التي تكفل
للسلطان بسط هيمنته ولو بالتغ ُّلب ،وترسيخ نفوذه .وعىل التنظري لآلليات التي تكفل له
إبقاء مجاعة متنوعة خمتلفة امليول واالنتامءات العرقية واملذهبية والدينية متعددة املصالح
والرؤى واألهداف ،مضمونة اخلضوع لسلطانه ،منصاعة إلرادته اجلامعة املالكة لسلطة
الترشيع والتقنني والتدبري ،وعىل توفري التربير الديني لقمع ال هوادة فيه لكل اختالف أو
إعالن اختالف أو متايز أو معارضةّ ،
ختل هبيبته وبالوحدة الكلية الصورية التي يوفرها
وجوده.

بعد ذلك انتقل الباحث لتسليط الضوء عىل مواقف عدد من املفكرين اإلسالمني من
التعدد وحقوق املواطنة يف الدولة اإلسالمية ،فأشار إىل وجود أصوات كانت وما زالت عىل
قناعة تامة بأن الدولة الدينية ،عىل شكل نموذج اخلالفة ،هي احلل األمثل ملأزق االجتامع
السيايس اإلسالمي ،وهي وحدها الصاحلة لتحقيق جمتمع العدالة وتأكيد مبادئ اخلري العام
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استنا ًدا إىل مبادئ الرشيعة وأحكامها.

غلوا هو أبو األعىل املودودي ،الذي اعترب أن املجتمع اإلسالمي
وأكثر هؤالء الدعاة ًّ
يقوم عىل قاعدة والء هي الدين .ولقد عبرَّ سيد قطب خري تعبري عن مثل هذه الرؤية يف
كتابه معامل عىل الطريق 1962م ،وبقي وف ًّيا هلا إىل آخر أيامه .وطب ًقا هلذا التصور فال يوجد
مشكلة مواطنة بالنسبة لغري املسلمني يف جمتمع إسالمي؛ ألن الدولة اإلسالمية إنام تنشأ من
قبل املسلمني وألجلهم.
وعىل غري املسلمني إن أرادوا العيش يف الدولة املسلمة أن خيضعوا لقوانينها وأن
يعيشوا كأقلية حمفوظة احلقوق وفق ترشيعاهتا ،رشط الوالء لطبيعتها التي قامت عليها ،وما
داموا ال يشكلون هلا هتديدً ا لوحدهتا وسالمة انتظامها .ولقد وجدت هذه اآلراء صدى عند
مفكرين معارصين آخرين.
وحسب الباحث ،فقد بقي تصور هؤالء الن َّظار للدولة مثال ًّيا ،يعبرّ يف العموم
عن رغبة بقيت بال حتقق يف سياق تارخيي ،لكن ولطبيعة اهلوية الدينية نفسها وعنارصها
واجلدل الذي حيكم حضورها يف سياق تعارضات املصالح الفردية واألهواء .كل ذلك
دفع مفكرين أكثر وع ًيا ملقتضيات احلداثة ،وجلدل القيم والتاريخ ،إىل تطوير تصورات أكثر
إقنا ًعا وأقل جذرية ،من أمثال :فهمي هويدي ،طارق البرشي ،سليم العوا ،أمحد كامل أبو
املجد وآخرين.

ومهام يكن من أمر فام قدَّ مته هذه اجلهود من تبصرُّ ات ،فإن الرؤى اإلسالمية احلديثة
فيام خيص املواطنة وحدود املشاركة السياسية للمختلفني دين ًّيا يف جمتمع إسالمي ،مل يكن هلا
تأثري كبري عىل جمريات األحداث ،وال عىل التجربة السياسية يف املجتمع اإلسالمي حديث
التشكُّل ،ألن أغلب الدول اإلسالمية بقيت علامنية ،تقوم يف األعم عىل القومية ،ومل يكن
أساسا ،يف بناء خصائصها الثقافية ونظمها األخالقية وقيمها السياسية ،بالرغم
الدين فيها
ً
من أن حقوق املواطنة بقيت فيها منتهكة إىل حد بعيد ومنقوصة.

ويف إطار الفضاء العمومي ،ولفك االشتباك بني العام واخلاص ،فإن الواقع األشمل
للمواطنة –كام يقول الباحث -يستدعي التساؤل عن ح ِّيز الدين ضمن املفهوم الشامل
ثم التساؤل عن نجاعة التدبري العقالين
املتعلق باحلياة العامة واخلاصة لألفراد ،ومن َّ
لالختالف ،من حيث إنه يقوم عىل االعرتاف باهلوية بام هي آلية تُسهم يف تكون الذات
املواطنة قدر مسامهتها يف ضامن حقها يف التمتع بالعدل االجتامعي وتوزيع اخلريات.
واالعرتاف باهلوية ،هو اإلقرار باالختالف نفسه ،أو بعبارة (باحلال االختالفية
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للهوية) أو بواقع احلالة االختالفية للهوية ،والتي بسببها ،يتو َّلد نظر إىل االختالف باعتباره
املفهوم الذي بفضله يتعدد الكائن ،والذي بفضله يصبح التعدد خاصية اهلوية ،ويصبح
االنتقال والرتحال ،سمته الذاتية.
وبذا -يقول الباحث -يتبدى يف السياسة مطلب االعرتاف عىل أساس كونية اإلنسان
التنوع الذي تمُ ِّثله هوية معينة تكوينًا
ال عىل أساس دعوات االنتامء الضيق ،و ُيصبح معها ُّ
ثقاف ًّيا يف جمرى الوجود اإلنساين بعامة ،ويتعينَّ احرتامه عىل هذا األساس.

فهل يمكن إعادة التأصيل ملواطنة يف جمتمع سيايس موحد حتفظ فيه اهلويات وتعبرّ
فيه عن نفسها ،وجتد فيه محايتها من أي نكران أو نفي أو حتقري ،استنا ًدا إىل أخالق سياسية
تقوم عىل احرتام الكرامة البرشية ،وعىل أولية التعارف أو االعرتاف استنا ًدا إىل قوله تعاىل:
{و َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا}.
َ
 «دور املؤسسات األهلية واملدنية يف تعزيز املواطنة» عنوان الورقة التي قدَّ مهااألستاذ معن بشور ،املنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية يف لبنان.

عرضا تارخي ًّيا لكيفية انتهاء احلرب األهلية يف لبنان وبداية
يف البداية قدَّ م الباحث ً
حماوالت إعادة اللحمة والوئام بني الطوائف ،والطبقات االجتامعية يف لبنان ،حيث بدأ
اللبنانيون يتط َّلعون للوحدة الوطنية والسلم األهيل ،والعمل عىل التأسيس ملواطنة تنطلق
من قواعد املساواة والعدالة السياسية واالجتامعية .وهذا ما بدا يف طريقه للتحقق مع اتِّفاق
الطائف.

يقول الباحث معن بشور :كنا نحس أن لبنانًا جديدً ا قد بدأ خيرج من بني الركام،
لبنانًا واحدً ا ال مكان للطائفية يف ربوعه ،وال إمكانية للعودة إىل النظام القديم يف ظله ،بل
لبنان حيث الوطنية فيه تعني املواطنة ،وحيث املواطنة فيه هي قاعدة الوطنية.
كام تأسست هيئات وأندية يف إطار اهلدف نفسه من بينها دار الندوة وعىل رأسها
املفكر الراحل منح الصلح ،التي قامت بالكثري من األنشطة الداعمة للوحدة بني اللبنانيني،
وحدة قائمة عىل قيم املواطنة والعدالة االجتامعية .لكن هذه الطموحات واآلمال –كام يقول
الباحث بشور -رسعان ما تبدَّ دت مع مرحلة ما بعد اتفاق الطائف ،حيث قام بعد اتفاق
الطائف حتالف متني بني قوى احلرب واملال أخذ عىل عاتقه االنقضاض عىل مؤسسات
العمل األهيل واملدين املستقلة ،إما بالتجويف أو التعطيل ،أو باحلصار املادي واإلعالمي،
ناهيك عن احلصار السيايس.
وهذا الرتاجع لدور املؤسسات األهلية واملدنية انعكس سل ًبا عىل فكرة املواطنة ،التي
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كان مأمولاً أن ترى أول تطبيقاهتا يف هذه املؤسسات ،كوهنا تقوم عىل املامرسة الديمقراطية
املتجاوزة لكل متييز بني مواطن وآخر .وقد حتدث الباحث بالتفصيل عن أسباب هذا
الرتاجع ،أمهها حتكُّم قوى احلرب واملال بمصري البالد بعد اتفاق الطائف ،وإغراق البالد
بجمعيات وهيئات ال تضم إلاَّ رئيسها وبعض أفراد عائلته ،بام عرف «بالدكاكني» السياسية
واالجتامعية واألهلية ،وثالث هذه األسباب إغراق البالد بمؤسسات أهلية طائفية أو
تكرس التفرقة والعصبيات ،بدلاً من مؤسسات وطنية جامعة تكون أرضية لبيئة
مذهبية ّ
وطنية مشرتكة هي البيئة األمثل لفكرة املواطنة.
ويف ختام ورقته ،أكد الباحث أن فكرة املواطنة كفكرة وطنية وديمقراطية يف ٍ
آن ،ال
تقوم إلاَّ إذا محلها مؤمنون حقيقيون هبا ،مارسوها بشكل صادق يف مؤسساهتم ومجعياهتم
األهلية واملدنية ،وهو أمر ال يتح َّقق إلاَّ إذا جرى التغ ُّلب عىل كل األسباب املعيقة التي حتول
دون قيام مؤسسات نظيفة مستقلة وطنية جامعة ال يقوم للوطن قائمة بدوهنا.

السلم األهيل» هذه الورقة قدَّ مها املحامي عمر الزين ،األمني
 «املواطنة وحتديات ّالعام الحتاد املحامني العرب ساب ًقا ،ورئيس احتاد احلقوقيني اللبنانيني.
يف البداية حتدث الباحث عن تطور مفهوم املواطنة عىل مر الزمن ،مؤكدً ا أن «املواطنة
هي صفة املواطن التي حتدّ د حقوقه وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ومؤدى واجباته
عن طريق الرتبية الوطنية ،وتتميز املواطنة بنوع خاص من والء املواطن لوطنه وخدمته
أوقات السلم واحلرب ،والتعاون مع املواطنني اآلخرين عن طريق العمل املؤسسايت
والفردي والرسمي والتطوعي يف حتقيق األهداف التي يصبو هلا اجلميع ،وتوحد من أجلها
اجلهود وترسم وتوضع املوازنات».
بعد ذلك حتدَّ ث الباحث مطولاً أولاً عن التحديات اإلجيابية للسلم األهيل بتأثري
املواطنة ،مثل متتني ركائز املواطنة يف الديمقراطية واحلرية والعدالة واملساواة ،و تعميم ثقافة
ويعزز تع ُّلق املواطن بوطنه
يعزز احلوار املؤدي إىل تقوية التضامن االجتامعيّ ،
املواطنة ،ما ّ
ودولته ،وحيد من الفتن.

كام حتدَّ ث عن التحديات السلبية للسلم األهيل يف غياب املواطنة ،فغياب ثقافة
املواطنة يؤ ّدي إىل عدم احرتام احلقوق واحلريات والتنكيل باإلنسان وحقوقه ،كام يؤ ّدي
أيضا إىل الرصاع عىل اهلويات الفرعية ،وغياب روح االنتامء إىل املجتمع ،واستبدال االنتامء
ً
للدولة واألمة بانتامءات أخرى يلجأ إليها املواطن حلامية نفسه من الظلم واالستبداد.
ويف األخري ،أكَّد الباحث الزين عىل أمهية الرتبية عىل املواطنة؛ ألهنا تُؤ ِّمن التوازن

إشكالية املواطنة بني الواقع والتحديات
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بني ما هو وطني وما هو عاملي وتؤكد عىل اخلصوصية الثقافية للوطن ،وهبا يؤكد االنتامء
يتحول الوطن إىل حقيبة واملواطن إىل مسافر.
الشخيص واحلضاري للمواطن كي ال َّ

 توصيات املؤمتر

تضمن
يف هناية فعاليات املؤمتر أصدر ملتقى األديان والثقافات للتنمية واحلوار بيانًا َّ
التوصيات الصادرة عن املؤمتر ،نذكر منها:
 العمل عىل تعميم املسائل التي طرحها هذا املؤمتر من أجل تكوين ثقافة ووعيعا ٍّم حول املواطنة وحتدياهتا.
 وضع آليات عملية وتنفيذية لوضع املقوالت التي طرحها هذا املؤمتر موضعالتطبيق والتجسيد العميل يف الرتبية والسياسة واإلعالم والتعليم.
 مطالبة القوى السياسية واحلزبية واملؤسسات الدينية والرتبوية والثقافيةواملؤسسات اإلعالمية طرح مسألة املواطنة بجد ّية ،من أجل تكوين رأي عا ٍّم
ُمؤ ِّي ِد ملضموهنا.
فكرا وعملاً  ،وإبراز املعامل التي
 تشجيع ودعم املؤسسات امللتزمة بمبدأ املواطنة ًجسدت املواطنة يف تراثنا وتارخينا.
َّ
 إنشاء شبكة من املؤسسات واجلمعيات وهيئات املجتمع املدين ،املؤمنة باملواطنةكأساس من أجل بناء نظام جديد حيقق حرية اإلنسان وكرامته.
تعمم ثقافة
 مطالبة وزارات اإلعالم يف لبنان والعامل العريب اعتامد برامج إعالمية ّاملواطنة.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حممد دكري

التربية على حقوق الطفل
الكاتب :د .إييل خمايل.
النارش :دار سائر املرشق – بريوت.
الصفحات 210 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
م�ن أهم ما يكش�ف عنه هذا الكت�اب النقص الواضح يف معرف�ة حقوق الطفل
ل�دى التالميذ واألس�اتذة واأله�ل عىل الس�واء ،يف لبنان عمو ًما ويف بيروت عىل وجه
اخلص�وص .كام ح�اول إجي�اد أدوات قياس علمي لوع�ي املهنيني الرتبويين ،مع توفري
قاعدة معلومات رضورية يمكن اس�تثامرها يف اقرتاح تدابري تس�اعد يف وضع سياس�ات
تربوية.
يتك�ون الكت�اب من س�بعة فص�ول ،يف الفص�ل األول وحتت عن�وان :املداخل
النظرية وامليدانية للبحث ،عرض املؤلف املدخل النظري ،وإش�كالية البحث وفرضياته
وأهدافه وأسئلة البحث وأمهية ومنهجيته.
يف الفص�ل الثاين وحتت عنوان :معرفة ومواقف التالميذ بحقوق الطفل ،حتدث
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املؤل�ف عن معرف�ة التالمي�ذ باالتفاقي�ة الدولية
حلقوق الطفل مع حتليل ومناقشة النتائج.
الفصل الثالث خصصه املؤلف للحديث
ع�ن معرف�ة ومواقف األس�اتذة بحق�وق الطفل
وباالتفاقية الدولية حلقوق الطفل.
أما الفصل الرابع فخصصه للحديث عن
معرفة ومواقف األهل بحقوق الطفل وباالتفاقية
الدولية حلقوق الطفل مع التحليل واملناقشة.
كما حتدث بالتفصي�ل يف الفصل اخلامس
ع�ن الرتبي�ة على حق�وق الطف�ل وتطبيقاهت�ا يف
امل�دارس اللبناني�ة واملجتم�ع اللبن�اين ،والرتبي�ة
على حقوق الطفل يف املدرس�ة وم�ن وجهة نظر
التالميذ واألس�اتذة ،ومص�ادر املعرفة باالتفاقية
الدولية حلقوق الطفل.
وأخيرا خص�ص املؤل�ف الفصلين
ً
السادس والسابع للحديث عن الصعوبات التي
تواجه املدرسة واألساتذة واألهل يف جمال الرتبية
عىل حق�وق الطف�ل ،ومقرتحات األس�اتذة ،كام
قدم خالص�ات عامة واس�تنتاجات ومقرتحات
عملية.

أصول االجتهاد الكالمي
الكاتب :حسني أمحد اخلشن.
النارش :املركز اإلسالمي الثقايف – بريوت.
الصفحات 528 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
ع�رف علم ال�كالم بأنه العل�م بالعقائد
ُي ّ
الديني�ة ع�ن األدل�ة اليقيني�ة ،لكن ه�ذا العلم –
حس�ب املؤل�ف – مل يحُ�دد طبيع�ة ه�ذه األدل�ة
التفصيلية ،أو قيمتها املعرفية ،األمر الذي كشف
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عن ثغرات يف هذا احلقل الكالمي املهم ،مع عدم
وجود منهج ُمدون له خيضع للمناقشة والفحص
وإعادة النظر.
م�ن هنا حي�اول هذا الكت�اب معاجلة هذه
الثغ�رات مع الدعوة اىل إطالق علم رديف أطلق
عليه اس�م :علم أص�ول الكالم ،مهمت�ه تأصيل
قواعد االستنباط الكالمي ،ومصادر االستدالل
العقائدي.
يتك�ون الكت�اب م�ن مقدم�ة وبابين
وجمموع�ة من الفصول :يف املقدمة حتدث املؤلف
ع�ن علم أصول االجته�اد الكالمي ،ثم رشع يف
الب�اب األول باحلديث عن االجته�اد الكالمي:
املبررات ،املناه�ج ،املرتكزات ،حي�ث ناقش يف
الفص�ل األول املبررات والعقب�ات مثل اجلمود
الكالمي ..أسبابه وسلبياته ،فيام خصص الفصل
الثاين للحديث عن املناهج :التعددي والتكاميل.
أم�ا الفص�ل الثال�ث فناقش في�ه املؤلف
موض�وع موقعية اليقين يف االجته�اد الكالمي،
ودور اليقني يف بن�اء املعرفة الدينية ،واملوقف من
التعدد االعتقادي.
وأخريا خص�ص الفصل الرابع للحديث
ً
عن دور اللغة يف االجتهاد الكالمي.
يف الب�اب الث�اين وحت�ت عن�وان :أدوات
االجته�اد الكالم�ي ،ناق�ش املؤل�ف يف الفص�ل
األول اإلدراك العقيل وموقعية العقل يف التجربة
الديني�ة ،ودوره يف إنت�اج املعرف�ة ،فيما حتدث يف
الفص�ل الث�اين ع�ن اإلدراك الدين�ي ،م�ن حيث
مرجعية القرآن والسنة وأدلة حجتهام.
أم�ا الفص�ل الثالث فخصص�ه للحديث
عن اإلدراك الوجداين .ويف الفصل الرابع حتدث
في�ه ع�ن اإلدراك احلسي وعالقة العل�م بالدين.
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فيما ناق�ش يف الفص�ل اخلامس موضوع الش�ك
يف العقائ�د ..أنحاؤه ومعاجلات�ه ،وقد حتدث فيه
بالتفصي�ل ع�ن أصالة ع�دم احلجي�ة ،االحتياط
والرباءة ،وأصالة الصحة يف العقيدة...

تطوير املنهج ..دليل للممارسة
الكاتبان :جون ويلس وجوزيف بوندي.
ترمجة :د .جمدي سليامن املشاعلة.
النارش :دار الفكر  -بريوت.
الصفحات 450 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
موض�وع ه�ذا الكت�اب ه�و املناه�ج
وتطويره�ا ،ورص�د وع�رض مش�اريع املناه�ج
الدراس�ية يف مجي�ع أنح�اء الع�امل ،م�ع التنبي�ه
إىل املتغيرات والتط�ورات احلاصل�ة يف جم�ال
املعلوماتية ،ووسائل التواصل وسهولة احلصول
عىل املعرفة واملعلومة عرب شبكة اإلنرتنت ،وتأثري
ذل�ك يف العملية التعليمية ،ودور التكنولوجيا يف
تطوي�ر املناه�ج ،والنتائ�ج التي يمك�ن احلصول
عليها من خالل االستفادة من التقنية املعارصة.
يتك�ون الكت�اب م�ن عشرة فص�ول ،يف
الفص�ل األول وحت�ت عن�وان :املنه�ج يف العرص
عرف الكاتب�ان املنهج ،كام حتدثا
العامل�ي اجلديدَّ ،
ع�ن البني�ة التنظيمي�ة ومب�ادئ يف تطوي�ر املنهج
وانعكاسات العوملة.
أم�ا الفصل الثاين فقد حتدث�ا فيه عن دور
الفلس�فة يف تصمي�م املنه�ج وحمددات الفلس�فة
الرتبوية ،والفلسفات املوجودة يف املدارس.
الفص�ل الثال�ث خصص�اه للحديث عن
إدارة تطوي�ر املنه�ج ،حي�ث اس�تعرضا مواضيع

مثل تعيني الفلس�فة ،وصياغ�ة األهداف ،وتقييم
احلاجات ،وبيانات لتخطيط التعليم.
الفصالن الرابع واخلامس حتدث املؤلفان
فيهما ع�ن املنه�ج املس�تند إىل املعايير وأص�ول
املعايير ،وكيفية إعادة التوازن للمناهج املس�تندة
إليه�ا ،وكذل�ك أمهي�ة تطوي�ر املنه�ج يف الغرف
الصفية.
أم�ا الفصلان الس�ادس والس�ابع فق�د
خصصامه�ا للحدي�ث ع�ن برام�ج املدرس�ة
االبتدائية وقضاياها ،وبرامج املدرس�ة املتوس�طة
وقضاياها.
وأخريا ،خصص الكاتبان الفصل الثامن
ً
للحديث عن برامج املدرس�ة الثانوية وقضاياها،
والفصل التاسع للحديث عن املنظورات العاملية
لتطوير املنهج  ..أما الفصل العارش فقد حتدثا فيه
عن التكنولوجيا :املنهج ،املستقبل.

اإلمام اخلميين

ومنهجه يف االجتهاد ومدرسته الفقهية
الكاتب :سعيد ضيائي فر.
ترمجة :رعد احلجاج.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي -
بريوت.
الصفحات 351 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
يتمي�ز االجته�اد الفقه�ي اإلسلامي
بحيوي�ة ونش�اط مت َّثل يف تع�دُّ د امل�دارس الفقهية
واختالف مرتكزاهتا وأصوهلا االجتهادية ،بل إن
التعدد والتنوع طال املدرسة الواحدة؛ حيث مت ًّيز
عدد من الفقهاء واملجتهدين بمنهجية خاصة هبم

إصدارات حديثة

يف االجته�اد ،ما جعل املؤرخني هلم يضعوهنم يف
مصاف ا ُملجددين ليس داخل مدارس�هم الفقهية
ِّ
فقط ،بل يف إطار الفقه اإلسالمي العام ،ملا تركوه
من تأثري يف االجتهاد االسالمي وتطوره وعالقته
بالواقع والنص املقدس.
من هنا ينطلق هذا الكتاب ليسلط الضوء
على التجرب�ة االجتهادي�ة ألحد فقه�اء اإلمامية
املعارصين واملش�هورين بس�بب جتربته السياسية
كقائ�د لث�ورة إسلامية ،إن�ه الفقي�ه واملجته�د
اإلي�راين اإلم�ام اخلمين�ي ال�ذي ُيمك�ن وصف
اجتهاداته وما أضافه للفقه اإلمامي بأهنا مدرس�ة
فقهية متميزة داخل املدرس�ة اإلمامية نفسها ،من
خلال جمموعة من العنارص اجلدي�دة ،كاالهتامم
بال ُبعد االجتامعي للفقه ،وتأثري الفتوى يف الواقع
وم�دى تأ ُّثرها به ،ومتى يتم االرتكاز عىل غايات
الرشيعة ومقاصدها ...إلخ.
يتك�ون الكت�اب م�ن تس�عة فص�ول،
الفصلان األول والثاين حتدث الكاتب فيهام عن
معامل املدرس�ة يف علم الفقه وعالقة الفقه بس�ائر
العلوم.
أم�ا الفصلان الثال�ث والراب�ع فق�د
خصصهما للحدي�ث عن موق�ع الفق�ه يف الفكر
اإلسلامي وأه�داف الدي�ن .فيما حت�دث يف
الفصلين اخلام�س والس�ادس عن أه�داف علم
الفقه وال ُبعد االجتامعي يف الفقه اإلسالمي.
الفصلان الس�ابع والثام�ن خصصهما
ملناقش�ة دور الزمان وامل�كان يف االجتهاد ووالية
الفقيه املطلقة.
وأخيرا حت�دث يف الفص�ل التاس�ع ع�ن
ً
النظرة العقالنية يف فقه املعامالت.
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التخطيط التربوي والتنمية البشرية
الكاتب :عصام الدين برير آدم.
النارش :دار الكتاب اجلامعي – اإلمارات العربية
املتحدة.
الصفحات 300 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
إذا كان�ت الرتبي�ة تعن�ي العملي�ة املقصودة
واملنظم�ة الت�ي هت�دف إىل تنمي�ة ق�درت األف�راد
واس�تعداداهتم وميوهل�م وطريق�ة اكتس�اهبم للقيم
واألف�كار ،ف�إن التنمية –كما يرى املؤل�ف– تعني
كذلك السياسات واإلجراءات املقصودة واملخططة
التي تستهدف االس�تخدام األمثل للموارد البرشية
واملادية للمجتمع ،من هنا تربز أمهية دور التخطيط
التعليمي باعتباره من أهم عنارص اإلدارة التعليمية،
وخصوصا مع تزايد مشكالت التخطيط الرتبوي.
ً
م�ن ه�ذا املنطلق حي�اول املؤلف تس�ليط
الضوء عىل التخطي�ط العام والتخطيط الرتبوي،
معنامه�ا ونش�أهتام وأهدافهما والصعوب�ات
واملعوقات التي تقف يف وجه التخطيط الرتبوي.
يتك�ون الكت�اب م�ن اثني عشرة فصلاً ،
حي�ث خصص املؤل�ف الفصلان األول والثاين
للحدي�ث ع�ن مفه�وم ومعن�ى التخطي�ط،
والتخطي�ط الرتب�وي ،فيما تن�اول يف الفصلين
الثالث والرابع املراحل العامة للتخطيط الرتبوي
وجماالت هذا التخطيط.
الفصلان اخلام�س والس�ادس حت�دث
فيهام عن املداخل الرئيسة لتخطيط التعليم ،وأثر
املعلومات يف التخطيط الرتبوي.
أما الفصول املتبقية فقد تناول فيها عدة قضايا

إصدارات حديثة
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تتعل�ق بالتخطيط الرتبوي مث�ل :اقتصاديات التعليم،
والتخطي�ط للتعلي�م االبتدائ�ي األس�ايس والع�ايل يف
السودان ،ومفهوم التنمية العامة ،والتنمية البرشية.
وأخيرا عال�ج يف الفص�ل األخير
املش�كالت املع�ارصة والقضاي�ا الت�ي تؤث�ر يف
التخطيط الرتبوي والتنمية البرشية.

الفيسبوك

وتشكيل العالقات االجتامعية
نموذجا
طلبة كلية اإلعالم
ً
الكاتبة :وفاء كاظم حطيط.
النارش :دار أبعاد – بريوت.
الصفحات 240 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
حيتل الفيسبوك اليوم يف شبكات التواصل
االجتامعي مكانة متميزة ،بس�بب عدد املنخرطني
في�ه وحج�م م�ا يكتب في�ه وم�ا يتبادل عبره من
معلومات وحوارات وتواصل وتعارف اجتامعي،
وكذلك مدى التواصل االجتامعي عربه؛ ما جعله
الوسيلة األكثر شعبية للتواصل عرب العامل.
ه�ذا التواصل كان�ت له آث�ار وتداعيات
على مس�توى التع�ارف واحل�وار بين األم�م
والش�عوب ،والتداخل احلضاري والتثاقف ،كام
سجلت بعض الدراسات عد ًدا من األثار السلبية
وخصوصا عىل مستوى املراهقني وصغار السن.
ً
ه�ذا الكتاب حي�اول تس�ليط الضوء عىل
اجلان�ب االجتامعي هلذه الش�بكة وم�دى تأثريها
ودوره�ا يف تش�كيل العالق�ات االجتامعي�ة ،من
خلال رص�د العالق�ات التواصلي�ة لطلب�ة كلية
اإلعالم يف لبنان.

يق�ع الكتاب يف بابني وعدد من الفصول،
يف الب�اب األول وحت�ت عنوان :املقارب�ة النظرية،
حتدث�ت الكاتب�ة يف الفص�ل األول ع�ن ش�بكة
اإلنرتنت :النش�أة واملفهوم والتطبيقات ،ومفهوم
الش�بكات االجتامعي�ة واخلدم�ات الت�ي تقدمها
هذه الش�بكات وأنواعها ،وكيف نش�أ الفيسبوك
وخدماته وعدد أعضاء الفيسبوك يف لبنان والعامل.
الفص�ل الث�اين خصصته الباحثة لتس�ليط
الض�وء على العالق�ات االجتامعي�ة وعالقته�ا
باإلنرتن�ت ،والش�بكات االجتامعية ،والفيس�بوك
والعالقات االجتامعية ،وسامت جمتمع الفيسبوك.
يف الب�اب الث�اين وحت�ت عن�وان :املقاربة
امليداني�ة ،اس�تعرضت الباحث�ة املنه�ج املعتم�د
وفرضي�ات الدراس�ة وجمتم�ع الدراس�ة ،ث�م
عرض�ت يف الفص�ل األول النتائ�ج وحتليله�ا،
وخصص�ت الفص�ل الث�اين لتفسير النتائ�ج
والفرضيات ومناقشتها.

اإلدارة

أصالة املبادئ ووظائف املنشأة
الكاتب :د .كامل حممد املغريب.
النارش :دار الفكر  -بريوت.
الصفحات 560 :من القطع الكبري.
سنة النرش2105 :م.
يق�دم ه�ذا الكت�اب نماذج متع�ددة م�ن
املش�اكل والتحدي�ات اإلداري�ة ،كما يس�تعرض
ع�د ًدا م�ن املصطلح�ات اإلداري�ة الت�ي حيتاجها
املختص�ون يف العل�وم اإلداري�ة واملرتمج�ة إىل
اإلنجليزي�ة ،كما يبحث يف القضاي�ا والتحديات
املتوقعة يف القرن احلادي والعرشين.
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يقع الكتاب يف ثالثة أبواب وجمموعة من
الفصول.
يف الب�اب األول وحتت عن�وان :اإلدارة..
طبيعته�ا ومفاهيمه�ا ،حت�دث املؤل�ف يف الفص�ل
األول ع�ن طبيع�ة اإلدارة وأمهيته�ا .وحتدث عن
واإلدارة والعل�وم األخرى يف الفصل الثاين ،مثل:
علم االجتامع والنفس وعلمي القانون واالقتصاد.
الفص�ل الثال�ث خصص�ه للحديث عن
مفاهيم واصطالحات أساس�ية يف اإلدارة ،مثل:
عن�ارص اإلنت�اج ،الكفاية االقتصادي�ة ،الربحية،
األداء ...إلخ.
أما الفصل الراب�ع فتحدث فيه عن تطور
الفك�ر اإلداري م�ن العص�ور القديمة إىل العرص
احلديث وصولاً إىل امل�دارس اإلدارية املعارصة،
التقليدية ،البريوقراطية والعلمية.
يف الب�اب الث�اين حت�دث املؤل�ف ع�ن
الوظائ�ف اإلداري�ة ،حي�ث خص�ص الفص�ل
األول للحديث عن التخطيط :خطواته ودعائمه
وأنواعه ،وكيفية اختاذ القرارات يف التخطيط.
أما الفصل الثاين فخصصه للحديث عن
التنظيم وأمهيت�ه ،واملركزية والالمركزية ،وطرق
التنظيم اإلداري .ثم حتدث عن القيادة يف الفصل
الثالث ،فاستعرض نظريات القيادة ،وخصائص
القائد الناجح ،والقيادة حسب اهليكل التنظيمي.
الب�اب الثال�ث خصص�ه للحدي�ث ع�ن
وظائ�ف املنش�أة ،حيث حت�دث يف الفصل األول
عن إدارة اإلنتاج .وعن إدارة التسويق يف الفصل
الث�اين .ث�م حت�دث ع�ن إدارة األف�راد يف الفصل
الثالث .وعن اإلدارة املالية يف الفصل الرابع.
وأخيرا ،حت�دث يف الفص�ل اخلامس عن
ً
قضايا وحتديات معارصة.
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فلسفة التعليم والتربية يف اإلسالم
املفاهيم واملباين (ج)1
األهداف ،األصول ،األساليب (ج)2

ُ
الكتاب :جمموعة من املؤلفني.
ترمجة :د .عيل احلاج حسن.
الن�ارش :مركز األبحاث والدراس�ات الرتبوية –
بريوت.
الصفحات :ج ،396 -1ج ،398 -2من القطع
الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
ال يمك�ن أن تق�وم أي عملي�ة تربوية إلاَّ
بناء عىل رؤية فلس�فية ،حتدد املنطلق�ات الفكرية
والنظري�ة ،وتض�ع األهداف والغايات ،وترس�م
اخلط�ط واملناه�ج واخلط�وات واألس�اليب التي
عن طريقه�ا تتحقق أهداف السياس�ات الرتبوية
املرحلية واالسرتاتيجية.
وتظه�ر أمهي�ة وج�ود فلس�فة للرتبي�ة
والتعلي�م يف عملي�ة تأصي�ل املذه�ب الرتب�وي
اإلسلامي انطال ًق�ا م�ن الكش�ف ع�ن املب�اين
واألصول الفلس�فية للرتبي�ة والتعليم من خالل
الق�رآن والس�نة النبوي�ة الرشيفة ورواي�ات أئمة
أهل البيت النبوي.
الكتاب من جزأين ،وقد ش�ارك يف كتابة
دراس�اته نخب�ة م�ن املختصين يف جم�ال الرتبي�ة
والتعليم.
يتكون الكتاب م�ن مباحث وفصول ،يف
املبح�ث األول تم احلدي�ث يف الفصل األول عن
املفه�وم واملصطلح�ات ،كام حت�دث الكُتاب عن
فلس�فة الرتبية والتعليم وعالق�ة التعليم والرتبية
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بالعلوم األخرى.
يف الفص�ل الث�اين ت�م احلدي�ث في�ه ع�ن
التعليم والرتبية اإلسالمية وفلسفتها.
املبح�ث الث�اين ُخ ِّص�ص للحدي�ث
ع�ن أن�واع املب�اين ،يف الفص�ل األول :املعرفي�ة،
الوجودي�ة ،اإلهلي�ة ،اإلنس�انية ،القيمي�ة ،ومبني
الرتبي�ة والتعلي�م اإلسلامية يف نظ�رة واح�دة
يف الفص�ل الث�اين ،واخلصائ�ص العام�ة للتعليم
والرتبية يف االسالم يف الفصل الثالث.
اجلزء الثاين حتدث الكُتاب فيه يف املبحث
الثالث ع�ن أهداف الرتبية والتعليم يف اإلسلام
يف الفص�ل األول ،وأص�ول التعلي�م والرتبي�ة يف
اإلسالم يف الفصل الثاين.
أم�ا الفص�ل الثالث ُ
فخص�ص للحديث
ع�ن جماالت التعليم والرتبية يف اإلسلام ،كام تم
احلديث يف الفصلني الرابع واخلامس عن مراحل
التعلي�م والرتبي�ة يف اإلسلام وعوام�ل وموان�ع
التعليم والرتبية يف اإلسالم.
وأخريا ،تم احلديث يف الفصل الس�ادس
ً
عن أساليب التعليم والرتبية يف اإلسالم.

مناهج الدراسات االجتماعية
وأصول تدريسها

الكاتب :شكري حامد نزال.
النارش :دار الكتاب اجلامعي – اإلمارات العربية
املتحدة.
الصفحات 367 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2014 - 1م.
ينطل�ق ه�ذا الكتاب من إش�كالية أو عقبة
تعرتض مهن�ة التعليم ،ويتعلق األم�ر باملعلومات

الرتبوي�ة املوزع�ة يف مؤلف�ات ودراس�ات عدي�دة
جتع�ل االس�تفادة منه�ا متعسرة وصعبة .م�ن هنا
ح�اول املؤل�ف وعرب فصول هذا الكت�اب تبيني ما
حيت�اج إليه معل�م الدراس�ات االجتامعي�ة يف مجيع
مراح�ل التعلي�م امل�دريس ،وكذلك ما حيت�اج إليه
طلبة املعاه�د وكليات الرتبية والكلي�ات اجلامعية
األخ�رى إىل جانب املهتمين وذوي االختصاص
يف هذا امليدان.
يتك�ون الكت�اب م�ن اثني عشرة فصلاً ،
تن�اول يف الفصلين األول والث�اين مفه�وم
الدراس�ات االجتامعي�ة وأهدافه�ا وكيفية تنظيم
مناه�ج الدراس�ات االجتامعي�ة ،واأله�داف
املتوخاة منها.
الفص�ل الثال�ث خصص�ه املؤل�ف
الس�تعراض اخلبرات التعليمي�ة يف مناه�ج
الدراس�ات االجتامعي�ة ،وأمهي�ة ه�ذه اخلبرات
وخصائصها ومستوياهتا.
الفصلان الراب�ع واخلام�س خصصهما
للحدي�ث ع�ن التخطي�ط لتدري�س الدراس�ات
االجتامعي�ة ،واأله�داف الس�لوكية يف مناه�ج
الدراسات االجتامعية.
يف الفص�ل الس�ادس حت�دث املؤل�ف
ع�ن عل�م النف�س الرتب�وي وتعل�م الدراس�ات
االجتامعي�ة ،فيما حت�دث يف الفصل الس�ابع عن
طرق تدريس الدراسات االجتامعية.
أما الفصالن الثامن والتاس�ع فخصصهام
املؤل�ف لتس�ليط الض�وء على مص�ادر تدري�س
الدراس�ات االجتامعي�ة ،وتقوي�م التحصي�ل يف
الدراسات االجتامعية.
وأخيرا ،حت�دث يف الفص�ل الع�ارش عن
ً
تقويم مناهج الدراسات االجتامعية.
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ويف الفصل احلادي عرش عن إعداد معلم
الدراسات االجتامعية.
وانته�ى يف الفصل الثاين عشر باحلديث
عن تقويم أداء معلم الدراسات االجتامعية.

يف نقد الفكر الديين..
النقد التارخيي

الكاتب :د .خالص جلبي.
النارش :املركز الثقايف العريب – بريوت.
الصفحات 319 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2014 – 1م.
يتس�اءل الدكت�ور خال�ص جلب�ي قائلاً :
واآلن إذا كان�ت احلضارة الغربية قد ولدت فهل
هل�ا أب وج�د وأم وج�دة؟ هل ول�دت بالقانون
ال�ذي يرسي عليها وعىل غريه�ا أم ولدت بدون
س�فاحا
قان�ون؟ هل ه�ي كائن غير رشعي ُولد
ً
وترك لقي ًطا ،فال تريد احلضارة الغربية االعرتاف
ب�أب وأم؟ أم ه�ي كائ�ن خ�ارق للع�ادة ،وكأنه
املسيح الذي خلق من بويضة بدون نطفة؟
عذبني كثريا ومل ِ
هذا الس�ؤال َّ
يش�فني فيه
ً
جم�رد كلمات املديح والثن�اء واالنتف�اخ ،عن أثر
َّ
احلضارة اإلسالمية يف إنجاب هذا الطفل «العاق
واملتمرد» واملتنكِّر ألصله؟ فرحت أحاول مسك
ِّ
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اخليوط التارخيية ،وباألسامء والتواريخ عىل وجه
الدقة ،فاصطدمت بمعامل واضحة ارتس�مت عىل
حم َّياه�ا عبر التاريخ ،خاص�ة منعط�ف منتصف
الق�رن الثال�ث عرش امليلادي ،املواف�ق ملنتصف
القرن السابع اهلجري ،حيث يشكل هذا التاريخ
«انعطا ًفا نوع ًّيا» ليس يف تاريخ الغربيني فحسب،
ب�ل يف تاريخ اجلنس البرشي قاطبة /حيث خرس
العامل اإلسلامي قيادة اجلنس البرشي عىل الرغم
حتول خطري لتح�ول حضاري نوعي
من بدي�ات ّ
م�ن خالل أمري�ن مه�ا الرتاكم املع�ريف وتكدُّ س
الثروة.
يف ه�ذا املنعطف بدأ يف التش�كُّل تياران،
أو منعطفان ،مشى فيه املخطط األول باجتاه القوة
والتق�دُّ م ،والث�اين باجت�اه االنحط�اط والرتاجع،
وب�ذا انقلبت حم�اور العامل ليصبح الشمال جنو ًبا
واجلنوب شمالاً  ،ولنولد نح�ن يف خط اجلنوب،
حي�ث تنق�ل لنا اإلذاع�ات األخب�ار التي ال ترس
تنصب علينا مع كل رشوق شمس!
ُّ
ولكن ما بالنا نستعجل التحليل التارخيي
بدون مقدماته.
الكتاب حيوي جمموعة كبرية من املقاالت
الت�ي كتبها جلبي يف فرتات متفرقة لكنها تدور يف
نقد الفكر الديني عرب بوابة النقد التارخيي.
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