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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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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
أي جمتمع وأمة إىل دراسة التجارب الفكرية والثقافية
تتأكد باستمرار حاجة ِّ
مرت هبا؛ ألن الكثري من الدروس والعرب موجودة يف هذه التجارب ،كام أن هذه
التي َّ
التجارب حتتضن عنارص القوة يف كل جتربة ،وعنارص الضعف التي أ َّثرت سل ًبا يف مآالت
هذه التجربة أو تلك.
إن دراسة جتارب األمة الفكرية والثقافية ،تزيد ِمن وعي وخربة األمة من خالل
مرت هبا هي أو األمم األخرى.
التجارب التي َّ
لذلك فإن امللف األسايس يف هذا العدد هو فلسفة التاريخ خربات ومنهجيات.
وهو ملف يناقش أمهية دراسة التجارب ،وما هي الفوائد الكربى التي حتصل عليها األمة
من خالل هذه الدراسة ،ووعي ميكانيزماهتا وآليات عملها ،واحلوامل االجتامعية التي
قامت هبا.
إضافة إىل األبحاث والدراسات األخرى التي توزَّعت يف أبواب املجلة الثابتة.
فالكلمة األوىل التي كتبها السيد مدير التحرير بعنوان« :مفهوم االعتدال والوسطية
يف الفكر االسالمي املعارص».
واألستاذ رئيس التحرير كتب عن« :حركة احلسني ..قراءة حتليلية يف االجتاهات
األدبية».
ويشارك األستاذ رمزي بن حليمة بدراسة بعنوان« :أركون ناقدً ا لالسترشاق».
إضافة إىل الدراسات واألبحاث األخرى التي حيفل هبا هذا العدد..
نرجو من العيل القدير أن نكون قد ُو ِّفقنا يف تقديم إضافة نوعية عىل صعيد املعرفة
والثقافة يف املحيط االجتامعي.
واهلل املوفق..

الكلمة األولى
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ﷺ الطريق إىل الوسطية

عىل املستوى الفعيل والواقعي كل اآلحاد واملجموعات ،تدَّ عي أهنا
وسطية ومعتدلة ،وأن غريها هو املغايل واملتطرف .وكل هذه األطراف حتاول
تظهري بعض مقوالهتا التي تثبت من وجهة نظرها أهنا وسطية ومعتدلة .ولو
أخذنا مجيع هذه املقوالت عىل حممل الصدق واجلدية ،ال يوجد طرف يف العامل
خارجا عن جادة االعتدال والوسطية.
اإلسالمي متطر ًفا أو مغال ًيا أو
ً
وهذا اال ِّدعاء املتبادل هو الذي يقودنا للوقوف قليلاً لتحرير مقولة
الوسطية من مجيع هذه االدعاءات ،والعمل عىل بيان املعايري احلقيقية واجلوهرية
التي جتعل هذا الطرف أو ذاك وسط ًيا أو متطر ًفا.

والوسطية التي نقصدها يف هذا السياق ،ليست الفضيلة بني رذيلتني
أو اللون الرمادي الذي ال حيدد موقعه وموقفه من جراء حتوالت وتطورات
واقعه ،وإنام هو ذلك اإلنسان الفرد أو املجموع الذي ال يامرس الغلو والتعصب
النظري والعميل .وحتى تتضح هذه الرؤية بشكل تفصييل فإن معايري الوسطية
هي النقاط التالية:
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الكلمة األوىل

 -1احرتام اإلنسان وجو ًدا ورأ ًيا وحقو ًقا؛ فاهلل سبحانه وتعاىل خلقنا خمتلفني
ومتنوعني ،وكل حماولة برشية لقرس الناس عىل رأي واحد أو قناعة واحدة ،هو سلوك
متطرف ،حتى لو ا َّدعى هذا اإلنسان أنه وسط ًّيا .والوسطية يف جوهرها هي احرتام حقيقي
وعميق لإلنسان -مطلق اإلنسان -يف وجوده وآرائه وقناعاته وأفكاره والتزاماته وحقوقه
املادية واملعنوية.
وكل تعدٍّ عىل هذا اإلنسان يف أي دائرة من الدوائر املذكورة أعاله ،هي ممارسة
تطرفية ،خترج ممارسها من ربقة االعتدال والوسطية.
عدوانيةّ ،

وهذا ال يعني تذويب عنارص التباين واالختالف بني الناس ،وإنام يعني ضبط نزعات
الفرد لكيال يتحول هذا االختالف ملربر للتعدي عىل اإلنسان املختلف .فال يصح أن يعلن
بعض الناس -صبح مساء -أهنم وسطيون ،ولكنهم عىل مستوى قناعاهتم وأفكارهم
ومقوالهتم هم يامرسون النبذ واإلقصاء والتعدي املعنوي عىل حقوق املختلف .فثمة مسافة
قيمية وأخالقية ينبغي أن تبقى قائمة بني حق االختالف املكفول للجميع ،وبني انتهاك
حرمة املختلف ماد ًّيا ومعنو ًّيا .وكل إنسان أو جمموعة برصف النظر عن مذهبها ودينها
وأيديولوجيتها جتعل من حق االختالف قاعدة لتربير انتهاك حق املختلف ،هي جمموعة
متطرفة وليست ملتزمة بضوابط ومقتضيات الوسطية .فالوسطية ال تساوي أن يتحدث
كثريا عن فضائل الوسطية واالعتدال ،وال تساوي أن يدَّ عي هذا االدعاء يف مقوالته
اإلنسان ً
وخطبه ،وإن املعيار احلقيقي للوسطية هو مدى احرتام هذا اإلنسان أو تلك املجموعة
لإلنسان -كل اإلنسان -يف وجوده وأفكاره وحقوقه املادية واملعنوية .وعليه كل النزعات
النبذية واإلقصائية والقدحية لآلخرين ،هي مستوى من مستويات التطرف والغلو.
من هنا فإن كل من يريد أن يقبض عىل قيمة الوسطية ،فعليه أن ين ّقي ثقافته من كل
عنارص الكره والبغض لآلخر املختلف ،ويتعامل مع املوافق له واملخالف له عىل حدٍّ سواء
فيام يتع ّلق بحقوقه وعنارص االحرتام املختلفة.

فاهلل سبحانه وتعاىل جعل من قتل النفس الواحدة قتلاً جلميع الناس .لذلك ثمة
إرصار قيمي  -إسالمي عىل رضورة احرتام اإلنسان برصف النظر عن أصوله وأفكاره .إذ
ِ
ِ
ِ ِ
س ِائ َيل َأ َّن ُه َم ْن َقت ََل َن ْف ًسا بِ َغيرْ ِ َن ْف ٍ
س َأ ْو
يقول تبارك وتعاىل{ :م ْن َأ ْج ِل َذل َك َك َت ْبنَا َعلىَ َبني إ رْ َ
ِ
َفس ٍ
اد فيِ الأْ َ ْر ِ
َّاس جمَ ِي ًعا َو َل َقدْ َجا َءتهْ ُ ْم
َّاس جمَ ي ًعا َو َم ْن َأ ْح َي َ
اها َفك ََأ َّنماَ َأ ْح َيا الن َ
ض َفك ََأ َّنماَ َقت ََل الن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ لمَُ ِ ُ َ (((
فيِ
ِ
ِ
َ
ُر ُس ُلنَا با ْل َب ِّينَات ُث َّم إ َّن كَث ًريا من ُْه ْم َب ْعدَ َذل َك الأْ ْرض سرْ فون} .
((( سورة املائدة ،آية .32
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فاألفراد واجلامعات الذين حيولون االختالف الديني أو املذهبي أو القومي ،إىل مربر
لإلهانة أو للقتل أو االغتيال املعنوي ،هم مجاعات متطرفة وبعيدة كل البعد عن االعتدال
والوسطية؛ ألن معيار الوسطية هو احرتام وصيانة اإلنسان برصف النظر عن دينه ومذهبه
وقوميته يف وجوده وقناعاته وحقوقه.
 -2تبني خيار الالعنف ،واالبتعاد -عىل املستويات الثقافية واالجتامعية -عن كل
أشكال ممارسة القوة ضد املختلف .فحقيقة الوسطية مضادة -يف وجودها وآفاقها -حلقيقة
العنف وممارسة القرس والقهر ضد املختلف.
وكل مجاعة برشية تتبنى خيار العنف وتربر أو تشجع عىل قتل املختلف ،هي مجاعة
غري وسطية .وبمقدار ما تبتعد اجلامعات عن العنف املادي واملعنوي ،بالقدر ذاته تقرتب
هذا اجلامعات من قيمة الوسطية .فال وسطية مع تبني خيار العنف ،وال اعتدال لدى أي
مجاعة متارس اإلكراه والقهر والقرس لتبني مقوالهتا أو خياراهتا.

فجامعات العنف مهام كانت أيديولوجيتها ،هي مجاعات غري وسطية .ومن يتحدث
أيضا مجاعات
عن الوسطية وهو يامرس القتل والتفجري أو يؤسس لثقافة ممارسة العنف ،هي ً
غري وسطية ،حتى لو حتدثت يف كل بياناهتا عن فضائل الوسطية واالعتدال .فالوسطية رؤية
وموقف وال ختالف بينهام.
 -3رفض إطالق أحكام التكفري والزندقة والتضليل واالنحراف العقدي عىل
املختلف .ألن إطالق أحكام التكفري عىل املختلفني ،تقود إىل نبذ املختلف وطرده اجتامع ًّيا،
وانتهاك حقوقه ،والتعدي عىل خصوصياته ،وقد تصل يف بعض األحيان إىل قتله.
فاالختالف يكون بني متساويني ،وليس بني من هو قابض عىل احلق واحلقيقة ،وبني
الكافر هبام واملنشق عنهام ..واملجموعات البرشية التي تتساهل يف إطالق أحكام التكفري
والزندقة عىل اآلخرين ،هي مجاعات مغالية ومتطرفة؛ ألنه ال حيق ألي إنسان أن يطلق
أحكام التكفري عىل اآلخرين لكوهنم خمتلفني معه يف القناعات واألفكار والتصورات.
وكلنا يعلم أنه عىل املستوى التارخيي وبالذات يف زمن الفتن والرصاعات املذهبية،
تم استخدام مقولة الكفر والتكفري وسيل ًة من وسائل الرصاع ورفع الغطاء الديني عن
اآلخر ،وحتريض املختلفني معه إىل قتله والتعدي عىل حقوقه .وعليه فإن كل من يستخدم
مقوالت الدين وأحكامه اجلزائية يف رصاعه الفكري أو السيايس مع اآلخرين هو متطرف
وبعيد عن خيار االعتدال والوسطية.
واجلدير يف اللحظة الراهنة عىل هذا الصعيد ،هو شيوع اجلامعات واألفراد الذين
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يطلقون أحكام التكفري والتبديع والزندقة عىل املختلفني معهم ،مما أسس إىل مناخ سيايس
واجتامعي ملامرسة العنف الديني بكل صوره وأشكاله .وال ريب أن شيوع هذا التوجه
اخلطري عىل أمن واستقرار املجتمعات العربية واإلسالمية سيساهم يف مضاعفة اخلطر عىل
مجيع األطراف واألطياف املوجودة يف األمتني العربية واإلسالمية.

ألن هذه اجلامعات التكفريية تتوسل يف حسم كل خالفاهتا -سواء كانت حقرية أو
عظيمة -بالعنف والقتل والتفجري؛ ألهنا تطلق أحكا ًما كاسحة عىل اآلخرين ضمن رؤية
نمطية ضيقة ،مما يسوغ هلا استخدام املفخخات وقتل األبرياء وذبح الناس .وكأن هذه
اجلامعات هي وحدها العارفة بأحكام الدين وترشيعاته ،واملخولة بتنفيذ أحكامه .والذي
يثري االستهجان واخلوف يف آن هو أن الذي يطلق فتاوى التكفري والذبح والقتل أناس
وفق املعايري الرشعية اإلسالمية -ال حظوظ علمية هلم ،تؤهلهم ممارسة اإلفتاء وإعطاءوبيان األحكام الرشعية.
فتجد بعض املفتني قبل شهور قليلة كان يامرس االنحراف والرذيلة بكل صوره،
إلاَّ إنه -ويف برهة زمنية وجيزة بفعل تدينه -ينتقل إىل ممارسة اإلفتاء واستباحه الدماء
واألعراض؛ لذلك آن األوان لألمة اإلسالمية مجعاء لرفع الصوت عال ًيا ضد كل عمليات
القتل والتفجري وسفك الدماء التي جتري باسم اإلسالم والرشيعة اإلسالمية.
ألن استرشاء جرثومة العنف واإلرهاب باسم الدين يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية،
سيدخل مجيع هذه املجتمعات يف أتون العنف الذي يقود جمتمعاتنا إىل االهنيار من الداخل،
ويورطها يف حروب عبثية ال تبقي وال تذر.

ﷺ كيف نعزز خطاب االعتدال يف الوطن

ثمة رضورات ومؤرشات عديدة ،تدفعنا إىل االعتقاد بأن املنطقة والظروف احلساسة
التي متر هبا ،وطبيعة التحديات واملشاكل التي تواجهنا ،كل هذا يدفعنا إىل االعتقاد بأن هذه
املنطقة بحاجة إىل مبادرات نوعية من أهلها ،تستهدف فضح اإلرهابيني ورفع الغطاء الديني
عنهم ،وبناء حقائق وخطاب إسالمي جديد قوامه االعتدال والوسطية واحرتام املكاسب
اإلنسانية واحلضارية .وخطاب االعتدال ،ال يمكن تعزيزه ،وتعميق موجباته يف الفضاء
االجتامعي ،دون احلرية .فطريق االعتدال احلقيقي ،هو يف توسيع دائرة احلرية واحلريات.
فهي الوسيلة احلضارية الكربى لتجذير مفهوم االعتدال يف الوسط االجتامعي والوطني.
وكل املامرسات اخلاصة والعامة ،املناقضة ملفهوم احلرية ،هي ممارسات مناقضة ملفهوم

مفهوم االعتدال والوسطية يف الفكر اإلسالمي املعاصر

9

تعزيز االعتدال يف الفضاء االجتامعي .فالعالقة عميقة بني مفهومي االعتدال واحلرية.

فاحلريات بطبعها إذا توفرت يف البيئة االجتامعية ،فإهنا تدفع الناس إىل املزيد من
الوسطية واالعتدال .كام أن االعتدال سيكرس املامرسة السليمة لقيم ومتطلبات احلرية.
واملجتمع الذي يبحث عن احلرية ،ال يمكن حتقيقها ،بتبني خطاب الغلو والتطرف
والتعصب؛ ألن هذا اخلطاب يباعد عىل املستوى النفيس والعميل بني املجتمع واحلرية.

واملؤسسة السياسية التي تبحث عن االعتدال ،بوسائل القهر والعنف ،فإهنا لن حت ّقق
إلاَّ املزيد من الغلظة والشدة والعنف.

هلذا فإننا نستطيع القول :إن الطريق احليوي لتعزيز خطاب االعتدال يف الوطن،
هو توسيع دائرة احلرية واحلريات ،واملزيد من اإلجراءات واملبادرات التي تصون حقوق
اإلنسان وحتول دون امتهان كرامته.
ومشكالت احلرية بكل مستوياهتا ال تعالج بإفنائها أو تقليص مساحتها ،وإنام
بحاميتها ،وتعزيز مقتضياهتا بالقانون .وهبذا نصل إىل معادلة واضحة لعملية تفكيك جذور
خطاب وحقائق التطرف والتعصب ،وبناء حقائق التسامح واالعتدال .وهي (احلرية –
االعتدال – سيادة القانون).
فهذه هي العنارص اجلوهرية لصياغة الفضاء االجتامعي ،بعيدً ا عن كل أشكال الغلو
والتعصب ونزعات الفوىض واخلروج عىل النظام.

فاحلرية هي طريق االعتدال ،وال محاية هلام إلاَّ بسيادة القانون الذي يامرس دور
احلامية والردع يف آن.
ولعلنا ال نبالغ حني القول :إن املنطقة تعيش اليوم مرحلة النتائج والتداعيات اخلطرية
خلطاب ديني متطرف ،وإلغائي ،ويعمل عىل طمس معامل االعتدال والتعايش السلمي يف
املنطقة.
لذلك فإن احلاجة ماسة اليوم ،لبلورة اسرتاتيجية وطنية وإسالمية جديدة ،تتبنى قيم
االعتدال والتسامح وحقوق اإلنسان ،وتتكيف مع مقتضيات العرص ،بحيث تتحول القيم
الدينية إىل قيم دافعة إىل البناء والتنمية والتعايش.

ويعاين املجال اإلسالمي يف هذه اللحظة التارخيية احلساسة الكثري من عنارص
التوتر املذهبي والتطرف الديني .بحيث أصبحنا نعاين يف الكثري من البلدان واملناطق من
ظاهرة التوتر املذهبي أو القومي أو العرقي أو السيايس املفتوح عىل احتامالت خطرية هتدد
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اجلميع يف حارضه ومستقبله .هلذا ومن أجل وقف االنحدار إىل الرصاعات والتوترات
املذهبية والداخلية ،نحن بحاجة إىل مبادرات وطنية وقومية وإسالمية حتول دون املزيد
من االنحدار عىل هذا الصعيد وتعمل عرب وسائل ومنهجيات خمتلفة من أجل إشاعة
وتعميم ثقافة االعتدال ومنهج العمل والفكر الوسطي بدون غلو أو تنطع .ونحن نعتقد أن
املؤسسات الدينية والثقافية واإلعالمية ،تتحمل مسؤولية عظيمة يف هذا السياق ،ومتتلك
القدرة الفعلية للمسامهة يف توجيه الرأي العام باجتاه هذه القضايا واملتطلبات ،التي تضبط
نزعات التطرف والتوتر الداخيل يف العديد من البلدان العربية واإلسالمية.
ويف هذا السياق نقدم جمموعة من التصورات واملقرتحات التي تساهم -يف تقديرنا-
يف تعزيز خطاب وواقع االعتدال يف الوطن واألمة يف خمتلف املجاالت واحلقول:

 -1نشعر بأمهية أن تقود املؤسسات الثقافية واإلعالمية محلة إعالمية لتعزيز خيار
االعتدال والوسطية يف الوطن واألمة ،لتعريف أبناء الوطن بأسس وآفاق االعتدال
والوسطية .وكلنا ثقة أن تبنّي محلة ثقافية وإعالمية مدروسة وموضوعية من قبل
املؤسسات الوطنية واإلسالمية لتعزيز خيار االعتدال ونبذ ثقافة الكراهية والتطرف سيؤيت
ثامره ،وسينعكس بشكل إجيايب عىل حارض ومستقبل الوطن واألمة يف العديد من امليادين
واحلقول.
 -2تأسيس منتدى وطني لالعتدال والوسطية ،ومهمة هذا املنتدى عقد الندوات
واملحارضات ،والتعريف بالكتب واإلصدارات التي تنسجم وخطاب االعتدال ،والعمل
الثقايف الذي يتجه إىل معاجلة اإلشكاليات الفكرية واالجتامعية والسياسية التي حتول دون
بروز خيار االعتدال والوسطية بشكل مؤسيس يف الوطن واألمة.

 -3الدعوة إىل تأسيس ميثاق إعالمي ينبذ العنف ،ويمنع ّ
بث كل املواد اإلعالمية
ّ
وحتث عىل الكراهية بكل أشكاهلا ،وتدعو إىل التسامح واحرتام حقوق اإلنسان
حتض
التي ّ
واالعتدال والوسطية .وإننا اليوم نعتقد -وبشكل عميق أمهية -أن يسعى اإلعالم احلر
إلنتاج صيغ احتضان ورعاية لكل املناشط واملبادرات والتوجهات التي تعترب معتدلة،
وتدعو إىل التعايش ونبذ الكراهية والعنف.
وإن حاجة أمتنا اليوم إىل خطاب االعتدال ،ليس حاجة ترفية ،بل من احلاجات
الرضورية التي تساهم يف حفظ وصيانة املكتسبات احلضارية ،وتوفري البيئة املالئمة ملواجهة
الكثري من التحديات والصعوبات التي تستهدف أمتنا يف حارضها ومستقبلها.
وحيدونا األمل باجتاه أن تتبنى املؤسسات الثقافية واإلعالمية الوطنية هذه املسألة،
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وتقود احلملة اإلعالمية والتثقيفية لتأكيد خيار االعتدال والوسطية يف الوطن واألمة.

واالعتدال الذي نقصده ،ال يعني بأي حال من األحوال التخيل عن ثوابت الدين
والوطن ،وإنام يعني قراءة هذه الثوابت بعيدً ا عن الغلو والتطرف.

وبالتايل فاملطلوب عىل هذا الصعيد ،هو تظهري قيم االعتدال والوسطية ،ونسج
العالقات اإلجيابية بني خمتلف األمم والشعوب والثقافات واحلضارات .وهذا التظهري
خاصا بحقل دون آخر ،وإنام مجيع حقول املجتمع ودوائره املتعددة ،معنية بشكل
ليس
ًّ
أسايس بتظهري قيم االعتدال والوسطية يف املجتمع السعودي.
وال يكفي يف هذا السياق أن نعلن اخلطاب املتطرف واملغايل واملتشدد ،وإنام ينبغي أن
يسند مرشوع تفكيك وفضح اخلطاب املتطرف ،بصياغة خطاب معتدل ،وسطي ،متوازن،
ويبني حقائقه ووقائعه يف الساحتني الثقافية واالجتامعية.

فاملطلوب اليوم عىل الصعيد الوطني ،ويف ظل هذه الظروف احلساسة والتحديات
الصعبة ،العمل عىل صياغة خطاب وطني وسطي يفكك نزعات التطرف والغلو ،كام يبني
حقائق االعتدال والتسامح يف الفضاء االجتامعي.

ﷺ كيف نعزز حقائق االعتدال يف الوسط االجتامعي؟

تنبهنا جتارب الشعوب واملجتمعات اإلنسانية ،أن العنف والتشدد الديني واإلنساين
من أخطر العيوب واآلفات التي تصيب بعض املجتمعات ،فتحول هذه العيوب هذه
املجتمعات إىل اإلصابة بأزمات متالحقة ،تزيد من إخراج هذه املجتمعات من ح ّيز التأثري
اإلجيايب يف احلياة واحلضارة احلديثة .فالتشدد يراكم السلبيات القيمية والسلوكية ،وإن
التشدد ليس من عالمات القوة الذاتية واالجتامعية؛ لذلك ثمة حقيقة راسخة تطلقها
كل التجارب اإلنسانية التي مرت بطور التشدد وال ُغلو الديني واالجتامعي ،حيث إن
هذا الغلو يدخل عموم املجتمع يف مواجهة داخلية مع نفسه .فاملتشدد حيول معركته
األيديولوجية والسلوكية إىل معاداة أبناء جمتمعه ،وحيارب كل الصور اإلجيابية يف بيئته
االجتامعية واإلنسانية؛ لذلك فإن حماربة التشدد والتطرف من األولويات ،حتى يتخلص
املجتمع املصاب بداء التشدد والتطرف من هذا االعوجاج القيمي والسلوكي ..هلذا فإن
جتارب احلياة السياسية والسلوكية ،تثبت أن الغلو والتشدد من أهم العيوب التي تصاحب
بعض املجتمعات التي تتمسك برؤيتها األيديولوجية وعقيدهتا الذاتية .وعليه فإن متسك
أي جمتمع بعقيدته يزيده قوة وقدرة عىل تذليل كل عقبات حياته ،ولكن حينام يصاب هذا
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املجتمع بالتشدد وال ُغلو الديني فإن هذا التشدد يصبح من أهم العيوب التي هتدد استقرار
املجتمع.
هلذا ثمة رضورة وطنية واجتامعية لتعزيز خطاب وحقائق االعتدال ،بوصفه هو
الذي خيرج هذا املجتمع من أتون التدهور األخالقي والسلوكي.

والسؤال اجلوهري الذي يتبادر يف هذا السياق :كيف نعزز حقائق وخطاب االعتدال
التطرف والتشدد الديني والسلوكي؟
للخروج من مأزق
ّ
نجيب عن هذا السؤال من خالل النقاط التالية:

 -1محاية حق االختالف :ال ريب أن بداية االعوجاج تتبلور حينام ال يتعامل اإلنسان
مع االختالف اإلنساين بطريقة صحيحة وسوية؛ ألن االختالف اإلنساين حالة طبيعية وقد
يكون من لوازم احلياة اإلنسانية ،ورفض هذا االختالف هو الذي يقود هذا اإلنسان املصاب
بالغلو والتشدد إىل العمل عىل كرس االختالف والضغط بكل الوسائل التي لديه لتذويب
دائرة االختالف اإلنساين ،والعمل عىل أن يكون كل املجتمع عىل رأي واحد وقناعة فكرية
وثقافية واحدة؛ هلذا فإن ترذيل االختالف اإلنساين ،هو الذي يقود إىل التعامل معه بوصفه
من العيوب التي ينبغي أن تعالج ..هلذا فإن التعامل القايس مع االختالفات اإلنسانية من
الظواهر السيئة ،التي تؤسس عرب متوالياهتا املتنوعة إىل حالة التشدد الديني واالجتامعي.
وهذا السلوك لن يتم التخيل عنه إلاَّ بحامية حق االختالف ،وهو من احلقوق األصيلة يف
حياة اإلنسان.
 -2التعامل اإلجيايب مع حقيقة التعددية االجتامعية :من الطبيعي القول :إن كل
املجتمعات متنوعة ومتعددة ،والوقوف ضد هذه احلقيقة يؤدي إىل مشاكل وأزمات عديدة
يف املجتمع ،ودائ ًام الوقوف ضد حقائق التعددية يؤدي إىل شيوع ظاهرة الغلو والتشدد؛
لذلك فإن حماربة الغلو والتشدد الديني ،وتعزيز حقائق االعتدال ،لن يكون إلاَّ باحرتام
كل التعدديات املوجودة يف املجتمع ،فال اعتدال إلاَّ بالقبول بالتعددية ،ومن يبحث عن
االعتدال مع حماربة التعددية فإنه سيصاب باملزيد من الغلو والتشدد؛ لذلك من الرضوري
تربية أبناء املجتمع عرب التعليم ووسائط الثقافة املتنوعة عىل القبول بحقيقة التعددية والتعامل
معه بدون خصومة أو عداوة ،حتى يتعزز خطاب االعتدال يف املجتمع .فاالعتدال هو نتاج
طبيعي لظاهرة القبول بالتعددية املوجودة يف املجتمع؛ لذلك فإنه ال يمكن تعزيز حقائق
االعتدال يف ظل حماربة حقائق التعددية ،فال اعتدال دون القبول بالتعددية ،وإنام املجتمعات
املعتدلة هي تلك املجتمعات التي تزخر بالتنوع والتعددية وحتميها بكل الوسائل القانونية.
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التطرف وال ُغلو؛ لذلك فإن التعامل اإلجيايب
أما حماربة التعددية فإهنا تفيض إىل شيوع فكر
ّ
مع حقائق التعددية يف املجتمع هو الذي يؤدي إىل تعزيز خطاب وحقائق االعتدال يف
املجتمع والوطن.
 -3صيانة االنفتاح والتواصل يف الدائرة االجتامعية :عىل املستوى العميل والتطبيقي
هناك تالزم بني ظاهرة االنغالق والتشدد الديني واالجتامعي .بمعنى أن من يعيش حالة
االنغالق فإن انغالقه هو يف أحد أسبابه وليد حالة التشدد وال ُغلو ،والتشدد وبيئته االجتامعية
مها اللذان يصنعان املناخ الداعم خليار االنطواء واالنغالق.
وعليه فإن االنفتاح والتواصل مع اآلخرين من الصفات األساسية التي تؤدي إىل
االعتدال ،فال اعتدال إلاَّ بالتواصل واالنفتاح؛ هلذا فإن تشجيع خيار االنفتاح هو الوجه
اآلخر لالعتدال ..ألن االنطواء كقيمة وسلوك عىل الضد من خيار االعتدال .لذلك فإن
املطلوب دائ ًام هو كرس حالة االنطواء ودفع األمور باجتاه االنفتاح من أجل تعزيز حقائق
االعتدال يف الوسط االجتامعي.

ﷺ مفهوم االعتدال السيايس

يف زمن الفتن واالصطفافات الطائفية واهلوياتية ،تتضاءل فرص االعتدال السيايس،
وتزداد أشكال التشدد الديني والسيايس .ولعل بنظرة واحدة للعامل العريب اليوم نكتشف
أن من ضحايا الظروف الراهنة يف املنطقة ،هو تراجع االعتدال السيايس ،وبروز كل أشكال
التطرف والتشدد ،بحيث أصبح املعتدل يف موقع الضعف واالهرتاء ،وأصبح التشدد
ّ
هو عنوان اللحظة الراهنة عىل كل املستويات .وهذا بطبيعة احلال يزيد من االحتقانات
والتوترات ،ويعيل من شأن كل العصبيات .وكل هذا ينعكس مزيد ًا من غياب االعتدال
وبروز كل أشكال التشدد والتطرف ،بحيث يصبح اخلطاب املعتدل غري مقنع ألحد ،وكل
طرف -برصف النظر عن طبيعته وجوهره -يربز جوانب التشدد لديه .وبنظرة واحدة
وعميقة يف املشهد السيايس العراقي ،نشعر أن اجلميع يزداد اشتعاالً وتشدد ًا .ولعل من
مآزق املشهد السيايس العراقي اليوم ،هو بروز كل نزعات التشدد واضمحالل كل أشكال
وعقليات االعتدال السيايس لدى اجلميع .ومن يبحث عن الشعبية والتأييد االجتامعي
ألفكاره ومرشوعاته جيد أن ال طريق أمامه للحصول عىل كل هذا ،إلاَّ التشدد والبعد عن
االعتدال السيايس.
فاجلميع بدأ يشعر أن االعتدال يضيع مرشوعه ،ويفقده احلضور االجتامعي املؤيد
له .وهذا الكالم ينطبق عىل كل املساحات العربية دون فرق جوهري كبري بني كل الساحات
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العربية .وال ريب أن ضعف االعتدال وبروز التشدد الديني والسيايس ،ليس هو الطريق
الذي حيافظ عىل املكاسب العربية ،بل إننا نعتقد وبعمق أن التخيل عن هنج االعتدال
السيايس والتمسك بمعامله ورضوراته ،يساهم يف انسداد األفق السيايس عىل املستوى
البعيد .صحيح أن التشدد يزيد من فرص االلتفاف االجتامعي ،ولكنه ال يغري معادالت
الواقع ،وال يوفر فرص ومناخ التحول التارخيي الذي تنشده ظروف الواقع السيايس يف
أكثر من موقع ومساحة سياسية واجتامعية .وتع ّلمنا جتارب العديد من الشعوب واحلياة
السياسية هلذه الشعوب ،أن االعتدال السيايس الذي ال حيظى بشعبية وازنة اليوم ،إلاَّ أنه
أفضل اخليارات عىل كل الصعد واملستويات؛ فالتشدد الديني والسيايس يضيع الكثري من
الفرص واملكاسب ،ويزيد من االختناقات التي تبقى بال حماولة واقعية ملعاجلة األمور.

ومن يعتقد أن التشدد هو اخليار املناسب للعرب لعودة هيبتهم وعنفواهنم ،هو
يرتكب خطيئة سياسية وتارخيية بحق العرب ومصاحلهم احليوية؛ فالتشدد ال يبني واقع ًا
للقوة النوعية ،وإنام يضيع القوة القائمة ،دون أن يتمكن من خلق قوة بديلة .ومن يعتقد
بأن التشدد سيحافظ عىل مصاحله ومكاسبه ،هو يرتكب بحق نفسه وأمته خطيئة تارخيية
كربى .فالتشدد يضيع املصالح وال حيافظ عليها ،ويفاقم من املشكالت وال يعاجلها ،ويزيد
من فرص التوترات عىل كل صعيد ومستوى .وسيبقى اخليار التارخيي لكل الدول العربية
واإلسالمية ،هو االعتدال السيايس ،الذي يراكم القوة عىل املستويني االجتامعي والسيايس،
ويعالج كل املشكالت بوسائل سلمية وقادرة عىل اجتثاثها من اجلذور .ويبدو -عىل هذا
الصعيد -أن املامرسة السياسية واالجتامعية حينام تستند إىل الرغبة دون املعطيات واحلقائق،
هي التي تؤسس خليارات التشدد عىل كل املستويات ،بينام االعتدال يستند إىل املامرسة التي
تستند إىل املعطيات واحلقائق؛ فاإلنسان يتحرك وفق معطياته وحقائق واقعه ،لذلك هو
يتحرك وفق إمكاناته وقراءته الدقيقة لواقعه وواقع جمتمعه .أما الذي يتحرك برغباته ،فهو
يتحرك دون النظر إىل إمكاناته ومدى االستعداد لدى هذه اإلمكانات هلذا اخليار أو ذاك.
ومن يتحرك برغباته سيصدم بحقائق واقعه .هذا االصطدام الذي يزيد من ضعفه النوعي.
وعليه فإن ركيزة االعتدال السيايس الواقعي ،هو أن اإلنسان يتحرك بإمكاناته وليس
برغباته .وتعلمنا احلياة أن احلركة بالرغبة تزيد من فرص األزمات بدل عالجها ،وتؤدي
إىل اإلرباكات عىل كل الصعد واملستويات؛ لذلك يبقى املطلوب لدى الدول أو اجلامعات
أو األفراد هو االعتدال السيايس ،الذي ينطلق من إمكاناته ،ويعمل حينام ينطلق أن يراكم
عنارص القوة لديه دون تبديدها .وفيِ تقديرنا أن العودة إىل االعتدال السيايس ،هو اخلطوة
الرضورية ملعاجلة الكثري من املشاكل يف العامل العريب املعارص .وكل هذا يدفعنا إىل القول :إن
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االلتزام باالعتدال السيايس ،هو اخليار األنسب ،ملعاجلة مشاكل الراهن ،وبناء القوة النوعية
للذات .ومن يبحث عن خيار دون ذلك ،فإنه سيفاقم من أزمات الذات دون وجود القدرة
الفعلية ملعاجلة املشاكل واألزمات.
ومجاع القول :إننا يف العامل العريب دولاً وشعو ًبا ،بحاجة إىل التمسك باالعتدال
السيايس دون التهور وتبني خيار التشدد الذي يفاقم من أزمات العامل العريب .وإنه مهام
كانت الصعوبات ،سيبقى اخليار الذي ال بديل عنه ،هو خيار االعتدال السيايس والديني.

ﷺ حمددات االعتدال

يبدو يل أن املشهد الثقايف يف أي جمتمع ،ال يمكن أن يتطور ،ويراكم من خرباته،
ويزيد من فعالياته ومناشطه املتعددة ،بدون حتديد دقيق للمصطلحات املستخدمة؛ وذلك
ألن الكثري من املفردات واملصطلحات املتداولة ،ال يتم التعامل معها بوصفها ذات مضمون
موحد ومشرتك ،مما يؤدي إىل الكثري من االلتباس والتعمية املعرفية واالجتامعية.

فحينام نتحدث عن الديمقراطية مثلاً  ،فإننا نتحدث عن هذا املفهوم دون أن نحدد
مضمونه .وكل األطراف واألطياف تستخدم هذا املفهوم وغريه ،وكل طرف حيمل معنى
ومغايرا عن هذا املصطلح أو املفهوم؛ لذلك فإننا نعتقد أن حجر الزاوية
ومضمونًا خمتل ًفا
ً
يف تنشيط وتفعيل احلياة الثقافية واملعرفية يف أي جمتمع ،هو يف العمل وبذل اجلهد العلمي
واملعريف لتحديد املعنى الدقيق لكل املفاهيم املتداولة واملصطلحات السائدة.

ولعل من أهم هذه املفاهيم ،التي يتم تداوهلا بكثرة هذه األيام ،هو مفهوم االعتدال..
وكل طرف أو كاتب ينادي باالعتدال ،ويعتربه طوق النجاة من العديد من الفتن واملشاكل،
ولكن ما معنى االعتدال وما هي حمدداته ،فإن القليل من اجلهود التي تبذل لبلورة مضمون
هذا املفهوم.
فاالعتدال ليس مفهو ًما شكالن ًّيا ،حتى نعتربه النقطة الوسطى بني رذيلتني ،وإنام هو
من املفاهيم الفكرية والسياسية العميقة ،التي تتجاوز املعنى املتداول للوسطية.

وذلك ألن مجيع املجتمعات اإلنسانية قاطبة ،تعتقد وبشكل عميق ،أن القيم واملبادئ
التي حتملها ،هي القيم واملبادئ اإلنسانية – الطبيعية ،والتي تقف بشكل دقيق بني رذيلتني..
فكل املجتمعات ترفض الغلو والتنطع يف الدين والتطرف يف االلتزام بمقتضيات القيم.
كام أنه يف املقابل ،كل املجتمعات عىل الصعيد النظري ،ترفض االنسالخ من الثوابت
والتف ُّلت من القيم الذاتية العليا.
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فكل املجتمعات برصف النظر عن دينها وأيديولوجيتها ،تنظر إىل ذاهتا ،بوصفها هي
التجسيد العميل ملفهوم االعتدال والوسطية.

وكل هذه املجتمعات عىل الصعيد العميل ،ختتلف مع بعضها عىل مستوى التزام هذه
املجتمعات بمقتضيات االعتدال ومتطلبات الوسطية .وهبذا يتحول هذا املفهوم إىل مفهوم
سائل غري حمدد املعامل .فاإلنسان ينظر إىل ذاته بوصفه معتدلاً  ،واآلخر ينظر إليه بوصفه
متن ِّط ًعا وبعيدً ا عن مقتضيات وحمددات هذا املفهوم والعكس.

هلذا فإننا من الرضوري أن نعمل عىل بيان وتوضيح حمددات االعتدال؛ وذلك ألن
هذا املفهوم ليس أيديولوج ًّيا أو عقيد ًة متكاملة ،وإنام هو رؤية معرفية وثقافية وسياسية،
حتدد معنى ومضمون هذا املفهوم؛ لذلك فإن السؤال امللح يف هذا السياق هو :ما هي
حمددات مفهوم االعتدال؟ برصف النظر عن األيديولوجية التي تقف خلف هذا املفهوم.
ألن كل أيديولوجية تدَّ عي لنفسها أهنا الوحيدة القابضة عىل حقيقة االعتدال ومعناه
احلقيقي والعميق؛ هلذا كله فإننا نعترب أن حمددات االعتدال هي النقاط التالية:

 -1القبول بحقيقة التعددية والتنوع يف االجتامع اإلنساين :لعل من أهم املحددات
التي حتدد بدقه معنى االعتدال ،وحدوده املعرفية واالجتامعية والسياسية ،هو مدى القبول
واالنسجام مع حقيقة التعددية املوجودة يف املجتمعات اإلنسانية بكل مستوياهتا ودوائرها.

ال يمكن أن يكون اإلنسان معتدلاً  ،وهو يرفض هذه احلقيقة ،أو ال يلتزم بمقتضياهتا
ولوازمها ،فكل الناس يدَّ عون ألنفسهم أهنم هم الوحيدون الذين عىل اجلادة ،وهم
الوحيدون املتمسكون بأهداب الفضائل كلها ،ولكن ما الدليل العميل عىل هذا اال ِّدعاء؟
ال يشء.

إننا نعتقد أن املعنى الدقيق واملعريف لالعتدال ،ليس هو الذي يفسرّ هذه القيمة
بوصفها القيمة اخليرِّ ة التي تقف يف الوسط بني رذيلتني ومها الغلو والتشدد من جهة،
ومن جهة أخرى االنسالخ واالستالب القيمي واملعريف .فاالعتدال يعني :املوقف املعريف
األخالقي ،الذي يعرتف بحقيقة التعدد ،ويتعامل مع قيمة التنوع بوصفها من القيم اخلالدة،
التي ال يمكن حماربتها أو العمل عىل استئصاهلا.
وكل إنسان حيارب هذه القيمة واحلقيقة هو إنسان غري معتدل ،حتى وإن ا َّدعى
ذلك .املعتدل ح ًّقا هو الذي يتعامل بعقلية حضارية ورؤية متساحمة مع حقيقة التعدد بكل
مستوياهتا.
وإننا نعتقد بأن القبول هبذه احلقيقة اإلنسانية اخلالدة ،هو من أهم حمددات مفهوم
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االعتدال.

وعليه فإن كل فرد أو جمتمع حيرتم هذه احلقيقة ،ويتعامل معها بعقلية حضارية ،هو
إنسان وجمتمع معتدل برصف النظر عن دينه أو أيديولوجيته .وعىل هذا املقياس قد يكون
املعتدل مسلماً وقد ال يكون .فالعربة -يف تقديرنا -هو يف مدى التزام اإلنسان فر ًدا ومجاعة
بالقبول بحقيقة التعددية وااللتزام بكل لوازمها ومقتضياهتا.
 -2احرتام اإلنسان وصيانة حقوقه األساسية :هل يمكن أن يكون اإلنسان معتدلاً ،
وهو ينتهك حقوق اإلنسان ،ويتعدَّ ى عىل مقدساهتم وخصوصياهتم ولوازمهم اإلنسانية.

إننا نعتقد أنه ال يمكن لإلنسان أن يصبح معتدلاً  ،دون احرتام اإلنسان برصف
النظر عن دينه وعقيدته وصيانة حقوقه األساسية .فاالختالف يف الدين والعقيدة ال يرشع
لإلنسان مهام عال شأنه ،أن ينتهك حقوق املختلف معه أو يتعدى عىل خصوصياته.
بل إن هذا االختالف يلزم اإلنسان أخالق ًّيا ودين ًّيا ،إىل املبالغة يف احرتام اإلنسان
وصيانة حقوقه األساسية.
«فالناس صنفان :إما أخ لك يف الدين ،أو نظري لك يف اخللق» ،وال جيوز بأي نحو من
األنحاء التعدي عىل حقوقه أو عدم احرتام آدميته وإنسانيته.

وعليه فإن كل املرشوعات األيديولوجية والفكرية ،التي تسوغ لنفسها التعدي عىل
حقوق املختلفني معها ،هي مرشوعات متطرفة حتى وإن ا َّدعت االعتدال .فالعربة دائماً
بالسلوك العميل ومستوى االلتزام الفعيل باحرتام اإلنسان وصيانة حقوقه األساسية.

وال يمكن صيانة حقوق اإلنسان دون وجود رؤية متكاملة هلذه احلقوق ،وكيفية
محايتها وصيانتها ،وتوفر إرادة جمتمعية متكاملة ،لتحويل تلك الرؤية إىل واقع حي عىل
صعد احلياة املختلفة .فاملجتمع املعتدل والوسطي هو الذي حيرتم ويصون حقوق اإلنسان،
ويعمل عرب مؤسساته املختلفة الرسمية واألهلية ،لتوفري كل األسباب والرشوط املفضية
لإلعالء من شأن اإلنسان وجو ًدا وحقو ًقا.
 -3االنفتاح والتواصل مع الثقافات اإلنسانية :لعل اجلذر الثقايف واملعريف ملفهوم
االعتدال ،هو نسبية الثقافة واحلقيقة .وأنه ال يوجد إنسان عىل وجه هذه البسيطة ،يمتلك
موزعة عىل بقية اخللق .ونسبية احلقيقة والثقافة
كل احلقيقة ،وإنام هو يمتلك بعضها ،والبقية َّ
ينبغي َألاَّ تقود إىل االنكفاء والتقوقع ،والشعور الومهي باالمتالء ،وإنام من الرضوري أن
تقود إىل االنفتاح والتواصل مع اآلخرين .فلكون احلقيقة موزعة بني البرش فال مناص من
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االنفتاح والتواصل مع اآلخرين؛ ألن هذا التواصل واالنفتاح هو التعبري الطبيعي لالستفادة
من معارف اآلخرين وثقافاهتم.

وعليه فإن االعتدال الثقايف والسيايس واالجتامعي ال يساوي االنعزال واالنكفاء
واالستغناء عن اآلخرين ،وإنام هو يعني التفاعل مع اآلخرين ،واالنفتاح عىل ثقافاهتم
والتواصل مع معارفهم.
فاالنكفاء عىل الذات ليس من مقتضيات االعتدال والوسطية .كام أن تضخيم الذات
والنظر إليها بفوقية ونرجسية ليس من لوازم الوسطية .إن االعتدال -كمفهوم معريف
وثقايف -يفتح الباب واس ًعا لالنفتاح والتفاعل اخلالق مع كل الثقافات اإلنسانية.

وال سيادة حقيقية ملفهوم االعتدال يف أي جمتمع من املجتمعات دون هذه املحددات،
فهي جوهر هذا املفهوم ومضمونه احلقيقي ،ومن دوهنا تكون كل الوقائع انحباس عىل
الذات ال مربر له ،أو هروب من حتديات احلارض إىل كهف املايض واألجماد التارخيية.

فجوهر االعتدال يف املجتمع والثقافة والسياسة هو القبول بحقيقة التعددية،
والتفاعل اإلجيايب مع مقتضياهتا ومتطلباهتا ،واحرتام اإلنسان بوصفه إنسانًا ،برصف النظر
عن منبته الديني أو عرقه أو قوميته.
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي َآ َد َم}((( ومقتىض
فاإلنسان حمرتم لذاته؛ إذ يقول تبارك وتعاىلَ :
التكريم الرباين ،هو صيانة ومحاية حقوقه اخلاصة والعامة.
وهكذا يتحول مفهوم االعتدال من مفهوم شكيل – تربيري إىل مفهوم حضاري ،ال
يلغي التدافع بني الناس ،وال التنافس بني املجتمعات ،وإنام يوفر األرضية الرضورية واملناخ
املؤايت النطالق املجتمع بكل أطيافه وتعبرياته ،الجرتاح فرادته ،وبناء جتربته املفتوحة
واملتفاعلة مع املنجز احلضاري والثقايف اإلنساين.

ﷺ التعددية واالحرتام املتبادل

رسا من األرسار حني القول :إن جمتمعنا -كبقية املجتمعات اإلنسانية -حيتوي
ليس ًّ
تعدديات وتنوعات عديدة ،وإن هذه التعدديات -إذا أحسن التعامل معها -تتحول إىل
مصدر إثراء وحيوية ملجتمعنا ووطننا ،وإن وجود هذه احلقيقة يف أي جمتمع إنساين ليس
ً
خطأ ينبغي تصحيحه ،وإنام هو جزء طبيعي من حياة املجتمعات
عي ًبا جيب إخفاؤه ،أو
((( سورة اإلرساء ،آية .70
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اإلنسانية ،بل هو أحد نواميس الوجود اإلنساين .فاألصل يف املجتمعات اإلنسانية أهنا
جمتمعات متعددة ومتنوعة .وإن شقاء املجتمعات ال ينبع من وجود هذه احلقيقة ،وإنام من
العجز عن صياغة أنظمة اجتامعية وثقافية وسياسية وقانونية ،قادرة عىل إدارة هذه احلقيقة
وتعسف .وعليه ،فإن أي حماولة لطمس هذه احلقيقة ،أو التعدي عليها ،هو
دون افتئات
ُّ
إرضار باستقرار املجتمع ،وإدخال اجلميع يف أتون املامحكات والسجاالت التي ترض
باألمن االجتامعي والسيايس.
وقبولنا بحقيقة التعددية ال يعني أن املطلوب هو أن تتطابق وجهات النظر والرؤية
يف كل يشء .فمن حق أي طرف ديني أو مذهبي أو قومي أن خيتلف يف رؤيته عن الطرف
اآلخر ،ولكنه االختالف الذي ال يقود إىل اإلساءة أو التعدي عىل اخلصوصيات والرموز.
من هنا فإننا ندعو مجيع تعبريات املجتمع وأطيافة املختلفة للعمل عىل صياغة ميثاق وطني
متكامل ،يقر بحقيقة التنوع والتعددية ،ويثبت مبدأ االحرتام املتبادل عىل مستوى الوجود
والرأي والرموز .فليس مطلو ًبا منا مجي ًعا ،من خمتلف مواقعنا الدينية أو املذهبية أو الفكرية،
أن تتحد نظرتنا إىل كل القضايا واألمور ،أو تتطابق وجهات نظرنا يف كل أحداث التاريخ أو
بعضا ،و َألاَّ نسمح ألنفسنا
شخوصه .ولكن املطلوب منا مجي ًعا هو أن نحرتم قناعات بعضنا ً
بأن نامرس اإلساءة لقناعات أو أفكار األطراف األخرى.
السب والشتيمة وإطالق األحكام القيمية اجلاهزة .وإننا نعرتف
إننا نرفض هنج
ّ
باختالفنا الفكري أو تعددنا الديني أو املذهبي ،ولكن هذا االعرتاف يلزمنا صيانة حق
اإلنسان اآلخر يف االعتقاد واالنتامء .فالتعددية -بكل مستوياهتا -ال يمكن أن تدار عىل
نحو إجيايب ،إلاَّ بمبدأ االحرتام املتبادل .بمعنى أن من حق أي إنسان أن يعتز بقناعاته
الذاتية ،ولكن ينبغي َألاَّ يقوده هذا االعتزاز إىل اإلساءة إىل اآلخرين .فبمقدار اعتزازه بذاته
وقناعاهتا ينبغي -بالقدر ذاته -أن حيرتم قناعات املختلف واعتزازاته.

وهبذه الكيفية نخرج طبيعية العالقة بني املختلفني من دائرة السجال واالهتام وسوء
الظن والبحث عن املثالب والقراءات النمطية ،إىل دائرة العالقة اإلنسانية واملوضوعية،
القائمة عىل االعرتاف بحق اجلميع باالختالف ورضورات االحرتام املتبادل بكل صوره
وأشكاله.
ويف سياق العمل عىل ضبط حقيقة التعددية بكل مستوياهتا بمبدأ االحرتام املتبادل،
أود التطرق إىل النقاط التالية:
 -1إن كل الناس عىل وجه هذه البسيطة يعيشون انتامءات متعددة ،وإن العنرص
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احليوي الذي يؤدي إىل تكامل هذه االنتامءات بدل تناقضها أو تضادها ،هو االحرتام
املتبادل.

فكل الناس ينتمون إىل عوائل وعشائر وقوميات وأديان ومذاهب ،وبإمكان كل هذه
الدوائر -يف حياة األفراد واجلامعات -أن تكون متكاملة وال تناقض بينها .والبوابة احلقيقية
هلذا هو االلتزام بمقتضيات االحرتام املتبادل ،بحيث حيرتم كل واحد منا دين اآلخر أو
مذهبة ،كام حيرتم عائلته أو عشريته أو قبيلته .واعتزاز الناس بدوائر انتامئهم ال يعني اإلساءة
تناقضا
إىل انتامءات اآلخرين بكل دوائرها ومستوياهتا .فالتناقض بني هذه االنتامءات ليس
ً
ذات ًّيا وإنام عرض ًّيا .بمعنى حني تغيب قيمة االحرتام املتبادل تنمو الوقائع واملناخات املضادة
لتكامل دوائر االنتامء .أما إذا ساد االحرتام املتبادل فإن تكامل هذه الدوائر يضحى طبيع ًّيا
ومثمرا.
ً
فاالعتزاز بالدين أو العائلة أو أية دائرة من دوائر االنتامء الطبيعية يف حياة اإلنسان،
ليس جريمة ،ما دام ال يؤدي إىل رفض املشرتك أو جتاوز مقتضيات االحرتام املتبادل.

فالعرب مجي ًعا اليوم ينتمون إىل أوطان متعددة ،وبيئات اجتامعية خمتلفة ،وجتمعات
إقليمية متنوعة ،إلاَّ أهنم مجي ًعا يعتّزون بعروبتهم وبكل عنارصهم املشرتكة.

وال يرى املواطن العريب سواء يف املرشق أو املغرب ،أي تناقض بني اعتزازه بوطنه
ومنطقته ،وبني اعتزازه بعروبته وقوميته.

وما يصح عىل املواطن العريب عىل الصعيد القومي ،يصح عليه يف خمتلف دوائر
االنتامء...
 -2نعيش مجي ًعا -والعتبارات عديدة -حلظة تارخيية حساسة ،يمكن أن نطلق عليها
حلظة انفجار اهلويات الفرعية يف حياة الناس واملجتمعات .وهذه اللحظة إذا مل يتم التعامل
معها بحكمة وعقلية تسووية فإهنا تنذر بالكثري من املخاطر والتحديات.

لذلك فإن تعزيز خيار االحرتام املتبادل ،بني خمتلف االنتامءات والتعدديات ،سيساهم
يف ضبط تداعيات ومتواليات انفجار اهلويات الفرعية .بمعنى أن غياب االحرتام املتبادل،
أو التعامل مع هويات الناس واملجتمعات الفرعية بعقلية اإلقصاء واالستفزاز والتحقري،
سيؤدي إىل املزيد من التشظي والتوترات االجتامعية والسياسية واألمنية ،وال يمكن وقف
هذا االنحدار إلاَّ بتعزيز خيار االحرتام املتبادل بكل حقائقه ومقتضياته ومتطلباته.
فليس مطلو ًبا عىل الصعيد االجتامعي والوطني ،أن ينحبس الناس يف هوياهتم
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الفرعية؛ ألن هذه االنحباس والتوتر املرتتب عليه يقود إىل املزيد من األزمات .لذلك
فإن املطلوب هو التعامل بوعي وحضارية مع هويات الناس الفرعية ،بحيث تتوفر جلميع
املواطنني األقنية املناسبة واألطر القادرة الستيعاهبم وإزالة االلتباسات واهلواجس ،حتى ال
يتم التعامل مع هذه اهلويات بوصفها أطر هنائية ال يمكن التحرر منها.
 -3إن مقولة االحرتام املتبادل تتضمن املوقف اإلجيايب من اآلخر املختلف واملغاير
والكلمة الطيبة وعدم االكتفاء بأدنى الفهم ،فيام يتعلق والرؤية ومعرفة اآلخر وسن
القوانني الناظمة للعالقة بني خمتلف التعدديات .فنحن حينام نتحدث عن االحرتام املتبادل
ال نتحدث فقط عن اجلوانب األخالقية ،وإنام نحن نتحدث عن كل مقتضيات االحرتام
املتبادل سواء عىل صعيد السلوك الشخيص أو الرؤية الثقافية واالجتامعية وااللتزام السيايس
واحلامية القانونية .إننا نتحدث عن رضورة محاية حقيقة التعددية بكل مستوياهتا يف جمتمعنا
من خالل بوابة االحرتام املتبادل.
ومجاع القول :إننا نعتقد أنه لكيال تتحول هذه احلقيقة املجتمعية إىل مصدر للتوتر
واألزمات ،نحن بحاجة إىل تعزيز خيار االحرتام املتبادل ،حتى نتمكن من صيانة تنوعنا
واملحافظة عىل استقرارنا االجتامعي والسيايس.

دراسات وأبحاث

ح ة
لحس� ن�..
ك�
ا
ي
ر

أ
ق
ف ت
�را ء ة� �تحلي�لي� ة� �ي� ا لا � ج�ا ها ت� ا ل� د ب�ي� ة�

زكي امليالد

-1حركة احلسني ..وتعدّ د منظورات الرؤية

تعدّ دت منظورات الرؤية جتاه حركة اإلمام احلسني  Cواستشهاده
وتنوعت هذه املنظورات قديماً وحدي ًثا ،حاهلا
يف كربالء سنة  61هجريةّ ،
كحال األحداث الكربى يف التاريخ اإلنساين ،وذلك لعوامل وأسباب عدة،
بعضها يتعلق بطبيعة احلدث وتعقيداته ،وبعضها يتعلق بطريقة النظر وتنقيباته،
وبعضها يتعلق بتأثريات ومؤثرات أخرى ظرفية ومقامية.
ونلمس هذا التعدد يف منظورات الرؤية جتاه قضية احلسني من تعدد
التوصيفات املتشكلة ،لكون أن هذه القضية من نمط القضايا التي ال حتتمل
التوصيفات األحادية ،كانت وما زالت عىل هذا احلال قديماً وحدي ًثا ،وذلك
لتعدد وجوهها ،وتنوع صورها ،وتقلب مشاهدها ،وجتدد مآالهتا.

ويف هذا النطاق حرضت العديد من التوصيفات التي شاعت بني
الكتّاب والباحثني أدباء ومؤرخني ،وعرفت حتى بني اجلمهور العريض من
الناس ،وحافظت هذه التوصيفات عىل تواترها يف املجال التداويل ،وحرضت
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يف كثري من املؤلفات والدراسات التارخيية والدينية واألدبية والثقافية وغريها.

من هذه التوصيفات املعروفة واملتداولة :احلادثة ،الواقعة ،املقتل ،املرصع ،الفاجعة،
الكارثة ،املأساة ،املحنة ،امللحمة ،النهضة ،الثورة ،املعركة ،وغريها من توصيفات أخرى
تتصل هبذه األنساق.
ومن الواضح أن هذه التوصيفات أو أكثرها ،ليست من نمط التوصيفات العادية أو
العابرة ،وال من نمط التوصيفات اهلشة أو الضحلة ،وإنام هي من نمط التوصيفات اجلادة
واملهمة التي تثري الدهشة ،وتلفت االنتباه ،فكل واحدة منها هلا إحياءاهتا وإشاراهتا ،ويصدق
عليها صفة العالمة الدالة لسان ًّيا وفكر ًّيا.

فحصا وتأملاً  ،يمكن الكشف عن ثالثة اجتاهات
وعند النظر يف هذه التوصيفات
ً
أدبية ،تعددت منظوراهتا وتفاوتت يف طريقة النظر لقضية احلسني  ،Cوهذه االجتاهات
األدبية الثالثة هي:

االجتاه األول :ويمكن وصفه باألدب التارخيي الرسدي الذي غ ّلب توصيفات
معينة من قبيل :احلادثة والواقعة واملقتل واملرصع ،وظهر يف نمطني من الكتابات مها :كتب
التاريخ العام ،وكتب ما بات يعرف باملقاتل.
االجتاه الثاين :ويمكن وصفه باألدب العاطفي أو الوجداين ،الذي غ ّلب توصيفات
معينة من قبيل :الفاجعة واملأساة والكارثة ،وباقي التوصيفات األخرى التي تنتمي هلذا
النسق.
االجتاه الثالث :ويمكن وصفه باألدب النهضوي ،الذي غلب كذلك توصيفات
معينة من قبيل :النهضة والثورة وامللحمة ،وباقي التوصيفات األخرى التي تنتمي هلذا
النسق.
هذه هي االجتاهات األدبية الثالثة التي سوف نحاول دراستها بطريقة حتليلية ،بقصد
الكشف عن طبيعة منظوراهتا ،وما بينها من فروقات متباينة.

-2االجتاه األول :األدب التارخيي الرسدي

من املالحظ أن املدونات التارخيية القديمة واملعروفة عند املسلمني ،التي اعتمدت
منهج الرسد وطريقة احلوليات يف تدوين احلوادث التارخيية ،قد تطابقت تقري ًبا عىل استعامل
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تسمية املقتل لكل من حصلت له الوفاة عن طريق القتل عىل اختالف مناسبة احلادثة ،سواء
حصل القتل يف حرب أو معركة أو مقاتلة أو اغتيال أو ما شابه ذلك.

ويف هذا النطاق جرى احلديث عن مقتل عمر يف أحداث سنة  23هجرية ،ومقتل
عثامن يف أحداث سنة  35هجرية ،ومقتل حجر بن عدي يف أحداث سنة  51هجرية ،وحينام
وصلوا إىل حادثة كربالء حتدَّ ثوا عنها باملنهج نفسه وبالطريقة ذاهتا ،خمتارين تسمية املقتل،
ومتحدّ ثني عن احلادثة بتسمية مقتل احلسني.

نجد هذا التطابق يف اختيار تسمية مقتل احلسني حاصلاً يف أشهر املدونات التارخيية،
من هذه املدونات وبحسب تعاقبها الزمني ،كتاب (تاريخ اليعقويب) للمؤرخ أمحد بن أيب
يعقوب املعروف باليعقويب (ت292هـ897 /م) ،كتاب (تاريخ األمم وامللوك) املعروف
بتاريخ الطربي للمؤرخ حممد بن جرير الطربي (310 - 244هـ923 - 839 /م) ،كتاب
للمؤرخ عيل بن أيب الكرم الشيباين املعروف بابن األثري (- 555
(الكامل يف التاريخ)
ّ
630هـ1232 - 1160 /م) ،وكتاب (البداية والنهاية) للمؤرخ الدمشقي إسامعيل بن
كثري (774 - 770هـ) ،وكتاب (العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر
ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب) املعروف بتاريخ ابن خلدون للمؤرخ عبدالرمحن
بن خلدون (808 - 732هـ1406 - 1332 /م) ،وهكذا يف باقي املدونات التارخيية
األخرى.

حصل هذا التطابق يف هذه املدونات عىل تسمية املقتل ،لعالقة هذه التسمية عىل
املدونات قد استقت من بعضها ،وجاءت
ما يبدو بأدب الكتابة التارخيية ،ولكون أن هذه ّ
تقري ًبا متشبهة بعضها ببعضّ ،
ودل عىل ذلك ما أفصح عنه ابن األثري الذي اتخّ ذ من تاريخ
املعول عليه عند الكافة ،ومنه حصل االبتداء،
الطربي مرج ًعا،
وناظرا له بصفته الكتاب َّ
ً
وحسب قوله« :إين قد مجعت يف كتايب هذا ما مل جيتمع يف كتاب واحد ،ومن تأ َّمله علم
صحة ذلك ،فابتدأت بالتاريخ الكبري الذي صنَّفه اإلمام أبو جعفر الطربي ،إذ هو الكتاب
املعول عند الكافة عليه ،واملرجوع عند االختالف إليه ،فأخذت ما فيه من مجيع ترامجه مل
ّ
أخل برتمجة واحدة منها ...فلام فرغت منه أخذت غريه من التواريخ املشهورة ،فطالعتها
وأضفت منها إىل ما نقلته من تاريخ الطربي ما ليس فيه ،ووضعت كل يشء منها موضعه...
عىل أين مل أنقل إلاَّ من التواريخ املذكورة ،والكتب املشهورة ،ممَّن ُيعلم بصدقهم فيام نقلوه،
وصحة ما دونوه»(((.
((( ابن األثري عيل بن أيب الكرم الشيباين ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق :أيب الفداء عبداهلل القايض ،بريوت :دار
الكتب العلمية2003 ،م ،ج ،1ص.7-6
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األمر الذي يعني أن استعامل كلمة «مقتل» يف احلديث عن واقعة كربالء واستشهاد
اإلمام احلسني  Cمل يكن إلاَّ اتِّباعا الستعامل هذه الكلمة من قبل يف املوارد التي حصلت
فيها حوادث القتل ،فليست هلذه الكلمة من خصوصية يف هذا الشأن ،أي إهنا مل تتع ّلق هبذه
الواقعة ،وال حتمل شي ًئا من رموزها وإشاراهتا ودالالهتا ،وجاءت بقصد التوصيف الذي
ال يستبطن موق ًفا ،باعتبارها الكلمة التي جرت العادة عىل استعامهلا ساب ًقا وتال ًيا يف مجيع
املوارد التي حصلت فيها حوادث القتل.
املدونات التارخيية املذكورة ،وإنام
لكن الذي لفت انتباهنا بشدة لكلمة املقتل ليست ّ
نمط آخر من الكتابة التارخيية الرسدية مت ّثل يف كتابات محلت يف عناوينها كلمة املقتل ،وبعد
أن توالت هذه الكتابات وتراكمت عرفت بكتب املقاتل وأدب املقاتل ،لكوهنا مت ّثل نس ًقا يف
الكتابة التارخيية.

واألقرب أن هذا النمط من األدب ،تو ّلد من تلك املدونات التارخيية التي أخذ
منها الصفة والطبيعة ،أخذ منها الصفة ونعني هبا صفة املقتل التي جرى استعامهلا يف تلك
املدونات يف مجيع املوارد التي حصلت فيها حوادث القتل ،وأخذ منها الطبيعة ونعني هبا
تدوين احلدث التارخيي بطريقة احلكاية الرسدية.

هذه هي جهة االشرتاك بني هذين النمطني من الكتابة التارخيية ،لكنهام يفرتقان من
جهة العالقة بني العام واخلاص ،فاملدونات التارخيية يصدق عليها صفة العام لكوهنا تعتني
بتدوين عامة احلوادث التارخيية ،بينام يصدق عىل أدب املقاتل صفة اخلاص لكوهنا تعتني
بتدوين احلوادث التارخيية يف نطاق خاص ،يتحدد هذا النطاق تارة بحادثة حصلت فيها
مقاتل كحادثة كربالء ،وتارة بأشخاص تعرضوا للقتل كاحلسني .C
وأكثر ما عرف به هذا النمط من األدب «أدب املقاتل» هو الكتابات التي حتدثت عن
مقتل احلسني ،وكاد ينحرص هبا شهرة ،وذلك لتفوقها من ناحية الكم ،وتواليها من ناحية
الزمن ،فقد عرفت بعض الكتابات التي حتدثت عن مقتل عثامن ومحلت هذه التسمية يف
عناوينها ،كام عرفت كتابات أخرى حتدثت عن مقتل حجر بن عدي ومحلت هذه التسمية
كذلك يف عناوينها إىل جانب آخرين ،لكن الكتابات التي حتدثت عن مقتل احلسني فاقتها
شهرة وا ّطرا ًدا.

وعناية هبذا اجلانب ،و ّثق الباحث اإليراين الشيخ حممد رسدرودي جمموع املؤلفات
املصنفة حول مقتل احلسني ،القديمة واحلديثة ،املنشورة وغري املنشورة ،ووجد أن هناك
أربعة وثالثني كتا ًبا غري منشور محلت يف عناوينها تسمية املقتل ،ابتدأها بكتاب (مقتل
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احلسني) ملؤلفه األصبع بن نباته املتوىف سنة  64هجرية وقيل بعد املائة ،ويعد أول كتاب
حول مقتل احلسني ،ومن أسبق كتب املقاتل ،واختتمها بكتاب (مقتل اإلمام احلسني بن
عيل بن أيب طالب يف كربالء) ملؤلفه حممود بن عثامن بن عيل احلنفي الرومي املعروف
بالالمعي (938 - 878هـ).
أما املؤلفات املنشورة فقد و ّثق الشيخ رسدرودي ثامنية كتب محلت يف عناوينها تسمية
القتل واملقتل ،ابتدأها بكتاب (تسمية من ُقتل مع احلسني) ملؤلفه الفضيل بن الزبري بن
عمر بن درهم الكويف األسدي (148 - 122هـ) ،واختتهام بكتاب (عربت املعطفني يف
مقتل احلسني) ملؤلفه حممد باقر املحمودي ،الصادر يف طبعته الثانية سنة 1417هـ(((.
وحني تو ّقف الشيخ حممد مهدي شمس الدين (1421 - 1354هـ- 1936 /
مقو ًما هلا ،رأى أن أكثر هذه الكتب أجدر بأن تكون
2001م) عند كتب مقتل احلسني ِّ
مرج ًعا يف شأن الثورة احلسينية من كتب التاريخ العام ،وذلك من جهتني يف نظره ،مها:
متخصصة بحكاية وقائع الثورة احلسينية؛
اجلهة األوىل :كون أن كتب املقتل جاءت
ّ
ولذا فهي أحفل من كتب التاريخ العام التي تعطي غال ًبا أمهية متساوية لكل ما ترويه من
أحداث.

اجلهة الثانية :أن هذه الكتب وضعت من رجال ينظرون إىل الثورة احلسينية بعاطفة
احلب والتقديس ،واعتمدوا عىل مصادر هلا صلة محيمة بالثورة ،بينام رواة التاريخ العام
كانوا غال ًبا عىل اتصال وثيق بالسلطان ،أو أهنم يؤ ّيدون وض ًعا سياس ًّيا يتعارض مع مضمون
الثورة.
َ
مآخذ عىل كثري من كتب املقتل فيام
ومن جهة النقد ،يرى الشيخ شمس الدين أن ثمة
يتّصل بتدوين األحداث ،فإن احلامس واحلب قد يدفعان يف بعض احلاالت إىل تدوين أخبار
جمرد استنتاجات
معينة دون أن تنال ح ّظها من التحقيق ،وربام يكون بعض هذه األخبار َّ
وآراء شخصية ،إىل جانب التعبري عن املوقف بعبارات عاطفية ،وأكثر ما وجدت هذه
الظاهرة يف كتب املتأخرين من مؤلفي املقتل(((.
مع هذه املآخذ النقدية ،إلاَّ أن الشيخ شمس الدين يرى يف هذا النمط من الكتب أمهية

((( حممد رسدرودي ،السرية احلسينية املصادر واملراجع دراسة يف املستندات التارخيية ،ترمجة :عيل الوردي،
جملة نصوص معارصة ،بريوت ،السنة الثانية ،العدد الثامن ،خريف 2006م 1427 -هـ ،ص.127
((( حممد مهدي شمس الدين ،أنصار احلسني دراسة عن شهداء ثورة احلسني ،بريوت :املؤسسة الدولية
للدراسات والنرش1996 ،م ،ص.31-29
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وقيمة ،وأهنا تصلح يف نظره ألن تكون موضو ًعا لدراسة علمية واسعة وعميقة ،تشتمل
عىل دراسة تاريخ نشوء هذا النوع من كتابة التاريخ وتطوره ،ومعرفة منهجه وحمتوياته،
واألسلوب الذي كتب به ،وعالقته بلغة الكتابة يف املجاالت األخرى ،باعتباره حيتوي عىل
ومتنوعة ،ظ ّلت ممتدة يف مجيع العصور اإلسالمية ،وبقيت منترشة يف مجيع
مادة غنية وغزيرة
ّ
األوساط واملجتمعات منذ القرن اهلجري األول إىل عرصنا الراهن يف هناية القرن الرابع
عرش اهلجري(((.

-3االجتاه الثاين :األدب الوجداين

عرف هذا االجتاه باألدب الوجداين ألنه غ َّلب التوصيفات الوجدانية والعاطفية
يف طريقة تكوين املعرفة بقضية اإلمام احلسني  ،Cوهو اجتاه قديم يرجع إىل القرون
كبريا عىل
اهلجرية األوىل ،وبقي
حارضا وممتدً ا إىل هذه األزمنة احلديثة ،وشهد تراكماً
ً
ً
ونثرا ،وما زال حماف ًظا عىل وجوده ،ثابتًا يف موقفه.
شعرا ً
مستوى األدبيات ً
فجر يف ساحة املسلمني أقوى عاطفة حصلت جتاه احلسني
حيسب هلذا االجتاه أنه ّ
وتفوق عىل باقي االجتاهات
كثريا يف هذا اجلانب ،وم ّثل أعظم نجاحاتهّ ،
وقضيته ،وبرع ً
األخرى يف إبراز هذا اجلانب العاطفي احلزين الذي جعل قضية احلسني ليست فقط دافئة
بل ملتهبة يف القلوب ،وبصورة ال تنطفئ ال مع توايل األيام ،وال مع تقادم الزمان ،وال مع
تعاقب األجيال.

واضحا جتاه احلسني وقضيته ،ومن
ومن هذه اجلهة ،فقد أظهر هذا االجتاه وفاء
ً
متحفزا إليه وشغو ًفا
سلك هذا الدرب شعر براحة ضمري يف إظهار قسط من الوفاء كان
ً
كبريا،
به ،أمام قضية تستحق أعىل درجات التفاين والوفاء ،قضية م ّثل فيها الوفاء عنوانًا ً
فاحلسني كان وف ًّيا لقيمه وملبادئ رسالة جده املصطفى  Kورضب وأصحابه مثلاً سام ًيا
يف التضحية والوفاء.
وتلونه هبذا الطابع العاطفي الطاغي ،والثبات عليه
وكان طبيع ًّيا انبثاق هذا االجتاهّ ،
والبقاء ممتدً ا مع الزمن ،فهذا الطابع مل ِ
يأت من فراغ ،ومل يتشكّل بدافع الرغبة ،وال بفعل
هزت الضمري اإلنساين ،وآملت الوجدان ،وأوجعت
امليول الذاتية ،وإنام حصل بتأثري حادثة ّ
أهنارا من الدموع ظ ّلت س ّيالة ومل جتف ،إهنا حادثة كربالء وما أدراك ما
القلوبّ ،
وفجرت ً
((( حممد مهدي شمس الدين ،املصدر نفسه ،ص.33
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حادثة كربالء.

احلادثة التي حار الباحثون واملؤرخون قديماً وحدي ًثا يف وصفها ويف طريقة احلديث
عنها ،فحني أشار إليها العامل املرصي جالل الدين السيوطي (911 - 849هـ- 1445/
1505م) قال عنها« :ال حيتمل القلب ذكرها»((( ،ورأى فيها صاحب الفخري حممد بن
عيل بن طباطبا املعروف بابن الطقطقي (709 - 660هـ1309 - 1262 /هـ) بأهنا من
أشهر الطامات ،وقال عنها« :هذه قضية ال أحب بسط القول فيها استعظا ًما هلا واستفظا ًعا،
فإهنا قضية مل ِ
جير يف اإلسالم أعظم ً
فحشا منها»(((.
واعتربها األديب املرصي خالد حممد خالد (1416 - 1339هـ- 1920 /
1996م) بأهنا الفاجعة التي تذيب الصخر وتصهر احلديد((( ،وعدَّ ها الدكتور عيل سامي
النشار (1980 - 1917م) بأهنا أكرب حادث يف تاريخ اإلسالم السيايس والروحي(((.
وهكذا تتعدد االنطباعات وتتنوع قدي وحدي ًثا وبني ِ
الف َرق كافة ،كاشفة عن الطابع
ماً
العاطفي ومغ ِّلبة له يف توصيف حادثة كربالء ،بام يؤكد واقعية هذا االجتاه الذي حاول أن
يكون معبرّ ً ا صاد ًقا وش ّفا ًفا عن حادثة وصفت بالفاجعة والطامة واملحنة واملأساة وغريها
من أوصاف حتمل أشد معاين الوجع واألمل واحلزن.

وسجلت
وقد توالت يف هذا النطاق الكثري من املؤلفات ،وظ ّلت تتواتر بال توقف،
ّ
تراكماً بقي ممتدً ا من األزمنة القديمة إىل األزمنة احلديثة ،ويعدُّ كتاب (مثري األحزان) للشيخ
جعفر بن حممد بن جعفر احليل املعروف بابن نام (645 - 567هـ) من أقدم املؤلفات املعربة
عن هذا األدب ،ويف األزمنة احلديثة حيرض كتاب (نفس املهموم يف مصيبة سيدنا احلسني
املظلوم) للشيخ عباس القمي (1359 - 1294هـ).
تسجل عىل هذا األدب ،فيمكن حتديدها يف أمرين مها:
أما وجه املالحظة التي ّ

األمر األول :االستغراق الكيل يف البعد العاطفي ،واالكتفاء هبذا البعد األحادي يف
النظر لقضية احلسني ،وعدم االلتفات إىل األبعاد األخرى عىل أمهيتها ،فال جدال يف أن
حادثة كربالء هي مناسبة عاطفية ،لكنها ال تنحرص يف هذا البعد وال تتضيق عليه ،وليست

((( جالل الدين السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،صيدا :املكتبة العرصية،
2003م ،ص.235
((( حسن إبراهيم حسن ،تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي ،بريوت :دار اجليل،
1996م ،ج ،1ص.326
((( خالد حممد خالد ،أبناء الرسول يف كربالء ،القاهرة :دار املقطم2004 ،م ،ص.167
((( عيل سامي النشار ،نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،9بال تاريخ ،ج ،2ص.47
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هي مناسبة للحزن والبكاء واحلداد فحسب ،تتحدد يف أيام معدودة تنتهي بانتهائها،
ورسعان ما يرتفع احلزن واحلداد ،وترجع األمور إىل حاهلا ال تغيري فيها وال تبديل ،وكأن
شي ًئا مل يكن.

وحقيقة احلال أن هذه مناسبة تصدق عليها املقولة البليغة مبنى ومعنى أهنا مناسبة
العربة ِ
والعربة ،يف داللة عىل ارتباط العاطفة والعقل يف هذه املناسبة ،فالعربة –بفتح العني-
َ
تدل عىل جانب العاطفة ،والعربة –بكرس العني -تدل عىل جانب العقل.
وتعمد أحيانًا يف نقل وذكر
ثان ًيا :بتأثري البعد العاطفي الطاغي حصل تساهل
ّ
حوادث ووقائع غري ثابتة ،لتعظيم اجلانب املأساوي واملفجع واحلزين يف حادثة كربالء،
بقصد استدرار عاطفة الناس ،ودفعهم للبكاء ،ورفع منسوب حزهنم ،وهي احلاالت التي
من دوهنا ال تكتمل صورة عاشوراء يف نظر من ينتسبون هلذا األدب.

هذه القضية أثارت حفيظة املحققني علامء وباحثني ومؤرخني ،الذين أظهروا نقدً ا
ً
وتوبيخا ألولئك الذين نقلوا أو اخرتعوا مثل تلك احلوادث والوقائع ،واصفني هلا
ولو ًما
تشوه السرية احلسينية وتيسء إليها ،وجتعلها موضع شك وريب،
باألكاذيب ،ومعتربين أهنا ِّ
وتثري حوهلا الشبهات والظنون ،بالشكل الذي قد يبدد التأثري املعنوي والعاطفي والوجداين
حلادثة كربالء.
وتأكيدً ا هلذا املوقف النقدي ،يمكن اإلشارة إىل رأيني مهمني من مجلة آراء كثرية
ومتوالية يف هذا الشأن ،هذان الرأيان مها:

الرأي األول :ذكره املحدث الشيخ عباس القمي عن كتاب (األربعني احلسينية)
للمريزا حممد بن حممد تقي القمي (1341 - 1276هـ) قوله« :وأضحى مجاعة من ذاكري
يتورعون عن اخرتاع وقائع مبكية ،وكثر اخرتاع األقوال منهم ،واعتربوا
املصائب ال َّ
أنفسهم يشملهم احلديث «من أبكى فله اجلنة» ،وشاع هذا الكالم الكاذب مع األيام حتى
صار يظهر يف مؤلفات جديدة ،وإذا حاول حمدِّ ث أمني م َّطلع منع هذه األكاذيب ،نسبوها
وتوسلوا
متسكوا بقاعدة التسامح يف أدلة السنن،
َّ
إىل كتاب مطبوع أو كالم مسموع ،أو ّ
منقوالت ضعيفة توجب اللوم والتوبيخ من امللل األخرى ،كجملة من الوقائع املعروفة
التي ضبطت يف الكتب اجلديدة ،يف حني أنه ال عني وال أثر هلذه الوقائع عند أهل العلم
واحلديث»(((.
الرأي الثاين :ذكره السيد حمسن األمني (1371 - 1284هـ1952 - 1867 /م)

((( فوزي آل سيف ،من قضايا النهضة احلسينية أسئلة وحوارات ،القطيف :أطياف للنرش2014 ،م ،ص.22
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كثريا من
يف مقدمة كتابه (املجالس السنية) الصادر سنة 1923م ،وحسب قوله« :ولكن ً
الذاكرين ملصاب أهل البيت  Aقد اختلقوا أحاديث يف املصائب وغريها ،مل يذكرها
مؤرخ وال مؤلف ،ومسخوا بعض األحاديث الصحيحة ،وزادوا ونقصوا فيها ملا يرونه من
تأثريها يف نفوس املستمعني اجلاهلني بصحة األخبار وسقمها ،حتى حفظت عىل األلسن،
وأودعت يف املجاميع ،واشتهرت بني الناس وال رادع ،وهي من األكاذيب التي تغضبهم
وتفتح باب القدح للقادح ،فإهنم ال يرضون بالكذب الذي ال يريض اهلل ورسوله»(.((1
هذه ملحة رسيعة عن صورة ما سميته باألدب الوجداين ،ما له وما عليه.

-4االجتاه الثالث :األدب النهضوي

حاول هذا االجتاه أن يتاميز عن االجتاه السابق املوصوف عنده باالجتاه التقليدي،
وأن يتفاضل عليه منهج ًّيا ومعرف ًّيا ،ساع ًيا لتكوين خطاب يتخ َّطى اجلانب العاطفي يتفهمه
وال يتضيق به ،خطاب يستند إىل معرفة بالفلسفة العامة للقضية احلسينية من جهة ضبط
وتشخيص املقاصد والغايات القريبة والبعيدة.

وإذا كان الغالب عىل االجتاه السابق هم اخلطباء وأهل املنرب ،فإن الغالب عىل هذا
االجتاه هم املفكرون وأهل النظر الذين حاولوا العبور بواقعة كربالء من املايض إىل احلارض،
واالنتقال هبا من جانب الضعف واالنكسار إىل جانب القوة واإلقدام ،وربطها بفلسفة
تبعث يف األمة روح النهضة واإلصالح ،ولتكون كربالء مصدر إهلام ألحرار العامل وهم
يتط ّلعون لقيم احلرية والعدل والكرامة.

ويمكن الكشف عن هذا االجتاه املوصوف باألدب النهضوي ،من خالل ثالثة
نامذج بارزة تنتمي إىل ثالث بيئات عربية وإسالمية هي العراق ولبنان وإيران ،وارتبطت
بأشخاص هلم منزلتهم الفكرية واإلصالحية ،وجاء اختيارهم من جهة تعدد املفاهيم
فضلوها وحاولوا إبرازها وتأكيدها ولفت االنتباه إليها ،وحتددت يف ثالثة مفاهيم
التي ّ
هي( :النهضة والثورة وامللحمة) ،وهبذه املفاهيم بني ًة وتكوينًا ُعرف هذا االجتاه باألدب
النهضوي ،وهبا متايز من االجتاهني السابقني.
وهذه النامذج الثالثة نعني هبم:

 -1العامل العراقي السيد هبة الدين الشهرستاين (1386 - 1301هـ- 1884 /
( ((1حممد القاسم احلسيني النجفي ،ثورة التنزيه ،بريوت :دار اجلديد1996 ،م ،ص.13
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1967م) الذي أبرز مفهوم النهضة يف كتابة (هنضة احلسني).

 -2العامل اللبناين الشيخ حممد مهدي شمس الدين الذي أبرز مفهوم الثورة يف كتابه
(ثورة احلسني ..ظروفها االجتامعية وآثارها اإلنسانية).
 -3العامل اإليراين الشيخ مرتىض املطهري (1400 - 1340هـ1979 - 1919 /م)
الذي أبرز مفهوم امللحمة يف كتابه (امللحمة احلسينية).

النموذج األول :مفهوم النهضة

لعل كتاب (هنضة احلسني) من أسبق التأليفات احلديثة التي أبرزت مفهوم النهضة يف
احلديث عن قضية احلسني ،ويصلح هذا الكتاب أن يؤرخ له من جهة اقرتان قضية احلسني
بمفهوم النهضة ،املفهوم الذي كان مهماًّ االقرتاب منه وادماجه يف اخلطاب احلسيني،
وتأكدت أمهية هذه اخلطوة أهنا جاءت من عامل له تاريخ حافل يف اإلصالح الديني هو
السيد هبة الدين الشهرستاين.
اختار السيد الشهرستاين كلمة النهضة يف عنوان كتابه املذكور ،وترددت يف متن
الكتاب وتواترت تسميات مركبة مثل :النهضة احلسينية ،وحسني النهضة ،واحلسني
الناهض ،لكنه مل يتوقف عند كلمة النهضة بوصفها مفهو ًما حدي ًثا بحاجة إىل حتليل معريف،
وهي املهمة التي تندرج يف إطار بناء املفاهيم.
من جانب آخر ،مل يرشح السيد الشهرستاين ملاذا اختار مفهوم النهضة ،وأعطاه صفة
األفضلية عىل باقي املفاهيم األخرى املتداولة يف هذا الشأن ،خاصة وأنه بصدد التعامل مع
كثريا يف أدب اخلطاب احلسيني.
مفهوم حديث مل يكن مألو ًفا ً

وال نعلم عىل وجه الدقة إن كان هو أول من استعمل هذا املفهوم يف احلديث عن
قضية احلسني ،أم أن هناك من سبقه إليه ،ولعله كان األقدر آنذاك يف الكشف عن هذا األمر
فوت
إما عىل سبيل الظن أو عىل سبيل اليقني .عدم التفات السيد الشهرستاين هلذا األمر َّ
مؤر ًخا لعالقة مفهوم النهضة بالقضية احلسينية.
عليه إمكانية أن يكون ّ
لكن الذي نعرفه من سرية السيد الشهرستاين أنه كان قري ًبا من مفهوم النهضة ،ومن
النسق الفكري احلديث الذي جاء منه هذا املفهوم ،فقد تفتَّح عىل هذا النسق وتواصل معه
منذ وقت مبكّر ،واصطبغت به شخصيته الدينية والفكرية ،وأصبح مرضب مثل للذين
سلكوا هذا الدرب من بعده.
وقد أبرز هذا اجلانب عامل االجتامع العراقي الدكتور عيل الوردي (1995-1913م)
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وم ّيزه يف شخصية السيد الشهرستاين ،قائلاً عنه :أنه يف أوائل القرن العرشين كان «من أكثر
الناس ول ًعا باملطبوعات املرصية ،بحيث صار مرج ًعا هلا عند الراغبني فيها من شبان املالئية
ومتجددهيم ،وقد اتخّ ذ له حلقة دراسية يف جامع الطويس كان يدرس فيها بعض مبادئ
العلوم احلديثة التي استمدها من املجالت والكتب املرصية ...وهلذا رأيناه يف مجيع كتبه
ومقاالته حياول أن يربهن للقراء أن الدين اإلسالمي قد سبق العلوم احلديثة بنظرياته ،وأن
تلك العلوم مل ِ
تأت بام يناقض اإلسالم أبدً »(.((1
ويذكر للسيد الشهرستاين أنه خطا خطوة مهمة يف تدعيم مفهوم النهضة وعالقته
باألدب احلسيني ،متحد ًثا عن قضية احلسني بوصفها هنضة ،داع ًيا للنظر إليها والتعامل معها
هبذا األفق النهضوي البعيد والواسع ،وليس بوصفها حادثة أو واقعة أو مصيبة حصلت
يف التاريخ ،وعُدَّ ت من حوادث املايض ،وال جيري تذكُّرها إلاَّ بقصد إظهار احلزن ال غري.
ويف هذا اإلطار كشف السيد الشهرستاين عن منهجه ،الذي حتدد يف أمرين مها:

األمر األول :له عالقة باجلمهور العام ،واحلاجة لبيان حقيقة احلركة احلسينية ومزياها
وآثارها ،وقد أملح السيد الشهرستاين إىل ذلك بقوله« :فقد حدا يب إىل تأليف كتايب هذا،
غفلة اجلمهور عن تاريخ احلركة احلسينية وأرسارها ومزايا آثارها»(.((1
األمر الثاين :له عالقة بالصفوة اخلاصة وبالذات قراء املأتم احلسيني ،الذين أراد
السيد الشهرستاين أن يقدم هلم عملاً مجع فيه حسب قوله :املحاكامت التارخيية ،والنظريات
االجتامعية ،واملرويات املوثقة.

أما ملاذا اختار السيد الشهرستاين مفهوم النهضة يف دراسة وحتليل حركة احلسني
 ،Cفيمكن الكشف عن ذلك يف ثالثة عنارص مرتابطة ،هي:

أول :يرى السيد الشهرستاين أن ما قام به اإلمام احلسني يف حقيقته وحكمته يمثل
هنضة ،والنهضة بحسب تعريفه هي :قيام مجاعة أو فرد بام يقتضيه نظام الرشع أو املصلحة
العامة ،وشاهده عىل ذلك احلركة التي قام هبا احلسني .C
ثان ًيا :حاول السيد الشهرستاين ربط هنضة احلسني بنهضات التاريخ اإلنساين،
فحقيقة النهضة يف نظره أهنا س ّيالة يف األشخاص واألمم ،ويف األزمنة واألمكنة ،لكن
بتبدل أشكال ،واختالف غايات ومظاهر ،وما تاريخ البرش سوى هنضات أفراد ومجاعات

( ((1عيل الوردي ،ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث ،قم :مكتبة الصدر2004 ،م ،ج ،3ص.13
( ((1هبة الدين الشهرستاين ،هنضة احلسني ،النجف :دار اإلحياء للكتب اإلسالمية1958 ،م ،ص.13
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وحركات أقوام لغايات كربى ،ومل تزل وال تزال يف األمم هنضات أئمة اهلدى جتاه أئمة
اجلور ،كنهضة احلسني وغريها.

ثال ًثا :اعترب السيد الشهرستاين أن هنضة احلسني متثل املثل األعىل بني أخواهتا يف
التاريخ ،لربط هذه النهضات بنهضة احلسني ،وحسب قوله« :ال عجب أن عُدَّ ت هنضة
احلسني  Cاملثل األعىل بني أخواهتا يف التاريخ ،وحازت شهرة وأمهية عظيمتني ،فإن
الناهض هبا احلسني رمز احلق ومثال الفضيلة ،وشأن احلق أن يستمر ،وشأن الفضيلة أن
تشتهر»(.((1

وتأكيدً ا هلذا املوقف ،يرى الشهرستاين أن «هنضة احلسني من بني النهضات قد
استحقت من النفوس إعجا ًبا أكثر ،ال ملجرد ما فيها من مظاهر الفضائل ،وإقدام معارضيه
عىل الرذائل ،بل ألن احلسني  Cيف إنكاره عىل يزيد كان يمثل شعور شعب حي ،وجيهر
بام تضمره أمة مكتوفة اليد ،مكمومة الفم ،مرهقة بتأثري أمراء ظاملني ،فقام احلسني C
مقامهم يف إثبات مرامهم ،وفدى بكل ٍ
غال ورخيص لديه ،باذلاً يف سبيل حتقيق أمنيته وأمته
من اجلهود ما ال يطيقه غريه ،فكانت هنضته املظهر األتم للحق ،حينام كان عمل معارضيه
املظهر األتم للقوة فقط من غري ما حق أو شبهة حق»(.((1
ومن جانب آخر ،عد الشهرستاين هنضة احلسني ينبو ًعا حلركات اجتامعية ،وحسب
قوله« :عدت هنضة احلسني  Cينبوع حركات اجتامعية باقية الذكر واخلرب يف ممالك
اإلسالم ،خففت ويالت املسلمني بتخفيف غلواء املعتدين ،فأي خري كهذا الينبوع الس ّيال
واملثال السائر يف بطون األجيال»(.((1

النموذج الثاين :مفهوم الثورة

يف التأليفات احلديثة يعد مفهوم الثورة من أكثر املفاهيم تطبي ًقا وتفضيلاً يف توصيف
متفو ًقا عىل باقي املفاهيم
حركة اإلمام احلسني  Cومنذ أن عرف هذا املفهوم أصبح ِّ
األخرى القريبة منه والبعيدة ،وبقي حماف ًظا عىل هذه املنزلة املتفوقة ،ومل يرتاجع أو يتقهقر.

وال نعلم عىل وجه التحديد متى بدأ استعامل هذا املفهوم ،وليس هناك عىل ما يبدو
من أرخ له يف هذا السياق ،لكن األكيد أن شهرته حصلت يف األزمنة احلديثة ،وارتبط من
ناحية االنتساب باالجتاه املوصوف باألدب النهضوي.
( ((1هبة الدين الشهرستاين ،املصدر نفسه ،ص.14
( ((1هبة الدين الشهرستاين ،املصدر نفسه ،ص.7-6
( ((1هبة الدين الشهرستاين ،املصدر نفسه ،ص.19
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ويف هذا السياق يأيت كتاب الشيخ حممد مهدي شمس الدين املوسوم بـ(ثورة
احلسني ..ظروفها االجتامعية وآثارها اإلنسانية) ،ومع أنه قد ال يكون أول كتاب وال
حتى من أوائل التأليفات التي وصفت حركة احلسني بالثورة يف عناوينها ،إلاَّ أنه يعد من
التأليفات املبكرة ،إذ يرجع تارخيه إىل بدايات ستينات القرن العرشين.
نموذجا ملقاربة مفهوم الثورة توصي ًفا
مع ذلك فإن هذا الكتاب يصلح أن يكون
ً
حلركة احلسني وتطبي ًقا عليها ،وذلك لالعتبارات اآلتية:

أول :مع أن هذا الكتاب يعدّ من بواكري تأليفات الشيخ شمس الدين ،ويأيت يف
املرتبة الثالثة يف سلسلة مؤلفاته بعد كتابيه (نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم) الصادر سنة
1955م ،و(دراسات يف هنج البالغة) الصادر سنة 1956م ،إلاَّ أنه يف انطباع بعض يعدّ من
أفضل التأليفات يف موضوعه.
وقد أشار الشيخ شمس الدين ملثل هذا االنطباع يف مقدمة الطبعة الرابعة الصادرة
ملمحا به عىل لسان ما سمعه من اآلخرين ،فحني وجد ما لقيه الكتاب يف
سنة 1977م،
ً
طبعاته الثالث من لقاء كريم حسب وصفه ،رأى أن «الرس يف ذلك ما قاله عن هذا الكتاب
كثري من العلامء واملثقفني الذين نحرتم علمهم وحيدهتم ،أنه أفضل ما كتب عن ثورة احلسني
عىل اإلطالق»(.((1

وتدعيماً هلذا االنطباع ،يرى الشيخ شمس الدين أن كتابه قد «عالج ثورة احلسني
من زوايا جديدة ،وكشف عن أبعاد جديدة ،وأعامق بكر فيها ،جعلتها من خالل التفسري
الذي قدمه هذا الكتاب ،ذات مضمون يتسق مع التطلعات التي حيملها اإلنسان املعارص إىل
جمتمع تسوده العدالة ،وحتكم عالقاته الروح اإلنسانية وكرامة اإلنسان»(.((1

ثان ًيا :مثل هذا الكتاب (ثورة احلسني) حلقة متصلة بحلقات أخرى ،جاءت يف سياق
مرشوع دراسة وحتليل وتنقية السرية احلسينية ،فبعد هذا العمل جاء كتاب (أنصار احلسني
دراسة عن شهداء ثورة احلسني ..الرجال والدالالت) الصادر سنة 1975م ،ومثل احللقة
الثانية يف بنية املرشوع ،ثم جاءت احللقة الثالثة متمثلة يف كتاب (ثورة احلسني يف الوجدان
الشعبي) الذي تغيرّ عنوانه يف الطبعة الثالثة الصادرة سنة 1996م وعرف بعنوان (واقعة
كربالء يف الوجدان الشعبي) ،وكان يفرتض أن يتمم املرشوع بحلقة رابعة بعنوان (قصة
( ((1حممد مهدي شمس الدين ،ثورة احلسني ظروفها االجتامعية وآثارها اإلنسانية ،قم :مؤسسة دار الكتاب
اإلسالمي ،ص.11
( ((1حممد مهدي شمس الدين ،املصدر نفسه ،ص.14
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الثورة) ،لكنها احللقة التي مل َتر النور.

توايل هذه احللقات جعل منها تذكّر ببعضها ،وتلفت االنتباه دائماً إىل أول عمل
افتتح هبا ،ونعني به كتاب (ثورة احلسني) الذي تأكّدت قيمته وتعاظمت منزلته باحللقات
األخرى التي اتصلت به ،وجاءت من بعده ،فلم يكن جمرد عمل منقطع أو مبتور ،بل م َّثل
كثريا من التأليفات األخرى التي ال امتداد
عملاً اكتسب صفة االمتداد والرتاكم ،متخط ًيا ً
هلا وال تراكم.
ثال ًثا :اختار الشيخ شمس الدين مفهوم الثورة يف كتابه املذكور ،وكان ملتفتًا بشدة
هلذا املفهوم ،وقاصدً ا له ،ومتبصرّ ً ا به ،وداع ًيا إلحيائه وإحياء التاريخ املتصل به يف األمة،
وناظرا لكتابه يف هذا
ومطال ًبا بتوجيه االهتامم نحو دراسة الثورات يف التاريخ اإلسالمي،
ً
ربا ثورة احلسني الثورة األوىل ،وواص ًفا هلا بأهنا أم الثورات يف تاريخ اإلسالم.
السياق ،معت ً

وتأكيدً ا هلذا املنحى يرى الشيخ شمس الدين «أن ثورة احلسني من بني مجيع الثورات
غضة
يف تاريخ اإلسالم احلافل بالثورات ،هي الثورة الوحيدة التي ال تزال ذكراها ح ّية ّ
يف حارض املسلمني كام كانت كذلك يف ماضيهم ،وهي الوحيدة من بني الثورات ،التي
دخلت يف أعامق الوجدان الشعبي فأغنته واغتنت به ،أغنته بشعاراهتا وأفكارها وأخالقياهتا
وأهدافها النبيلة ،واغتنت بتطلعاته ومطاحمه عرب العصور ،وما ذلك إلاَّ ألهنا أم الثورات يف
تاريخ اإلسالم»(.((1
وحني التفت الشيخ شمس الدين لناحية املنهج راب ًطا له بمفهوم الثورة ،رأى أن
قصورا يف منهجني متّبعني يف دراسة حركة احلسني ،ويعني هبام منهج الرسد التارخيي
هناك
ً
املحض الذي يركّز عىل عنرص املأساة ،والثاين املنهج اجلاميل التارخيي الذي يس ّلط الضوء
عىل الفضائل والرذائل الشخصية ألطراف الرصاع.
هذان املنهجان -يف تصور الشيخ شمس الدين« -يفشالن يف حتقيق هدف معارص له
أمهية بالغة يف حتقيق التكامل احلضاري والوعي السيايس لدى اإلنسان املسلم بوجه خاص،
حيث إن الباحث ال يستطيع وف ًقا هلذا أو ذاك أن يفهم ويقدم الثورة احلسينية إىل اإلنسان
احلديث عىل ضوء املعطيات املعارصة يف املسألة االجتامعية ،وال يستطيع أن يكتشف
عنارص الديمومة واالستمرار يف الثورة ،هذه العنارص التي جتعل من الثورة شي ًئا ذا صلة
قادرا عىل إغناء احلارض ،وتزويده بعنارص من الفكر والرؤية جتعل النضال
باحلارض احليً ،

( ((1حممد مهدي شمس الدين ،واقعة كربالء يف الوجدان الشعبي ،قم :مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي،
2005م ،ص.15
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يف حقل املسألة االجتامعية جيمع إىل جانب احلداثة ،األصالة الرضورية للحفاظ عىل سالمة
الشخصية اإلنسانية من التشويه أو الذوبان يف غمرة املتغريات املتسارعة حلضارة مادية غري
إنسانية ،هي احلضارة املادية احلديثة»(.((1

نموذجا تطبيق ًّيا ملقاربة مفهوم
هبذه االعتبارات يصلح كتاب (ثورة احلسني) أن يكون
ً
الثورة توصي ًفا حلركة اإلمام احلسني .C

النموذج الثالث :مفهوم امللحمة

مفضلاً حلركة
تفرد الشيخ مرتىض املطهري يف لفت االنتباه ملفهوم امللحمة ،توصي ًفا َّ
ّ
مربزا هلذا املفهوم يف عنوان كتابه الكبري واملثري للجدل (امللحمة
اإلمام احلسني ً C
متحم ًسا هلذا املفهوم ،ومضي ًفا به مفهو ًما جديدً ا يلتقي مع
احلسينية) الواقع يف ثالثة أجزاء،
ّ
نسق املفاهيم احلديثة التي مت ّيز هبا األدب النهضوي.
اختار الشيخ املطهري هذا املفهوم وكان قاصدً ا له ال لفرادته وإنام لصدقيته ،وكونه
معبرِّ ً ا -يف نظره -عن حقيقة احلركة احلسينية ،وملتفتًا فيه إىل جانب املفهوم بنا ًء وتكوينًا،
ومنطل ًقا من منظور يرى فيه أن ثورة احلسني هي ذات حقائق متعددة ،وقد تفاوتت حوهلا
التحليالت واالنطباعات عىل طول التاريخ.

فضل الشيخ املطهري
ومن بني هذه التحليالت واالنطباعات املتعددة واملتفاوتةَّ ،
مفهوم امللحمة ،ويقصد به احلامسة التي تعني الشدة والصالبة ،ويمكن استخدامها بمعنى
الشجاعة واحلمية.
وملزيد من الفرز والتحديد يرى املطهري أن أهل األدب يقسمون املنظومات الشعرية
إىل أنواع خمتلفة ،منها :املنظومة الغزلية ،واملنظومة الرثائية ،واملنظومة املدحية ،ومنها
املنظومة احلامسية التي تفوح برائحة الغرية والشجاعة واحلمية والرجولة ،وكام يصدق هذا
التقسيم عىل الشعر يصدق كذلك عىل النثر.

انطال ًقا من هذا املعنى تساءل الشيخ املطهري :هل يمكن اعتبار واقعة احلسني C
واقعية محاسية؟ وهل يمكن تسمية احلسني بالشخصية احلامسية؟
ال شك -عند الشيخ املطهري -أن شخصية احلسني هي شخصية ملحمية ومحاسية،
ويرى أن مفتاح شخصية احلسني يربز ويتبلور يف احلس امللحمي واحلس احلاميس ،ولن
نجد يف العامل كله شخصية ملحمية مثل شخصية احلسني ،ولن نجد ملحمة محاسية مثل

( ((1حممد مهدي شمس الدين ،ثورة احلسني ،...مصدر سابق ،ص.14
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ملحمة احلسني ،سواء عىل صعيد درجة القوة والطاقة الكامنة ،أو من جهة العلو والسمو
اإلنسانيني ،ولذا فهي ملحمة اإلنسانية ،واحلسني هو نشيد اإلنسانية وليس له نظري(.((2

ومؤثرا يف
حارضا
وقد استند الشيخ املطهري يف هذا املوقف ،إىل حس نقدي كان
ً
ً
هذا االختيار ،فاحلسني -يف نظر املطهري -كان بطلاً وليس رجلاً مسكينًا ،وحني نرثي
احلسني إنام نرثي بطلاً  ،وإلاَّ فإن رثاء رجل مسكني مستكني مظلوم ال حيلة له وال يد ،أمر
ال حيتاج إىل بكاء ،وال معنى لبكاء األمة عليه ،داع ًيا حلذف الشعارات التي توحي بالذل
واملسكنة ،وتتباين مع روح املقاومة احلسينية مثل شعارات :يا مظلوم ،ويا غريب ،ويا يتيم.

نص ٍّ
دال عىل هذا املعنى ،قال املطهري« :ابكوا البطل ،وأقيموا جمالس الرثاء
ويف ٍّ
إحساسا بالبطولة والشجاعة يف أنفسكم ،واجلسوا يف رثاء
والعزاء للبطل ،حتى تو ِّلدوا
ً
البطل عسى أن تنعكس ظالل روح البطل عىل أرواحكم ،وتزداد غريتكم جتاه احلق
واحلقيقة ،وتنذروا أنفسكم للعدالة ،وتصبحوا من املقاتلني ضد الظلم والظاملني ،وتصبحوا
أحرارا وتقدروا معنى احلرية ،اجلسوا يف رثاء البطل حتى تعرفوا معنى عزة النفس ،وما
ً
(((2
معنى الرشف واإلنسانية! حتى تعرفوا ما معنى الكرامة!» .
وحني التفت الشيخ املطهري إىل اجلانب املأساوي يف واقعة كربالء ناقدً ا له ،رأى
أن الرتكيز عىل هذا اجلانب كان داف ًعا الختالق األكاذيب ،وحسب قوله :إن «الرغبة
الالمسؤولة لرؤية واقعة كربالء ،وبشكلها املأساوي من طرف الناس ،كانت هي الدافع
الختالق األكاذيب .ولذلك فإن أغلب التزوير والكذب الذي أدخل يف مواعظ التعزية،
كان سببه الرغبة يف اخلروج من سياق الوعظ والتحليق يف خيال الفاجعة ،وبعبارة أخرى:
فمن أجل شد الناس إىل صورة الفاجعة التارخيية وتصويرها املأساوي ،ودفع الناس إىل
مضطرا للتزوير واالختالق»(.((2
البكاء والنحيب ليس إلاَّ  ،كان الواعظ عىل الدوام
ً
لكن املطهري عاد ووازن رأيه جتاه اجلانب املأساوي ،قابلاً به يف إطار رؤية شاملة
وجامعة ،فقد وجد أن واقعة اإلمام احلسني  Cجاءت لتعبرِّ -حسب وصفه -عن عرض
مرسحي محايس وهنضوي ومأساوي ووعظي ،لذا رأى عدم جواز نفي اجلانب املأساوي،
وال حتى جانب املظلومية ،ورشح ذلك بقوله« :نحن بدورنا ال جيوز أن ننفي اجلوانب
التي ركّز عليها البعض أحيانًا ،كاجلانب املأساوي واحلزين ،أو عرضهم جلانب املظلومية
يف احلركة احلسينية ،لكننا نقول :إن كل ذلك صحيح رشط أن ينظر إليه يف سياق الشمولية
( ((2مرتىض املطهري ،امللحمة احلسينية ،قم :طليعة النور1430 ،هـ ،ج ،1ص.115-94-89
( ((2مرتىض املطهري ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.100
( ((2مرتىض املطهري ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.16
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واجلامعية ،التي تطبع حركة النهضة احلسينية ككل ،ممَّا جيعلها حركة توحيدية كاملة ،جامعة
لكل الدرجات واملراتب»(.((2

لكنني وجدت الشيخ املطهري قد وقع يف نوع من اإلرباك له عالقة بجانب املفهوم،
فضل اختيار مفهوم امللحمة يف توصيف حركة احلسني  Cحاسماً هذا االختيار
فبعد أن َّ
ومداف ًعا عنه ،إلاَّ أنه رجح يف مكان آخر تفضيل تسمية أخرى تتّسم بالعمومية وتفتقر إىل
قوة املعنى ،هي تسمية احلادثة ،وبالصيغة الثنائية املركبة حادثة كربالء.

والالفت يف اختيار هذه التسمية ،أهنا جاءت يف سياق البحث عن املفهوم ،وبطريقة
مقارنة مع كلمتي هنضة وثورة ،وحسب قول املطهري« :إنني عندما أستخدم تعبري حادثة
وليس هنضة أو ثورة ،فإنام العتقادي بأن هاتني الكلمتني ال تعربان متا ًما عن عظمة هذه
القضية ،وملا كنت مل أعثر عىل كلمة مناسبة تبينّ هذه العظمة ،لذلك ارتأيت استخدام هذا
التعبري الكيل ،وأقول حادثة كربالء وال أقول ثورة ألهنا أكثر من ثورة ،وال أقول هنضة ألهنا
أكثر من هنضة»(.((2

ويتأكد هذا النوع من اإلرباك املفهومي عند املطهري ،عند معرفة أن تسمية النهضة
كثريا وتواترت يف كتابه ،قاصدً ا هبا توصيف حادثة كربالء ،كام أهنا وردت يف عنوان
تكررت ً
كتاب آخر له موسوم بـ(حقيقة النهضة احلسينية).
هذه ملحة مركزة عن أبرز االجتاهات األدبية التي اعتنت بدراسة وحتليل حركة اإلمام
احلسني .C

( ((2مرتىض املطهري ،املصدر نفسه ،ج ،3ص .318
( ((2مرتىض املطهري ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.220
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أ ن ن قً ا ت
س� ش�� ا ق
� ركو � �ا �د ا لل
ر�
الدكتور رمزي بن حليمة*

ﷺ مقدمة

تعدّ دت اآلراء وتباينت املواقف جتاه حركة االسترشاق منذ تاريخ نشأهتا
إىل حدود استقرارها ،فذهب فريق إىل االحتفاء هبا والعمل عىل االستفادة من
ثمراهتا ومنجزاهتا ،بتوظيف مكاسبها وخمرجاهتا يف دراساته وأبحاثه ،سع ًيا
منه إىل جتديد النظر يف القضايا واإلشكاليات املتّصلة بواقع املحضن الفكري
والثقايف املنتسب إليه.
وجنح فريق ٍ
ثان إىل اإلمعان الدقيق يف مقاصد هذه احلركة وغاياهتا،

ابتغاء تع ّقلها والتو ّقف عىل حدودها ،بتوضيح ثغراهتا ومنزلقاهتا.

وبني هذه النزعة وتلك ،نقولّ :
نقدي يدّ عي
أي مرشوع
ّ
إن حت ّقق ّ
املوضوع ّية التامة حول ظاهرة االسترشاق ،يبدو مطل ًبا عزيز املنال يف ضوء
املتط ّلبات التي جيب تو ّفرها لتحقيق هذا اهلدف ،فهو مسعى يستوجب بد ًءا
حسن التمكّن العلمي واملعريف للذات الدّ ارسة ،وإملامها بمختلف اآلل ّيات
ووصولاً إىل
ا ُملنتجة هلذا اجلهد
الفكري بد ًءا بمقتضيات التأصيل والتبويبُ ،
ّ

* باحث يف احلضارة العربية -تونس.
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40
مرحلة التفريع والتّدقيق.

والتمسك
زد عىل ذلك رضورة التخ ّلص من البعد احلنيني عند دراسة األشياء،
ّ
بحق قاطرة ُمساعدة يف نُظم
باملنهج اإلبستيمولوجي أداة لتحصيل املعارف ألنّه ُيم ّثل ّ
التحليل والتفكيك وإعادة البناء.
ٍ
حينئذ أن
تم حتصيل هذه الرشوط وتو ّفرت عند الذات الدّ ارسة ،أمكنها
وإذا ما ّ
هتتدي إىل حتديد الطرائق البحثية التي ّ
توختها هذه الدراسات وفهم خمرجاهتا ومقاصدها،
وبيان الفصل والوصل بني ما قالوه عن إرثنا الفكري والثقايف ،وما قلناه وفهمناه نحن منه.

ضوحا،
وو
ً
فبني جهد مبذول للمسترشقني وتقويم وتقييم له من ناقديه يتفاوت د ّقة ُ
عم ًقا وإحكا ًما ،نقولّ :
إن الباحث ال جيب أن جيحد اإلضافات التي قدّ متها الدراسات
أيضا أن يتو ّقف عند الدرس النّقدي هلا .فاملعلوم ّ
أن الدراسات
االسترشاق ّية ،وجيب ً
الكمي والنوعي ،فمنها الدراسات الوصف ّية االستكشاف ّية
بتنوعها
االسترشاق ّية مت ّيزت ّ
ّ
املتخصصة يف جمال أو حقل علمي ومعريف
أيضا الدراسات العلم ّية
لبعض الظواهر ،ومنها ً
ّ
خمصوص ،وغريها كثري.
ولقد ح ّققت فعلاً إسها ًما حقيق ًّيا يف جتديد طرائق النظر والبحث يف قضايانا ،فبني
يب مت ّثل خاصة يف اإلضافة النوع ّية يف طرائق النظر والدّ راسة ،وحتقيق جانب من
جانب إجيا ّ
الطرافة الفكر ّية يف مستوى النتائج واملخرجات ،وبني جانب آخر نقيض يتّسم بالسلب ّية
نتيجة الثغرات التي وقعت فيها هذه الدراسات االسترشاق ّية ،إ ّما لسوء فهم أو حماولة إساءة
الفهم لغايات وأغراض مع ّينة.
تنزلت تقري ًبا ّ
اهتمت بالفكر االسترشاقي ،فكيف
وبني هذا وذاك ّ
كل املحاوالت التي ّ
حتدّ دت التجربة النقد ّية ملحمد أركون للدراسات االسترشاق ّية؟ وما هي دوافعها؟ وأين
تضمنتها؟
جت ّلت مواضعها؟ وما هي اإلضافات التي استحدثتها؟ وما هي النقائص التي ّ
ّ
خصصنا ّأوهلام لدراسة
كل هذه األسئلة نحاول اإلجابة عنها ضمن مبحثني جامعنيّ :
وخصصنا ثانيهام ملوضعة هذه
منطلقات العمل ّية النقدية ومواضعها يف فكر حممد أركون،
ّ
التجربة ببيان مالمح اإلضافة والطرافة فيها ،وكذلك حتديد أوجه قصورها وحمدود ّيتها.

ﷺ ّأولاً  :جتربة أركون النقد ّية ..منطلقاهتا ومواضعها

ّ
إن مقاربة إشكال ّية االسترشاق وما يرتبط هبا من قضايا ،مطمح يضيق عنده املجال ،وال
ومقومات ومواضيع وخصائص اخلطاب االسترشاقي.
يتّسع إلاَّ لدراسة مستفيضة تعالج أسس ّ
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جمرد توضيح بعض جوانب متّصلة بكيفيات
فاهلدف املراد الذي نروم بلوغه هو ّ
التّناول والطرح كام واجهه النقد العريب احلديث عامة ،وكام مت ّثله حممد أركون خاصة(((،
توصل إليها.
وتفسري جممل اإلضاءات والنتائج التي ّ
ّ
إن فهم التجربة النقد ّية التي قدّ مها أركون تستوجب منّا النظر يف مطلبنيُ :يعنى
األول بتحديد موقف أركون من الدراسات االسترشاق ّية أي بيان رفضه أم قبوله هلا.
ّ
بحق
أي حدّ ُيمكن اعتبارها ّ
وخيتص الثاين برصد مواطن العمل ّية النقد ّية ومواضعها ،وإىل ّ
ّ
املهتمة هبذا املشغل.
مظهرا من مظاهر التّجاوز يف الدراسات النقدية
ّ
ً

 -1أركون واالسترشاق :جدل ّية الرفض والقبول

مل ُ
ختل العديد من الدراسات قبل أركون وبعده ،من مباحث اتّصلت بظاهرة
االسترشاق من جوانب وجهات خمتلفة ،إلاَّ ّ
أن ذلك كاد ينحرص يف نظرنا ضمن حمورين
رئيسني مها :فضل االسترشاق عىل الثقافة العربية من جهة ،ونقد االسترشاق وبيان وقصوره
عن فهم الفكر والثقافة واحلضارة العربية من جهة أخرى.

فمتأت من كون االسترشاق م ّثل رافدً ا مهماًّ لتطوير الثقافة العربية،
أ ّما مبحث الفضل
ٍّ
وأسهم يف إعادة تنشيط الفكر العريب  -اإلسالمي بفضل اكتشاف بعض النصوص ذات
األمهية الكربى ،أوتطوير جماالت بحث ّية أساس ّية مثل ال ّلهجات(((...
فمتأت من كون االسترشاق نشأ يف تربة غرب ّية ،أجلأت إليه دوافع
وأ ّما مبحث النقد
ٍّ
وغايات خمصوصة ،وتعدّ دت االعرتاضات وفق اهلواجس املنشأة هلا .فكان «البعض هياجم
االسترشاق كمقدّ مة للتشديد عىل فضائل هذه الثقافة األهلية أو تلك ...والبعض اآلخر
ينتقد االسترشاق يف سياق الدفاع ضدّ اهلجامت التي تطال هذا املعتقد السيايس أو ذاك...
ولدينا فريق ينتقد االسترشاق بسبب تزييفه لطبيعة اإلسالم»(((.
ننزل فكر أركون حول تصنيف التيارات االسترشاقية
يف هذا اإلطار التاميزي يمكن أن ّ
التي يستثني منها «اخلطابات االسترشاقية التي أنتجت قبل مرحلة االستقالل؛ ألنهّ ا مل تعد

((( املصدر املعتمد يف هذا البحث هو :حممد أركون ،تارخيية الفكر العريب اإلسالمي ،ترمجة :هاشم صالح،
بريوت :مركز اإلنامء القومي ،و الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،الطبعة الثانية  .1996انظر حتديدً ا:
اخلطابات اإلسالمية ،اخلطابات االسترشاقية والفكر العلمي» ،ص ص.)64-43( .
((( حممد أركون ،مصدر سابق ،ص.41
((( انظر :إدوارد سعيد ،تعقيبات عىل االسترشاق ،ترمجة :صبحي حديدي ،بريوت :املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل 1996م.
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هلا إلاَّ أمه ّية تارخيية ملن يريد أن حيدّ د مثلاً نظام الفكر الذي تنتمي إليه»(((.

ربره ،كام ّ
أنموذجا
أن الختيارنا أركون
ً
والختيارنا نقد اخلطاب االسترشاقي ما ي ّ
مهها:
ربرات وأسباب أ ّ
م ّ
 -1الشائع ّ
أن الكثري من املسلمني واملفكّرين يرون أركون منخر ًطا ضمن ت ّيار
االسترشاق ،بالرغم من الفروق الواضحة التي مت ّيزه عن املسترشقني ونربهتم وأساليبهم.

 -2اعتقاد البعض ّ
أن ر ّد فعل أركون ضدّ مناهج االسترشاق الكالسيكي وأساليب
كرسوا
عمله ،هو يشء خمتلف متا ًما عن الر ّد الشائع للعرب املسلمني جتاه االسترشاق الذين ّ
كبريا لتع ّقب «أخطاء االسترشاق» وتناسوا نواقص اخلطابات اإلسالمية.
جهدً ا ً
لقد كان ملقاربة أركون املتّصلة باخلطاب االسترشاقي ،دور رئيس يف حتويل وجهة
الدّ رس النقدي إلقرارها املعلن برتاجع أمه ّية الدراسات االسترشاق ّية ،وهذا الرتاجع يرجعه
إىل ثالثة أسباب رئيس ّية:
األول :إمهال املسترشقني إىل املتط ّلبات الرئيسية التي ينتظرها مجوع املسلمني،
السبب ّ
خاصة مع استمرار التقابل بني اخلطاب واحلقيقة املعيشة داخل املجتمعات العربية
واإلسالمية ،فاالسترشاق أراد تشكيل جمال معريف متمحور حول الكتابات املقدّ سة،
يكرس جهوده لدراستها.
وامتنع عن استثامر وحتليل واقع املجتمعات املفرتض أن ّ
السبب الثاين :رفض املسترشقني استفادة املجتمعات العربية واإلسالمية من إجياب ّيات
التفكري النظري واملناهج اجلديدة ،املط ّبقة عىل املجتمعات الغرب ّية من قبل العديد من
الباحثني والفالسفة ،وهذا السلوك ترتتّب عنه نتيجتان :األوىل :اإلمعان يف احتقار مواقف
املسلمني ّ
ألن املسترشقني يعتقدون أنهّ م يقارعون املس ّلامت والفرض ّيات باليقني العلمي.
والثانية :استمرار جتاهل املسترشقني للمكتسبات اإلجياب ّية لعلوم اإلنسان واملجتمع وعدم
الثقة هبا.
السبب الثالث :يتم ّثل يف رفض إجراء مناقشة إبستيمولوج ّية متّصلة باملنهج واملامرسة
للتصورات
العلم ّية ،ضمن منظور نظر ّية املعرفة التي ستسهم بشكل ف ّعال يف وضع حدّ
ّ
والقناعات األيديولوجية.
ّ
إن هذه الدوافع جمتمعة ،تقودنا إلبداء مالحظتني:

أوالمهاّ :
إن اخلطاب االسترشاقي -الذي ينتقده أركون -يقيم مسافة بني موضوع
((( حممد أركون ،مصدر سابق.
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املرجوة والنتائج املأمول الوصول
الدراسة والدراسة .وهذا احلاجز من شأنه َألاَّ حي ّقق املعرفة
ّ
ّ
متت إىل
إليها.
فكأن هذه الدراسات ،هي دراسات بعيدة عن املجتمعات اإلسالمية وال ّ
الواقع بصلة .بل يراها أركون قراءة ظاهر ّية لبعض القضايا التي اكتشفها االسترشاق.
لذلك ّ
يظل السؤال قائماً  :هل باستطاعة هذه الدراسات وفق هذا املنهج وهذه الرؤية أن
حت ّقق املعرفة العلم ّية الدقيقة للظواهر املدروسة؟
ثانيهامّ :
إن يف رفض املسترشقني االنفتاح عىل املكتسبات العلم ّية املستحدثة ال حي ّقق
نتائج ملموسة؛ ألن حتقيق املعرفة املتكاملة وصياغتها مرهتن -كام يرى أركون -باالنفتاح
عىل مفاهيم علم ّية ،وطرائق مستحدثة متّصلة بعلوم األنثروبولوجيا والسوسيولوجيا،
الرتسبات األيديولوجية التي رافقت تشكّل الظواهر الثقافية
وهذا من شأنه أن يسقط
ّ
واحلضارية.

 -2مواضع النقد

لئن ُحدّ دت دوافع نقد اخلطاب االسترشاقي وانتظمت ،فإنهّ ا تبقى يف حاجة إىل
االنتقال من البعد النظري إىل البعد العميل ،ذلك ّ
أن املنهج العلمي يف خمتلف تراكيبه
ماسة للتّساوق والتكامل بني هذين اجلانبني،
وسياقاته وأغراضه وغاياته يبدو يف حاجة ّ
صحة نقده؟
فأي سبيل ركب أركون ليد ّلل عىل ّ
ّ
لقد حظي البحث التطبيقي بمكانة حمرتمة يف قراءة أركون ،وكان تعويله عىل دراستني
صحة املطاعن التي عرضها مها:
استرشاقيتني مدخلاً مهماًّ للداللة عىل ّ

الدراسة األوىل :لربنارد لويس((( حول «الدولة والفرد يف املجتمع اإلسالمي» ،كانت
مهمة للكشف عن هذه املحدود ّية ،والقصور الذي رافق مضامني اخلطاب االسترشاقي يف
ّ
االنفتاح عىل مناهج جديدة ،ولقد أفرزت قراءة أركون هلذا العمل االهتداء إىل نقيصتني:

جمرد شاهد
تقمص هيأة املراقب اخلارجي ،أي إنّه يقف ّ
األوىل :حمافظة لويس عىل ّ
لوقائع وأحداث اجتامعية وتارخي ّية من ناحية .ويحُ جم عن الدخول يف عمق الظاهرة
والوضع املدروسني ومقاسمة أصحابه أوجه إكراهاته وإرهاصاته من ناحية أخرى.
الثانية :اكتفاء لويس بالنّقل اخل ّطي «البارد» العتقادات املسلمني وممارساهتم.

ّ
إن هذا النوع من البحوث ،وهذه املناهج املعتمدة تع ّطل إنتاج املعرفة واكتشاف
التوسع راجع كتابه :االسترشاق ،املعرفة ،السلطة
كثريا برنارد لويس ،وملزيد من
ّ
((( انتقد إدوارد سعيد ً
اإلنشاء ،ترمجة :كامل أبو ديب ،بريوت  -لبنان :مؤسسة األبحاث العربية ،الطبعة الثانية .1984
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مهها:
احلقائق؛ ألنهّ ا تُبقي املحافظة عىل أطر مع ّينة ينبغي جتاوزها ومن أ ّ

ّأول :االستمرار يف تبنّي «الطريقة السكون ّية» وعدم اخلوض يف املسائل املثرية للجدل
أو املفعمة باحلساس ّية ،وهذا رضب من ترسيخ القناعات القائمة عىل مبادئ شمولية وك ّلية
مثال ّية.

املؤهلة لتأويل
ثان ًيا :االستمرار يف ترسيخ مفاهيم ثابتة ال تتغيرّ مثل مفهوم الكفاءات ّ
هذا القانون ...وغريها .وهذا رضب من ترسيخ الالّمفكّر فيه وتثبيته ،وهذا ما يتعارض مع
وحتسس مواضيع معينة باسم
غائية حتصيل املعرفة دون ّ
معوقات أو اإلحجام عن مالمسة ّ
«القداسة».

ّ
إن هذه األطر وغريها ،تقود رضورة إىل جتميد الفكر البرشي وسجنه يف نوع من
الفلسفة املاهيات ّية والتيولوجيا الدوغامئية عىل حدّ عبارة أركون .وهلذه األسباب جمتمعة
يقوى الرفض األركوين هلذه األنامط والتشكّالت التي تتع ّقب خطوات هذه املقاربات؛ ّ
ألن
معاجلة مثل هذه املسائل املتّصلة بالفرد والدولة وغريها من املسائل يف املجتمع اإلسالمي
تستوجب رشطني أساسيني مها:
التصورات العقل ّية التي اعتربت عرب التاريخ مفاهيم
األول :رضورة تفكيك
ّ
اعتقادية ال يمكن النّيل منها؛ ّ
ألن هذه الصيغة كفيلة بتحقيق التجاوز املطلوب ألسلوب
أيضا بفتح األبواب لتطبيق مكتسبات الفكر املعارص ومناهجه
التاريخ التقليدي ،وكفيلة ً
يف املجال العريب اإلسالميّ .
املرتسبة تارخي ًّيا
للتصورات القديمة
إن هذه الرؤية التفكيك ّية
ّ
ّ
والتي خ ّلفها املايض مطلب رضوري نحو إعادة التفكري من جديد يف بعض املفاهيم ذات
بالسيادة العليا التربير ّية وبالسلطات السياسية يف ّ
كل جمتمع إنساين.
الصلة ّ
الثاينّ :
أن مشكلة الفرد والدولة يف املجتمع اإلسالمي ال يمكن معاجلتها إلاَّ يف إطار
جدل ّية قوى األق ّليات واألغلبية يف ّ
كل فضاء اجتامعي  -سيايس(((.
الدراسة الثانية :هي عبارة عن جمموعة من البحوث أنجزها بعض املسترشقني
(((
ّ
أهم نقاط االلتقاء بني هذه
حممد»
ولعل ّ
وقد وضعت حتت عنوان جامع «حياة النبي ّ
التمسك باملنهج ّية نفسها القائمة عىل البحث عن املصادر األصول وضبط
الدراسات هي
ّ
جمرد جرد للوقائع والتّسلسل الزمني
سلسلة الناقلني (اإلسناد) واختزال احلقيقة التارخي ّية يف ّ
أخريا إىل التمييز بني ثالث طبقات من الرتاث :األوىل ،حتتوي عىل مادة
الدقيق
ّ
لتتوصل ً
((( راجع ،حممد أركون ،مصدر سابق.
((( املرجع السابق ،ص ص.258 – 257 .
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تارخي ّية جديرة بالتصديق .والثانية ،مليئة باألساطري املتنّوعة .والثالثة ،ذات اجتاه سيايس
وعقائدي.
ولعل املشكل الذي ّ
ّ
يظل قائماً –ووقع تغييبه يف هذه الدراسات -كيف يمكن اجلمع
بني احلقيقة التارخي ّية التي تكتب ،والك ّلية التارخيية املعيشة من قبل الذوات االجتامعية؟
ّ
إن هذه األمثلة من الدراسات جمتمعة تد ّلل عىل مجلة من احلقائق واالستنتاجات:

ّأول :إن النقد االسترشاقي مل يفعل إلاَّ أن زاد من خطورة املنهج ّية اإليامنية الشكلية
عند املسلمني وتفاقمها سو ًءا ضمن االتجّ اه األكثر فيلولوج ّية وتارخياوية .ورغم هذا ال ينفي
تطورها
أركون أمه ّية تت ّبع األحداث من حيث التّسلسل التارخيي ألنّه يكشف عن عملية ّ
النبوية ،وحتديد الطريقة التي مارست
وحيدّ د السياقات التي انبثقت هبا سلسلة األحاديث ّ
هبا دورها وسلطتها الترشيعية.

ثان ًياّ :
املتحركة واملع ّقدة وجتعلها جامدة
إن املنهج ّية الفيلولوجية((( تبعثر الظواهر
ّ
وساكنة ،ذلك ّ
أن الفيلولوجيا أو علم النّصوص القديمة ُيعنى بدراسة النّصوص ال ّلغو ّية
دراسة تارخي ّية مقارنة لتحصيل جانب من الفهم واالستعانة به يف دراسة الفروع األخرى
التي يبحث عنها علم ال ّلغة.

تداخل يف الضبط املصطلحي والداليل ّ
ثمة ّ
لكل
ومن املفيد القول يف هذا املقام :إنّه ّ
من الفيلولوجيا وعلم ال ّلغة؛ ذلك ّ
خمتص ّأولاً يف ّ
الرموز
أن املجال املعريف للفيلولوجيا ّ
فك ّ
ومهتم ثان ًيا بتحقيق النصوص واملخطوطات بغية نرشها.
القديمة واالنشغال باآلثار،
ّ
يف حني ّ
أساسا دراسة النّصوص واملخطوطات من خالل اجلوانب
أن علم ال ّلغة نعني به
ً
ال ّلغو ّية.

ورغم هذا التمييز جيب اإلقرار بالرتابط الوثيق بني املبحثني حيث ال ُيمكن لعلم
ال ّلغة أن يستغني عن الفيلولوجيا ّ
أساسا النصوص ال ّلغو ّية،
ألن مصادر علم ال ّلغة هي
ً
أيضا االستغناء عن ُمنجزات علم
وكذا احلال بالنسبة لعلم الفيلولوجيا الذي ال ُيمكنه ً
يتوسل هبا يف دراسة النصوص وحتليلها.
الرئيس وعُدّ ته التي ّ
ال ّلغة ألنّه ُمعتَمده ّ
إن ما رآه أركون ّ
ّ
أهم مرتكزات هذا التحليل (فقه اللغة) الرتكيز عىل أحاد ّية
أن من ّ
((( انظر:

Philologie: 1 étude d’une langue ou d’une famille de langues, fondés sur l’analyse
critique des textes, 2, établissement ou étude critique de textes par la comparaison des
manuscrits ou des éditions par l’histoire. Le Petit Larousse, 2007, p.814.
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للنص معنى واحدً ا .ويرى أركون ّ
أن
النص وأصله اإليتمولوجي ،وهذا املنحى جيعل ّ
معنى ّ
مزدوجا ،فهو يرفض األخذ بعني االعتبار األساطري والتزويرات
هذا املنهج يامرس ضغ ًطا
ً
يتصورها املخيال اجلمعي ،والتي تضعف من
والتصورات اخليال ّية التي
والتحريفات
ّ
ّ
املضامني احلقيق ّية ّ
لكل وجود اجتامعي وآل ّيات إنتاجه للمعنى واحلقيقة من جهة.
كام ّ
أن هذا املنهج ينتقي الوقائع التي يمكن السيطرة عليها وحتديد زمني صحيح هلا،
وبذلك فهي ال تشكّل حقيقة تارخيية عقالنية ألنهّ ا مقطوعة عن احلقيقة املعاشة من قبل
الفاعلني االجتامعيني ،من جهة أخرى.

ثال ًثا :إن املامرسة العلم ّية االسترشاقية مالت إىل تغييب املراجعة النقدية التي ال ّبد
منها من أجل حتليل اخلطابات التي متحورت حول الظاهرة اإلسالمية منذ بداياهتا ،وبذلك
رسخ طيلة قرون عديدة مسائل يقبل التفكري فيها
ّ
عززت مكانة اخلطاب اإلسالمي الذي ّ
وأخرى ال يقبل التفكّر فيها.

ﷺ ثان ًيا :النقد األركوين لالسترشاق بني األهل ّية والقصور

خصها
نسعى يف هذا املبحث الثاين إىل توضيح وجهني متقابلني يف عمل ّية النقد التي ّ
األول الوجه اإلجيايب لعمل ّية
أركون لبعض الدراسات االسترشاق ّية ،فعرضنا يف املطلب ّ
املراجعة التي قام هبا للفكر االسترشاقي يف مستوييها النظري والتطبيقي ،وب ّينّا يف املطلب
الثاين مالمح القصور واملحدود ّية يف هذه القراءة النقد ّية.

 -1يف أهل ّية البدائل واحللول التي يقرتحها أركون

ال خيفى عىل الباحث ّ
أن التّيارات والدراسات االسترشاقية و ّلدت منظومة فكرية
تتالقي أحيانًا وتتنافر أحيانًا أخرى ،وهذه الوضعية مرهتنة باحليثيات املنتجة هلا ،والطرائق
الناظمة هلا عىل مستوى كيف ّيات التّناول ،وعىل مستوى اآلليات واملناهج املعتمدة للنظر يف
املشاغل وتدارسها.
إن هذا اخلطاب ّ
ّ
يظل حماف ًظا عىل هذه اخلصلة وهذا امليسم ما دامت دراسة الظواهر
والقضايا حمافظة عىل املث ّلث العالئقي املرتكز عىل الباحث الناظر يف ثقافة اآلخر من جهة،
ّ
وتدخل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتامعية
ونوع الثقافة املدروسة من جهة ثانية،
وغريها من جهة ثالثة.
ّ
إن تداخل هذه العوامل وتشابكها الواحد مع اآلخر يسهم يف حتديد نوع اخلطاب
تتنزل املقرتحات واحللول التي استساغها أركون والسؤال
وتوجيهه ،ويف هذا السياق العام ّ
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املطروح :هل ّ
إن هذه البدائل مت ّثل مرشوع إعادة صياغة للخطاب االسترشاقي ،أم مرشو ًعا
ويؤسس آلخر جديد ومستحدث؟
بديلاً ينفي األول
ّ

إن اللاّ فت للنظر ّ
ّ
أن أركون ال يدحض الفكر االسترشاقي ،وال يدعو إىل جتاوزه،
(((
بالرغم من اإلقرار الضمني لدى بعض الباحثني بموقعه الرتاجعي حني يقارن مع العلوم
يؤصل الستمرارية اخلطاب االسترشاقي ،مع
اإلنسانية األخرى .ولكن املوقف األركوين ّ
امللحة ملراجعته حتى يستويف درجة العلم ّية واملوضوعية.
الدعوة ّ
ّ
وإن هذه املراجعة ال ّبد أن تأخذ بعني االعتبار بعض التوصيات ،منها ما هو نظري
ومنها ما هو عميل:
مهها:
اجلانب النظري :يقوم هذا اجلانب عىل مجلة من ّ
املقومات أ ّ

ّأولّ :
واألويل ينبغي أن يرتكّز حول املنشأ التارخيي للوعي
إن االهتامم األسايس
ّ
اإلسالمي وتشكّل بنيته املشرتكة ،وهنا يلزم التمييز بني مرحلة النقل الشفهي وبني تلك
املرحلة التالية التي تشكّلت فيها املخطوطات التي وصلتنا عرب ّ
كل واحد من الرتاثات
استمرت وعاشت حتى هذا اليومّ ،
وإن التمييز بني املرحلة
االجتامعية والثقافية التي
ّ
الشفاهية واملرحلة الكتاب ّية( ((1يتجاوب مع التحليل األنثروبولوجي الذي حي ّلل التنافس
بني العقل الشفهي والعقل الكتايب(.((1
ثان ًيا :رضورة التمييز بني املنهج النقدي اجلذري الذي يتجاوز ّ
كل اخلصوصيات
الثقافية ،وامللغي ّ
الرتسبات األيديولوجية ،وبني املنهج الفيلولوجي التارخياين الذي
لكل
ّ
ّ
وحيط من قيمته العلم ّية ،وهذا من شأنه أن
يثري الشكوك الكثرية إزاء الرتاث الذي وصلنا
يعرقل املسعى الطموح واإلجيايب إلعادة التفكري بنموذج العمل التارخيي الباحث يف الثقافة
العربية واإلسالمية
مهها:
اجلانب العميل :يقوم هذا اجلانب ً
أيضا عىل مجلة من ّ
املقومات أ ّ

التوسل بالتحليل األنثروبولوجي الذي
ّأوال :رضورة إعادة قراءة التاريخ عن طريق
ّ
ألن املعروف ّ
ويوسع نتائج التقصيّ التارخيي والدراسة التارخييةّ ،
«أن األنثروبولوجيا
يقوي
ّ
ّ
منهجا يسعى إىل جتميع املعرفة باإلنسان من كافة اجلوانب ،وذلك هبدف تقديم فهم
تشكّل
ً
((( إدوارد سعيد ،مرجع سابق ،ص.265
( ((1ملزيد التوسع بشكل عام راجع :والرت أونج ،الشفاهية والكتابية ،ترمجة :حسن البنا عز الدين ،سلسلة
عامل املعرفة ،عدد .1994 /186
( ((1راجع :حممد أركون ،مرجع سابق ،ص.20
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ثم يكون
متكامل ومرتابط عن اإلنسان وحياته ونتاجه احلضاري يف املايض واحلارض ،ومن ّ
لدهيا القدرة عىل استقراء أنامط احلياة املستقبل ّية»(.((1

والالّفت ّ
أن أركون يتغاىض عن التباين بني املدارس األنثروبولوجية والتنويعات أو
التفريعات املتع ّلقة باملعرفة الدينية ،االجتامعية ...لريكّز عىل الفاعلية اإلجرائية هلذا املنهج
أكثر من البحث عن اإلجرائية املاه ّياتية أو االصطالحيةّ ،
إن البحث عن الغائية النفعية هلذا
أي يشء آخر.
توجه فكر أركون أكثر من ّ
املنهج هي التي ّ

التوجه نحو العقل والتعويل عليه لتقصيّ مسارات ّ
كل أنامط
ثان ًيا :ال بدّ من
ّ
املجتمعات املعروفة حتى حلظتنا الراهنة ،واستثامر جتارهبا واكتشافاهتا وأخذ العربة من
إخفاقاهتا ،وهذا التقصيّ يقرتن بحركتني:
 -1إعادة دمج ّ
ثم
كل اجلهاز املفهومي والتارخي ّيات املجتزأة يف تارخيية واحدة ،ومن ّ
األولية وقصورها الفلسفي وأخطائها الكبرية.
نحدّ د هلا وظائفها األيديولوج ّية ّ
 -2مرتبطة بسابقتها ،تتع ّلق بمرشوع تفكيك الرتاث لتحقيق وحتصيل فهم أفضل
للاميض من ناحية ،وإرساء قواعد صلبة وأسس متينة ملنهج فكري وممارسة تارخيية أكثر
ً
وتعايشا مع الواقع احلقيقي من ناحية أخرى.
التصا ًقا

ّ
والتمسك بمرشوع
إن اقرتان هاتني احلركتني -التخليّ عن الوظيفة األيديولوجية
ّ
حيرر الفكر الباحث يف الثقافة اإلسالمية ويدفعه إىل إعادة
تفكيك الرتاث -من شأنه أن ّ
متمسكًا يف اآلن ذاته بمنهج ّية التعقلن والعقلنة حسب عبارة أركون ،وتطبيقها
إنتاج نفسه
ّ
عىل كافة احلقول واملعارف املرتبطة باملجال العريب  -اإلسالمي.

ّ
املقومات ضمن اجلانب العميل تشكّل جمتمعة لبنات الفكر العلمي الذي
إن هذه ّ
منفتحا جتاه املعرفة واملامرسةّ ،
التوجه ال يعني
أيضا موق ًفا
ينشده أركون ،وتشكّل ً
إن هذا ّ
ً
ّ
أن الفكر أو املعرفة ينبغي أن تلتزم بمقتضيات املامرسة دائماً إ ّما لتوجيهها وإرشادها ،وإ ّما
املستقل عن ّ
ّ
لالستفادة هباّ ،
كل غاية أو منفعة
إن حتصيل املعرفة بمثابة اجلهد الديناميكي
فور ّية(.((1
ّ
أسسا السرتاتيج ّية مستحدثة ،منس ّقة ومنفتحة كام قال
إن هذه ال ّلبنات تشكّل ً
أركون إلعادة استكشاف ودراسة الفكر والثقافة العربية  -اإلسالمية بعدما أعلنت املناهج
قصة األنثروبولوجيا ،سلسلة عامل املعرفة ،عدد  ،1986 /98ص ص.19-18
( ((1انظر :حسني فهمّ ،
( ((1املرجع السابق.
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السابقة إفالسها ،فال املقاربة الفلولوج ّية ،وال املقاربة التارخيية ،وال املقاربة التمجيد ّية...
وال غريها استطاعت التم ّلص من الفرضيات األيديولوجية واملغالطات وحتصيل املعرفة
العلم ّية الدقيقة.
ّ
إن أركون ال يسقط اخلطاب االسترشاقي ويستبدله بخطاب آخر أو يتخلىّ عنه،
توجيها مستحد ًثا ويرسم له الطرائق ،وحيدّ د له اآل ّليات الالزمة بغية
وإنّام حياول توجيهه
ً
حتقيق العلم ّية والد ّقة املعرف ّية ،بعدما عجزت اخلطابات االسترشاقية القديمة عىل بلوغ
هذه الغايات ،لذلك كانت عبارة عن مبادرات فوضو ّية مبعثرة ومعزولة تتّسم بالتكرار ّية،
وحمملة بأغراض ونوايا غري علم ّية(.((1
ّ
لقد آن األوان ّ
ألن جيدّ د اخلطاب االسترشاقي نفسه ،ومن هنا يكون لزا ًما عليه أن
ينخرط يف هذه االسرتاتيج ّية املستحدثة واملتغيرّ ة واملنفتحة عىل الفكر العلمي اجلديد ،حتى
يتحرر من رواسب احلدود االبستيميائية واألبستيمولوج ّية املسجون فيها منذ عقود.
ّ

 -2يف طرافة التجربة النقدية وحمدود ّيتها

لسنا نجحد اجلهود التي قدّ مها أركون يف قراءته للفكر االسترشاقي ،ولسنا نخفي
أيضا احرتازنا إزاء البدائل واحللول الناهضة بمرشوع حتديثي للفكر االسترشاقي وفق
ً
متأت من
مقوماهتا وأسسها فيام تقدّ م من بحثنا .وهذا االحرتاز ٍّ
اسرتاتيج ّية مع ّينة ،كنّا قد أبنّا ّ
بعض العوائق التي يمكن أن تعيق هذا الرت ّقي املعريف يف طرح املسائل والظواهر املدروسة،
ويمكن أن حيملها البعض حممل اجلدّ  ،ويمكن أن حيملها البعض اآلخر حممل التخمينات
والفرضيات من أجل الثرثرة واالجرتار.
لسنا نو ّد تقنني هذه االعرتاضات وتعميمها بشكل يتل ّبس فيه مقتىض الواجب
املهم من ّ
النقدي مع مقتىض التعقيب عىل اآلراءّ ،
كل هذا االنخراط يف ثقافة حماورة
إن ّ
اآلخر ،وتطارح وجهات النظر مع مراعاة خاصية التثمني أو إبراز احلدود.

فنقول ّأولّ ،
امللحة لالنفتاح عىل املنهج األنثروبولوجي كام نادى بذلك
إن الدعوة ّ
املرجوة.
أركون تشكّلت كر ّدة فعل عىل املنهج الفلولوجي وقصوره عن حتصيل املعرفة
ّ
واحلقيقة ّ
ثمة من سبقه من
أن هذه الدعوة مل تكن دعوة رياد ّية نادى هبا أركون قبل غريه بل ّ
املفكرين العرب.
بعض
ّ
كام طالب هبا بعض املسترشقني فكتاب يوهان فابيان « FABIANالزمن واآلخر:

( ((1حممد أركون ،مصدر سابق .ص.262
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كيف تصنع األنثروبولوجيا موضوعها»  -1983-يعدّ عملاً فريدً ا من نوعه وبالغ األمهية
يف آن م ًعاّ ،
إن جهد فابيان اجلدّ ي إلعادة توجيه انتباه األنثروبولوجيا نحو التناقضات الواقعة
(((1
أيضا» .
يف الزمن والسلطة،
املؤسس هو جهد مرموق ً
ّ
والتطور األثنوغرايف ،وموضوعه ّ
كام تن ّبه مكسيم رودنسون إىل ّ
أن املهدّ د بالزوال هو سيطرة الفيلولوجيا وليس هناية
االسترشاق؛ ّ
ألن الزيادة الكبرية يف املعلومات ،باإلضافة إىل أدوات البحث وتقدّ م طرق
الدراسة ،أصبحت متكّن الباحث من جتاوز املرحلة الفيلولوجية لذلك أصبح الربط بني
مفر منها
العلوم االجتامعية والدراسات الناظرة يف الثقافة والفكر اإلسالميني حاجة ال ّ
اآلن ومطل ًبا مرشو ًعا(.((1
ولكن السؤال الذي ّ
والتوسل
يظل قائماً  :هل باستطاعة هذه الطرائق املستحدثة
ّ
باملنهج األنثروبولوجي أن حي ّقق املعرفة العلمية املفتقدة لأليديولوجيا؟ وإن س ّلمنا بعلمية
املنهج األنثروبولوجي هل نحن بحاجة إىل مناهج إلعادة قراءة الرتاث أم استحداث حلول
وخمارج ملواكبة احلداثة؟

ثان ًياّ :
إن الدعوة إىل إنشاء خميال مجاعي ،وبلورة منهج مستحدث يقوم عىل اسرتاتيجية
رئيسا هلا ،مطمح مرشوع ولكن التساؤالت اجلوهرية:
مع ّينة جتعل من حتقيق املعرفة هد ًفا ً
من هو الدارس؟ ومن هو اآلخر املدروس؟ وما هي كيفية الدراسة؟ وما هي الغاية من
الدراسة؟.
ّ
إن العالقة بني الثقافات هي عالقة غري متكافئة وتقوم عىل املاميزة والتناقضات ،وهذه
مسائل يصعب جتاوزها أو إخفاؤهاّ .
حيرك هواجس املامرسة االجتامعية ومت ّثالهتا
إن الذي ّ
للقوة
هي النزعة إىل التفاخر الفوقي الذي يتنامى بصفة ملحوظة ،ورغبة الشعوب املمتلكة ّ
واإلرادة يف اخرتاق اآلخر ألغراض سياسية واقتصادية.

أخرياّ :
إن بناء اسرتاتيج ّية املعرفة الك ّلية والكونية القائمة عىل إفراغ الديانات
ونقول ً
من بعض فروقاهتا التمييز ّية املتصلة بعوامل الغريب والعجيب واألسطورة واخلرافة
ورس مت ّيزها
والشخصيات الفوق إنسانية واملتعالية ...والتي مت ّثل حقيقة أسس ّ
مقوماهتاّ ،
واستمرار ّيتهاّ ،
إن هذا اإلفراغ يبدو يف اعتقادنا مطل ًبا يصعب حت ّققه ألسباب متعدّ دة من بينها:
ّأول :هناك ثوابت ودعائم مركزية متّصلة بالبعد العقائدي والشعائري واإليامين ...مت ّيز

( ((1إدوارد سعيد ،مرجع سابق ،ص.40
( ((1شاخت ،تراث اإلسالم ،ترمجة :حسني مؤنس ،إحسان صدقي العمد ،حممد زهري السمهوري ،اجلزء
األول ،الطبعة الثالثة ،،ص.ص ،93-92سلسلة عامل املعرفة عدد  ،1990 /233ص ص.93-92
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ّ
كل ديانة عن نظريهتا ،رغم سعي البعض إىل ردم الفجوة بني هذه الديانات ،واملناداة برضورة
احلوار والتقارب بني األديان واحلضارات ،ولك ّن هذا املطلب يبقى يف مستوى التنظري ومل
يالمس مرحلة التطبيق رغم املحاوالت املتع ّثرة والبطيئة لبعض الداعمني هلذا املنحى(.((1

باهلزات؛ ّ
ثان ًياّ :
ألن
إن جتاوز الدين لتحقيق املصاحلة بني الشعوب سعي حمفوف ّ
ّ
وألن الدين يكتسب بعدً ا عقائد ًّيا ووجدان ًّيا وثقاف ًّيا
رائجا،
مفهوم العصب ّية والعرق ما زال ً
ومتنوعة طيلة
مرتس ًخا تارخي ًّيا يف الضمري اجلمعي اإلنساين وإن اتخّ ذ تشكيالت متعدّ دة
ّ
ّ
ّ
متجذرة يف أزلية ما هو مقدّ س يف الوجدان اإلنساين ،من
مساره التارخيي «فأزلية الدين
حيول هبا –أولئك الذين يتخ ّلون عن
الصعب حسب الدالئل إلاَّ أن نالحظ السهولة التي ّ
جمرد
القيم واملعتقدات املقدسة -بعض القيم األخرى من سياسية واقتصادية وعملية ،من ّ
مهيتها االختبارية أو النفع ّية إىل قيم ليست ّ
أقل قدس ّية من التي هجروها ،حتى وإن
قيم هلا أ ّ
مل تدخل يف صلب اآلهلة أو األرواح فوق الطبيعية»(.((1
ّ
إن هذه املالحظات املقتضبة تتامشى مع ما أثبته الفكر البرشي يف جمال حتصيل املعرفة،
املعوقات واملخاطر احلافة هبذه
واحلقيقة ،أنّه سعي متواصل دون هوادة أو استكانة رغم ّ
املتأصلة يف الضمري البرشي ،واملرحتلة تارخي ًّيا يف فضاءات ثقافية وحضارية متعدّ دة.
املهمة
ّ
ّ
وهذه الديمومة تتجدّ د باستمرار متاشيا مع املستحدثات والطرائق البحثية املتجدّ دة.

ولك ّن هذه الصريورة ال متنعنا من «اإلثبات» ّ
تتضمن
بأن معرفة اآلخر واستكشافه
ّ
معاين ودالالت متعدّ دة ومتغيرّ ة؛ ألنهّ ا إنجاز تتداخل يف نظمه فواعل ثالثة ال بدّ أن تراعى
َ
ك ّلها وتأخذ بعني االعتبارّ :أوهلا ،منشئ املعرفة ،والسياق الذي أنتجت فيه .ثانيها ،اعتبار
حتركه هواجس متعدّ دة من أجل تأصيل غايات
املعرفة بكوهنا اجتها ًدا فكر ًّيا وعقل ًّيا ّ
وأهداف معينة .وثالثها ،القارئ املتق ّبل للمعرفة باعتباره ذاتًا له كيفياته يف التأويل والفهم
والتفسري...
امللح :هل ّ
إن هذه االسرتاتيجية اجلديدة التي استحدثها أركون للخطاب
والسؤال ّ
االسترشاقي ،ليجدّ د نفسه قادرة عىل حتقيق املعرفة املأمولة وقادرة عىل أن تستويف احلقيقة
الكل ّية للظواهر الثقافية املدروسة وإقصاء ّ
تدخل األيديولوجيا؟

( ((1ملزيد التوسع راجع بشكل عام :أليكس جورافسكي ،اإلسالم واملسيحية ،ترمجة :خلف حممد اجلراد،
سلسلة عامل املعرفة ،عدد .1996 /215
( ((1راجع :روبرت نيسبت ،علم االجتامع ،ترمجة :جريس خوري ،لبنان :منشورات دار النضال للطباعة
والنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل ،1990 ،ص.241
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ﷺ اخلامتة

ّ
حركته نزعتان
إن الدرس
النقدي الذي ّ
ّ
خصه حممد أركون للدراسات االسترشاق ّية ّ
الرئيس يف تطوير
رئيس ّيتان :أوالمها غلبت عليها االحتفائ ّية بأثر االسترشاق ودوره ّ
السجال النقدي من أجل
اخلطاب الفكري يف الثقافة العرب ّية ،وثانيهام متجذرة يف أدب ّيات ّ
للتوصل إىل
بيان النّقائص ،وتوجيه النظر إىل طرائق جديدة يف طرق الدراسة ،واملعاجلة
ّ
مخُ رجات هلا من الفاعل ّية اإلجرائ ّية واملعرف ّية اليشء الكثري.
ونحن نعتقد ّ
أن هذا الدرس األركوين مل يكن مقالة إلغاء وهتميش ودحض للخطاب
واملهتمني هبذا املجال إىل إعادة
االسترشاقي ،بقدر ما كانت دعو ًة الغاية منها تنبيه الفاعلني
ّ
النّظر يف ال ّطرائق واملناهج املعتمدة يف دراساهتم ،فالرفض األركوين لالسترشاق كان ُمنطلقه
التوصل إليها
تم
ّ
صورا معرف ًّيا وعلم ًّيا يف النتائج التي ّ
منهجي باألساس وهو ما أنتج تب ًعا ُق ً
ّ
اعتام ًدا عىل املنهج الفيلولوجي.
ّ
إن الرأي عند أركون هو إعطاء األولو ّية املطلقة للمنهج األنثروبولوجي باعتباره
ضامنة رئيس ّية لتحصيل معارف أكثر متانة وطرافة علم ّية ،واالبتعاد عن تلك النّزعة
الفيلولوج ّية التي سقطت فيها معظم الدّ راسات االسترشاق ّية والتي أفرزت بدورها آراء
ومعارف تنحو نحو الدّ غامئ ّية واالنغالق ّية.
ّ
الرئيس ّية يف ُمبارشة القظايا
إن
التوسل بالدرس األنثروبولوجي َ
وجعله ال ُعدّ ة ّ
ّ
واإلشكال ّيات ،هو الغائ ّية التي يبتغي أركون حتقيقها حتّى تكون النتائج املستخلصة ذات
جدوى علم ّية ومعرف ّية.

ّ
إن الفاعل ّية اإلجرائ ّية للدراسات االسترشاق ّية يف واقعنا اليوم تستوجب لزا ًما
وحمصالهتا ،بام حي ّقق اإلضافة
االستفادة املطلقة من املناهج املستحدثة لتطوير مخُ رجاهتا
ّ
ويطور
النوع ّية يف مضامينها ،وينعكس إجيا ًبا عىل ُمضاعفة غاياهتا النّفع ّية بام خيدم الفكر
ّ
نُظم اشتغاله.

ّ
الرجل تغافل
إن هذا املقصد الذي نحا إليه أركون يبقى حممو ًدا عىل علاّ ته ،ولك ّن ّ
رصاحة عن االختالفات اجلوهر ّية التي تتم ّيز هبا املدارس األنثروبولوج ّية فيام بينها .زد عىل
ذلك ّ
أن اعتامل منهج واحد يف عمل ّيات الدرس والنظر نرا ُه بتواضع غري كفيل لتحصيل
معرفة تدّ عي املوضوع ّية يف نتائجها ،فك ّلام تعدّ دت مداخل النظر ك ّلام اقرتبنا من حتصيل
جهة نظر أكثر شمول ّية وإحاطة باملوضوع املدروس.
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إن ما نراه نحن عن صواب ّ
ّ
أن الدرس االسترشاقي لئن مل تكن بداياته من ّظمة خلدمة
أهداف مع ّينة ،بل كانت ثمرة جهود فرد ّية قام هبا البعض شغ ًفا وح ًّبا الكتشاف الرشق
وحضاراته ،إلاَّ أنّه رسعان ما ُو ّجهت أهدافه وغاياته ُبغية إحكام السيطرة وبسط النفوذ
الفكري والسيايس واالقتصادي ،تزامنًا مع امتداد النفوذ االستعامري ،وحماولة الدول
املستعمرة بسط سيطرهتا عىل املستعمرات يف الرشق واستغالل ثرواهتا.

ومع هذا ال جيب أن نجحد أثر حركة االسترشاق يف طرق النظر والدراسة يف فكرنا
يب من آل ّيات اعتُدّ هبا إلعادة قراءة تُراثه الفكري
يب اليوم ،فقد مكّنت الدّ ارس العر ّ
العر ّ
عزز ثقافة االنتامء إليه ،رغم بعض النّزاعات الدّ ون ّية التي مت ّلكت البعض وهي
وتع ُّقله بام ُي ّ
مردودة عىل أصحاهبا.

ّ
أي جهد فكري مهام
إن الوعي اجلمعي برضورة استثامر
املحصالت اإلجياب ّية من ّ
ّ
كان مأتاه ،مع تو ّفر االقتدار عىل التمييز بني ّ
الغث والسمني نراه مدخلاً إلعادة بناء وهيكلة
مقدّ راتنا الثقاف ّية والفكر ّية ،ولع ّلنا هبذا نضع ال ّلبنة األوىل للرؤية االسرتاتيج ّية احلداثو ّية،
وهي ُرؤية ال تهُ ّمش املايض أو تُقصيه ،وإنّام تخُ ّلصه من طابعه الدّ وغامئي ومتع ّلقاته ،وتكون
صماّ م األمان ضدّ ّ
كل الظواهر املستحدثة يف واقعنا اليوم ،والتي باتت خطرا يهُ دّ د انتظامنا
األهيل.
أيضا سلمنا
قوض ً
ووجو ًدا و ُي ّ
فكرا ُ
املجتمعي ً
ّ
ّ
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ﷺ مقدمة

اإلنسان وحب البقاء معركة حياة أو موت حتدٍّ فرض عليه الكفاح
منذ أن ُوجد عىل األرض ،وقد متكن اإلنسان باجتهاده العقيل واجلسدي من
تسخري الطبيعة خلدمته ،فلم تتوقف طموحاته عند هذا احلد؛ ألن غريزة حب
التملك والسيطرة واالستغالل قد تتغلب عىل الفطرة اإلنسانية السليمة.

من هنا كانت نقطة االنعطاف يف رحلة شقاء جديدة ،عندما دخل
اإلنسان يف شبكة عالقات اجتامعية الغرض منها تأمني احتياجاته ،ودرء
األخطار التي يتعرض هلا؛ ألن عالقة اإلنسان بمجتمعه هي عالقة ديناميكية
يملؤها التفاعل ،ونتج عن هذا االحتكاك أن دخل يف رصاع مع أخيه اإلنسان.
فاملتتبع لتاريخ العالقات اإلنسانية جيدها مليئة بالتوترات والصدامات
العنيفة سببها اجلهل وسوء الفهم ،وقد أفرزت عداوات وأحقا ًدا ،تغلب فيها
حوار القوة بدلاً من حوار العقل ،ولغة الدم والتجريح عىل اإلصغاء ،هذا

* حترض دكتوراه ختصص علم اجتامع ،جامعة  08ماي  ،1945قاملة – اجلزائر ،الربيد
اإللكرتوينsnezzari@ymail.com :
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ال يعني أن تاريخ العالقات اإلنسانية كله أسود ،بل ساد العامل فرتات من السلم واإلخاء
نتيجة للتقارب اإلجيايب بني الشعوب.

لكن أكثر ما كان يتحكم يف ترصفات وسلوكات اإلنسان مرة نحو اخلري ومرة نحو
الرش ،هو اإلنسان نفسه وما أنتجه من أفكار باسم العلم واملعرفة ،التي يرى فيها املفكر األملاين
هابرماس أهنا تتشكل تب ًعا للمصالح التي تبلورت من أجلها ،وبسببها عرفت البرشية سلسلة
من الرصاعات الداخلية واخلارجية ال زالت حلد اآلن تؤرق العامل ،نتيجة ألفكار هدامة
ومفاهيم ملغومة باأليديولوجيات واحلسابات السياسية واالقتصادية وكذلك الدينية...
حمورا أساس ًّيا يف أبحاث ودراسات العلامء
إلخ .هلذا فقد أصبحت إشكالية العالقة مع اآلخرً ،
والباحثني يف الشأنني احلضاري والديني ،حماولني الكشف عن طبيعة هذه العالقة.

ويف ظل املتغريات العاملية اجلديدة بعد سقوط املرجعيات الفكرية القديمة ،وحدوث
خلل يف ميزان القوى العاملية ،أدت هذه التحوالت إىل رواج الكثري من املفاهيم واألطروحات
منها :أطروحة هناية التاريخ ،والعوملة ،وصدام احلضارات ،وحوار احلضارات ،وتعارف
احلضارات ...إلخ.
إلاَّ أن أطروحة حوار احلضارات قد أخذت احليز األكرب من اهتامم الكثري من
الباحثني عىل الصعيدين الدويل والعريب ،غري أن الغرب الس ّباق إىل طرح فكرة حوار
احلضارات ،استند يف أول األمر إىل اهلدف الديني ،حيث تم الرتكيز عىل احلوار املسيحي -
اإلسالمي ،ثم ظهر يف املجالني السيايس واالقتصادي يف صيغة احلوار األورويب  -العريب،
وحوار الشامل جنوب.

لكن املصطلح األكثر تداولاً عىل صعيد السجال الفكري العاملي والعريب ،هو حوار
احلضارات ،حيث متيزت الساحة الفكرية بالعديد من النشاطات من مؤمترات وندوات
وكتابات صحفية ،يف داللة عىل أمهية هذا الطرح ورضورته يف الوقت الراهن ،خاصة وأن
والعامل يعيش حالة من الغليان يف ظل تعدد أزماته ومشكالته ،وتأكدت هذه القضية إثر
الظروف التي أعقبت هناية احلرب الباردة وصدور أطروحة صدام احلضارات.

وبالرجوع إىل الرتاث اإلسالمي نجد أن فكرة احلوار ُوجدت قبل وجود اإلنسان،
وكشف عن ذلك القرآن الكريم يف حوار املوىل عز وجل مع إبليس الرجيم ،عندما خلق آدم
ِ
ُنت ِم َن
يس َما َمنَ َع َك َأن ت َْس ُجدَ َلمِا َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي َأ ْس َت ْكبرَ ْ َت َأ ْم ك َ
 ،Cقال تعاىلَ { :ق َال َيا إِ ْبل ُ
ِ
ِ
َّار َو َخ َل ْق َت ُه ِمن طِ ٍ
نيَ ،ق َال َأنَا َخيرْ ِّمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِمن ن ٍ
نيَ ،ق َال َف ْ
يم}(((.
ا ْل َعالِ َ
اخ ُر ْج من َْها َفإِن ََّك َرج ٌ
ٌ
((( سورة ص ،اآليات.77-75 :
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ويف ظل هذه الظروف املأساوية التي عرفتها البرشية ،فرض احلوار نفسه كرضورة
بعضا ،ليعرف كل طرف
ملحة حلل النزاعات املستمرة ،فالكل مدعو إىل سامع بعضهم ً
ما عند اآلخر ،إذا أرادوا البقاء يف عامل يسوده السلم واألمان ،واالنتصار لروح اإلنسانية
والتسامح بدلاً من العصبية التي ال تؤدي إلاَّ للتفرقة ونرش روح العداء والكرهية ،ومن ثم
إىل تدمري القيم اإلنسانية ،وسلب األمن واالستقرار يف املجتمع.

لكن املالحظ عىل املستوى الدويل والعريب أن أزمة احلوار تعد شائكة ومتشابكة ،وما
تعانيه املجتمعات من اضطرابات يف هذه الفرتة بالذات لدليل واضح عىل عمق األزمة،
حيث نفتقد لثقافة احلوار عىل كل املستويات ،وامللفت للنظر واالنزعاج أننا نفتقد لثقافة
احلوار عىل مستوى أفراد النخبة.

ومرضا ،إنه اخلطر الداهم ،ومن هنا تأيت أمهية
التعصب الذي كان وما زال دا ًء
ً
الكشف عن هذا الورم اخلبيث من أجل استئصاله ومحاية جسد املجتمعات من آثاره املدمرة،
وقد أصبح ظاهرة متفشية األمر الذي أ َّدی إىل ظهور رصاعات خمتلفة بني الناس ،فازدادت
مصدرا لتعاسة البرش وحاجزا للتفاهم والتقارب.
األحقاد واتسعت الفجوة بينهم ،وکانت
ً

وما يعرفه العامل اليوم من حروب ورصاعات تكاد تفتك بحياة اإلنسانية مجعاء،
خطرا ،ما يستدعي منا كباحثني أن نركز
لدليل واضح عىل أن التعصب أصبح يشكّل
ً
جهودنا لدراسته ،حماولني بذلك معرفة العوامل التي أ َّدت إىل تفيش هذه الظاهرة اخلطرية.
انطال ًقا من املعطيات املذكورة تطرح التساؤالت اآلتية:
 هل يمكن أن يتح ّقق احلوار يف ظل االختالفات اجلوهرية بني األنا واآلخر؟ ما هي معوقات احلوار مع اآلخر؟ كيف يؤثر التعصب يف حتديد طبيعة العالقة مع اآلخر؟ -كيف نعيد لثقافة احلوار بعدها احلضاري واإلنساين؟

ﷺ احلوار مع اآلخر ..أمهيته ورشوطه

إن االختالف بني البرش مس َّلمة ينطلق منها اإلنسان عند التعامل مع اآلخرين،
فالتباين واالختالف والتعدد سنة إهلية ،لكن االختالف ليس بالرضورة أن يكون نزا ًعا أو
رصا ًعا ،وإنام هو لتبادل املنافع واخلربات والرأي والفكر ،إن احلوار يكتسب أمهيته البالغة
من كون الوجود االجتامعي اإلنساين ال يتحقق إلاَّ بوجود اآلخر املختلف ،ومن أن اإلنسان
ال حي ّقق ذاته اإلنسانية وال ينتج املعرفة ،إلاَّ بوجود اآلخر والتفاعل معه.
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أيضا أمهية احلوار يف تبادل وجهات النظر بني املتحاورين كي يعرف كل حماور
تكمن ً
وجهة نظر اآلخر ،من أجل معرفة احلق واحلقيقة أو نرش الوعي بني البرش يف شتى املجاالت.
ورغم أمهية احلوار مع اآلخر ،جيب أن نعيد إحياء ب ٍ
عد غائب عن ثقافتنا ومعامالتنا
ُ
هو بعد احلوار الداخيل بني أبناء أمتنا ،إن إمهالنا هذا جلانب من ثقافتنا هو مظهر من مظاهر
اإلمهال التي تلف عالقتنا كلها بموروثنا احلضاري واألخالقي ،يقول حممد عامرة« :إذا كنا
نريد حل مشكالتنا واخلروج باألمة اإلسالمية من النفق املظلم ،فإنه ال سبيل إىل حتقيق هذا
األمل إلاَّ باحلوار الذي نتفاعل به مع واقع احلياةً ،
أخذا وعطا ًء».

أهداف احلوار مع اآلخر

ثمة حقيقة أساسية ينبغي أن ننطلق منها لتحديد أهداف احلوار ،وهي أن احلوار
وسيلة موصلة للحقيقة التي حتمل يف طياهتا وظيفة ذات أبعاد ودالالت سامية ،واحلوار
هبذا األسلوب يتط ّلب من املحاور التسلح باملعرفة ،واإلثبات باحلجة ،إليصال وتبليغ
احلقيقة ملن حياوره ،ويكون هذا عن طريق النقد البنّاء ،فالنقد يساعد عىل طرح رؤى وأفكار
وصيغ وتساؤالت تفعل احلوار ،وتدفع اجلميع نحو املزيد من التدبر والتفكر ،واستخدام
األدوات املعرفية قبل دحض املقوالت ورد احلجج وكشف االنحرافات(((.
لقد آن األوان للفكر اإلسالمي املعارص ودعاته أن يدع االنغالق عىل الذات ،وخيرج
من قوقعته ،وخيوض احلوار مع كل األطراف املخالفة ،بل حتى املعادية واحلاقدة فلعل
احلوار العلمي اهلادئ اهلادف جيعل املرتدد يقتنع ،واخلائف يطمئن ،واملتوتر هيدأ ،حتى
احلاقد واملعادي ،قد خيفف من حقده وعدوانه(((.

وللحوار رشوط ومبادئ ينبغي مراعاهتا إلدامته وتعميم فوائده عىل مجيع أطرافه ،بام
حي ّقق السلم والعدل واملساواة والتفاهم بينهم ،وتتمثل هذه الرشوط يف:

 -1يقوم احلوار عىل أساس التوازن يف املصالح ،فاجلميع جيب أن يدرك أن احلوار
مع اآلخر ينطلق من جمموعة مصالح متوازنة وأنه غري خاضع ألي لون من ألوان الذل
والضعف ،فهذه املصالح املتوازنة هي التي ختلق ً
مناخا من التفاهم املشرتك
ناجحا ،أو
 -2يتحقق احلوار حني تتكافأ أطرافه ،ودون هذا التكافؤ ال يكون احلوار
ً

((( مريم آيت أمحد ،جدلية احلوار قراءة يف اخلطاب اإلسالمي املعارص ،ص.43
((( حممد شهامت ،اإلسالم والغرب بني إشكاليات الرصاع الثقايف وآفاق احلوار املنشود مقاربة حتليلية نقدية،
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،شعبة الدراسات اإلسالمية ،جامعة
حممد اخلامس ،الرباط أكدال ،املغرب ،2007 ،ص ص .78 -76
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ال يكون إطال ًقا.

 -3االقتناع بأن احلوار هو البديل األمثل ملواجهة التعصب بكل أشكاله والصدام والرصاع.

 -4ينبغي قبول اآلخر بكل ما حيمله من خصوصية حضارية وثقافية ،والتحاور معه
والبحث عن منهجه وفهمه(((.

يف هذا الشأن ين ّبه بعض الباحثني إىل أن معرفة رشوط احلوار ،هي بمثابة األساس
الذي تقوم عليه ثقافة احلوار ،فتحديد هذه الرشوط يدفع باحلوار إىل األمام ويلبسه ثوب
األمان ،وحيقق األهداف املتوخاة من ثقافة احلوار(((.
وحني انخرط الدكتور حممد خامتي رئيس اجلمهورية اإليرانية السابق يف حوار
احلضارات ،اقرتح رشو ًطا مهمة للحوار احلضاري وذلك ر ًّدا عىل أطروحة صدام
احلضارات ،من هذه الرشوط:

 -1أن ننصت لآلخر كام نتحدث إليه بالضبط ،فاإلنصات فضيلة علينا أن نتحلىّ هبا،
ويف سبيل ذلك ال بد أن يبادر اإلنسان إىل امتالك لون خاص من األخالق وهتذيب النفس
والرياضة العقلية.

 -2إحداث تغيرّ جذري يف األخالق السياسية ،فالتواضع وااللتزام بالعهود واملسامهة
الفاعلة من أهم املتطلبات األخالقية لتحقيق احلوار يف جمال السياسة والعالقات الدولية.

 -3ال يتحقق احلوار إلاَّ يف ظروف تتدخل يف تكوينها عنارص نفسية وفلسفية
وأخالقية خاصة ،ومن هنا نحتاج إىل أحكام وقناعات عامة مسبقة ،ال يمكن حتقيق احلوار
يف مضمونه الدقيق دوهنا أبدً ا.
 -4التكافؤ يف االستحقاق ،رغم أن التسامح رضوري لتحقيق املراحل األولية
للحوار ،إلاَّ أن علينا إدراك أن ثمة بنى شاسعة بني ما دعت إليه مرحلة احلداثة من صرب
وحتمل سلبيني ،والتكافل أو التعاون اإلجيايب الذي تدعو إليه ديانات الرشق وفلسفاته.
 -5ظلت اإلنسانية تسعى عىل مر العصور إىل حتقيق السالم ،فاإلنسان يتجنب
يف حد ذاته مستويات الرصاع والصدام ،ويميل نحو السالم القائم عىل العدل ،وتوفري

((( رشوط احلوار املثمر بني الثقافات واحلضارات ،أعامل امللتقى الدويل ،اجلزء األول ،منشورات املجلس
اإلسالمي األعىل باجلزائر ،املنعقد يف 26-24 :مارس 2003باجلزائر ،ص.413
((( روجيه غارودي ،يف سبيل حوار احلضارات ،ترمجة :عادل العوا ،عويدات للنرش والطباعة ،بريوت لبنان،
 ،2007ص .107
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االحرتام املتبادل الذي يبديه كل طرف حيال اآلخر هو أساس احلوار الذي يبدأ حني يتم
إلغاء ممارسة اهليمنة(((.

يضيف الدكتور حممد خامتي نحن املسلمني بكل ألوان الطيف الثقافية املتعددة يف دائرة
بعضا بصورة جيدة ،كي ننأى عن التفرق والتشتت
احلضارة اإلسالمية ،ال بد لنا أن يفهم بعضنا ً
يف حوارنا مع اآلخر ،نحن بحاجة إىل أن نعرف العامل كام هو ،وان نتزود بمعطياته املدنية بأصح
صورة ،ونحن بحاجة إىل خيار وا ٍع مدروس كي نبتعد عن األرضار واآلثار السلبية للتقلبات العاملية
الرسيعة ،وهذا ال يتيرس إلاَّ بفهم صحيح وحوار ،وبمنهجية احلوار بني الثقافات واحلضارات(((.

ويرى الباحث اجلزائري عامر جيدل أن الرشط األسايس للحوار احلضاري ،هو
مبدأ احلرية الذي يعترب مطل ًبا جلميع أطراف احلوار ،حيث ال يتم اختيار احلوار كمسلك
حضاري إلاَّ ملن أحس بحريته وعايشها وعاش هبا ،كام ال يمكن احلديث عن احلوار مع
من ال يقدّ ر يف نفسه هذه القيمة (احلرية) اإلنسانية السامية ،ومن ثم ال يمكنه مبارشة احلوار
الفاعل املؤثر يف صياغة مرشوع احلارض واملستقبل(((.
وللحوار احلضاري الناجح رشوط أخرى ،قد حددها بعض الباحثني يف بعض
النقاط التالية:

 -1حتديد املصطلحات بدقة :فال بد للحوار احلضاري الذي يرجى منه حتقيق
أهدافه ،من مصطلحات واضحة ومسلمة بني املتحاورين ،ليكون احلوار منص ًبا عىل أمور
حمددة ومتفق عليها ،وهذا من أهم خطوات البحث العلمي واحلوار احلضاري.
 -2البدء بنقاط االتفاق :فعىل املتحاورين من أهل احلضارات املختلفة ،أن يفتتحوا
نقاشهم بالبدهييات واملسلامت ،فاحلديث عىل هذا النحو من شأنه يثري احلوار ،وجيعل
بداياته هادئة ،وهذا يف حد ذاته مؤرش إجيايب عىل احتامالت نجاح احلوار.
 -3االعرتاف باآلخر واحرتامه :لنجاح احلوار احلضاري ،اعرتاف كل املتحاورين
باآلخر واحرتامه كذلك ،أما إذا كان أحد الطرفني ال يعرتف باآلخر أصلاً وال حيرتمه فال
ٍ
حينئذ رضب من السخرية واإلهانة.
جدوى من احلوار ،وهو

((( حممد خامتي ،كيف نواصل مرشوع حوار احلضارات؟ ،منشورات املستشارية الثقافية للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية بدمشق2002 ،م ،ص ص .10-9
((( عامر جيدل ،كيف نواصل مرشوع حوار احلضارات ،املرجع نفسه ،اجلزء األول ،ص .143
((( عبد اهلل التطاوي ،احلوار الثقايف مرشوع التواصل واالنتامء ،القاهرة  -مرص :الدار املرصية اللبنانية ،ط،1
200م ،ص ص .26 -25
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وجترد :إن معرفة اآلخر دون هتوين منه وال هتويل له هي
 -4معرفة اآلخر بواقعية ّ
نصف الطريق إىل نتيجة إجيابية كانت أم سلبية ،ثم إن لغة احلوار قد ختتلف من حالة ألخرى
ومن حني آلخر ،فاحلوار مع القوي املعاند غريه مع الضعيف املسامل ،واحلوار مع املثقف
والعامل غريه مع اجلاهل املكابر ،ولكل منهم أسلوبه ولغته وهلجته وخطابه.
 -5توثيق املعلومات باألدلة الواضحة الساطعة :لذا جيب أن يعزو ملناقشة األفكار
إىل مصادرها ،وأن يويل االستشهاد واالقتباس ما يستحقان من عناية ،وأن يستعني بذكر
اإلحصائيات التي ختدم رأيه واملراجع التي اعتمد عليها يف املوضوع حمل البحث(((.

من هنا كان من الرضوري عند أي حوار مع اآلخر التأكد والتث ّبت من صحة
أية مقولة تطرح للنقاش واحلوار ،لقد ساعدنا وبحكم ا ِّطالعنا عىل بعض أدبيات هذا
املوضوع (احلوار بصورة عامة واحلوار احلضاري بصورة خاصة) ،اتضح لنا من نتائج
بعض الدراسات ،أن ثقافة احلوار مع اآلخر مهام كانت صفته أو طبيعته ،تكاد تكون غائبة
أو مغيبة إىل حدٍّ ما عىل املستوى املؤسسايت ،بد ًءا من األرسة اخللية األوىل لتكوين املجتمع.
وهذا رغم ما تزخر به الثقافة اإلسالمية من قيم ومبادئ تدعو كلها للحوار والتسامح
من أجل التعايش ،لذلك نحن أمام استشكال مهم ،وهو :كيف نعيد لثقافة احلوار بعدها
احلضاري؟

ﷺ كيف نعيد لثقافة احلوار بعدها احلضاري

يعترب احلوار من أهم مم ّيزات الثقافة العربية ،التي كانت بعيدة كل البعد عن التعصب
واالنغالق ،فهي تتم ّيز بدرجة انفتاح عىل اآلخر واحرتام الرأي املضاد ،وحني نحتكم إىل
وضوحا إزاء عدة معامل نقرأ منها :أهنا
التاريخ عرب رواياته وأخباره وشواهده ،يزداد األمر
ً
ثقافة حوارية من الطراز اجليد تقبل التعددية ،تنطلق من االختالف وتنتهي إىل التسامح
والتفاهم مع اآلخر.

أهنا ثقافة إنسانية بدأت من اإلنسان ،وانتهت إليه فلم تعرف االنشغال باألجناس ،أو
مولد العلامء قدر انشغاهلا بثقافاهتم ،ونشأة الفكر لدهيم ،ودليل هذا ما متتع به علامء العرص
العبايس مثلاً ومبدعوه من مجع رائع بني موروث البادية العربية يف صفائها وبني ضجيج
حضارة العباسيني وصخبها احلضاري موز ًعا بني عنارص عربية ومشاركات فارسية ويونانية

((( معن حممود عثامن ضمرة ،احلوار يف القرآن الكريم ،أطروحة الستكامل درجة املاجستري يف أصول الدين
بكلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني ،2005 ،ص ص .177 -172
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وهندية وغريها ،لينتهي األمر لصالح البعد اإلنساين يف ثقافتنا ،ألهنا ثقافة احلوار مع اآلخر(.((1

يمكن أن نعيد لثقافة احلوار دورها احلضاري يف بناء وتنمية املجتمعات اإلنسانية،
انطال ًقا من ثقافتنا العربية اإلسالمية التي هي يف األساس ثقافة حوار وتعايش مع اآلخر،
وذلك من خالل تفعيل دور املؤسسات التي تعترب البنى األساسية يف بناء وتكوين أي
جمتمع ،من هذه املؤسسات:
 -1العائلة وثقافة احلوار :يولد الفرد وينمو ويرتعرع ثقاف ًّيا وتربو ًّيا يف أحضان
األرسة التي يفرتض أن تع ّلمه أسلوب احلياة النزهية والرشيفة ماد ًّيا ومعنو ًّيا وسلوك ًّيا،
حيث يتفاعل مع جمموعة من األوامر والنواهي التي تضمن له سالمة االنتساب إىل عائلته
وإىل وطنه وإىل جمتمعه الكبري أي اإلنسانية ،فيتع ّلم االحرتام واحلوار والتسامح ،وفق قانون
أيضا مطالبون باحرتامه
أخالقي ،حيرتم من خالله اآلخرين ويتواصل معهم ،والذين هم ً
كذات برشية تتمتع بحقوق وعليها واجبات.
لكن املالحظ عىل األرسة العربية أهنا تتميز بثقافة حوارية هرمية تقوم عىل أساس العمر
كام تقوم عىل أساس اجلنس ،توجب عليهم الطاعة شبه املطلقة ،ويتم التواصل تقليد ًّيا بني الكبار
والصغار ليس أفق ًّيا بل عمود ًّيا ،فيتخذ من فوق إىل حتت طابع األوامر والتبليغ وتوجيه التعليامت
والتخويف والتهديد والتوبيخ والشتم وتوليد الشعور بالذنب والقلق ،ويقرتن هذا التواصل من
يؤهل
فوق إىل حتت بالعقاب واحلرمان والغضب والصفع واإلخضاع ،فهذا الواقع الرتبوي ال ّ
األرسة بأن تصنع طفلاً
قادرا عىل التفكري احلر ،وعىل احلوار مع اآلخر واحرتامه .وحتى تستطيع
ً
العائلة مسايرة األحداث واملشاركة يف بناء جمتمع إنساين متزن ونزيه ،وتكوين جيل صالح لنفسه
ولعائلته ولوطنه وألبناء جنسه ال بد وأن تؤسس لنفسها ثقافة سليمة تقوم عىل االحرتام ومحاية
الفرد وحثه عىل اجلد واجلدية والتعاون واملحبة والتسامح واحلوار والرتبية احلسنة ،وحتضريهم
للمشاركة يف القضايا اإلنسانية الكبرية يف إطار ثقافة احلوار والتفاهم.

 -2املدرسة وثقافة احلوار :املطلوب من املدرسة أو املنظومة الرتبوية ككل ،أن تعمل
عىل زرع وتأسيس وتدعيم ثقافة احلوار بني األفراد ،وذلك بتبني برامج ومناهج تعليمية
وتربوية نزهية هدفها تكوين رجال الغد قادرين عىل التفكري والتحليل واملساءلة وفق أسس
معرفية وموضوعية خالية من األيديولوجيات املزيفة والرصاعات اإلثنية الضيقة ،التي
أصابت املنظومة الرتبوية والتعليمية.
( ((1مسعود حايفي ،حوار األديان بني الواقع واحللم ..احلوار اإلسالمي املسيحي تارخيه واقعه معوقاته
وآفاقه ،دمشق ،سوريا :دار األوائل للنرش والتوزيع واخلدمات الطباعية ،2012 ،ص -ص.251 -254
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 -3املؤسسات الدينية وثقافة احلوار :تقوم املؤسسات الدينية بدور مهم يف تأسيس
ثقافة احلوار بني الناس ،فاملؤكد أن الديانات الساموية التوحيدية جاءت لتخرج اإلنسان من
وحترره من كل أنواع الظلم واالستبداد والعبودية والرش ،مل تكن يف يوم من
الظلامت إىل النور ّ
بعضا أو ليتصارع بعضها مع بعض ،وال يمكن احلديث عن التقارب إلاَّ
األيام لتناقض بعضها ً
إذا استطاع املتدينون جتاوز اخلالفات واالختالفات األيديولوجية الدينية التي ال متت إىل هذه
الديانات بأي صلة ،فهي من وحي وإبداع املتطرفني الذين انحرفوا عن الفعل الديني السليم
وكافرا.
عدوا
وأكسبوه قيماً وأوصا ًفا متطرفة تكفريية والتي تعترب اآلخر املختلف دينًا وعقيدة ًّ
ً

 -4النشاط الثقايف والفني وثقافة احلوار :يتميز النشاط الثقايف بدور ريادي وأسايس
يف نرش وتدعيم ثقافة احلوار والتقارب بني الشعوب ،وذلك وفق منهجني اثنتني:

املنهجية األوىل :تتمثل يف النشاط الثقايف والفني واجلاميل داخل الوطن واملوجه
للمواطنني أمجعني باختالف رشائحهم االجتامعية ،حيث تسعى اهليئات واجلمعيات
واملؤسسات املرشفة عىل هذا النشاط الختيار وبرجمة األعامل الفنية واإلبداعية واألنشطة
الثقافية ذات املضامني الغنية والزاخرة بالقيم األخالقية واإلنسانية الداعية إىل اخلري وإىل
املحبة وإىل احلوار ،وتفادي األعامل الفنية التي حتمل بني طياهتا ما قد حييي أو يثري النعرات
اإلثنية واملعرفية والعصبية والعنرصية.
املنهجية الثانية :تتمثل يف التبادل الثقايف بني الدول وبني الشعوب بتنظيم التظاهرات
الثقافية والفنية ذات الطابع الدويل ،فيتم التفاعل الثقايف الذي هو شكل من أشكال احلوار
من أجل التقارب والتعاون ثقاف ًّيا وفن ًّيا ومجال ًّيا ،ومن هذا املنطلق يصبح التفاعل بني
اإلنسان واآلخر مقبولاً ومطل ًبا فكر ًّيا.

هـ -وسائل االتصال واإلعالم وثقافة احلوار :ال يمكن ألحد أن ينكر دور وسائل
اإلعالم واالتصال يف نرش وتدعيم ثقافة احلوار داخل الوطن الواحد وبني أبنائه أو بني
األوطان املختلفة وأبنائها املختلفني ،وقد تعدّ هذه الوسائل من أنجح وأقوى الوسائل
املادية واملعنوية يف التقارب بني الشعوب ،وخاصة مع ما تعرفه اليوم من تطورات وثورات
علمية وتكنولوجية هائلة ،فلم تعد حتدّ ها حدود مكانية أو زمانية ،فاخلرب أو املعلومة تسافر
يف زمن قيايس من شعب إىل شعب آخر.
 -6املنظامت الوطنية والدولية وثقافة احلوار :إن عد ًدا من املنظامت واهليئات
السياسية والثقافية والعلمية ،تأسست أصلاً من أجل نرش وتدعيم ثقافة السلم والسالم يف
فض النزاعات واحلروب القائمة هنا وهناك بني الدول ،ومساندة
العامل ،والعمل من أجل ّ
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الشعوب يف تقرير مصريها واحلصول عىل االستقالل ،كام ظلت تسعى جاهدة إىل دعوة
الشعوب إىل التآخي واالحرتام والتقارب والتعايش السلمي

لقد أحست هذه املنظامت بأن احلوار والتحاور أصبح رضورة ملحة ،يف خضم هذا
العامل الذي انترش فيه الظلم واالستبداد واالستعباد وديكتاتوريات األنظمة السياسية التي
زرعت الرعب والعنف واإلرهاب بني الشعوب(.((1

ﷺ التعصب وإشكالية احلوار مع اآلخر

سنحاول أن نس ّلط الضوء عىل التعصب باعتباره ظاهرة بحثية أصبحت تشكل
خطرا عىل البرشية بتعدد أنامطه وأشكاله ،فهي تعد ظاهرة قديمة متجددة ،حيث يعترب ابن
ً
خلدون أول باحث َّ
شخص الظاهرة وعالقتها بالسلطة ،وهذا ما سنعرفه الح ًقا.

حتليل وحتديد مفهوم التعصب

حظي مفهوم التعصب باهتامم الكثري من العلامء والباحثني يف ميادين متعددة:
كالفلسفة ،علم االجتامع ،علم النفس وعلم النفس االجتامعي ،فاعتربوه ظاهرة برشية
خالصة تنتمي إىل جمال العالقة بني إنسان وإنسان ،ويمكن أن يعالج بمناهج وأساليب
متعددة ،تب ًعا للزاوية التي نتأمله منها ،ففي استطاعة علم النفس وعلم االجتامع والتاريخ
والعلوم البيولوجية أن تس ّلط الضوء عىل ظاهرة التعصب ،فمن منظور علامء النفس
االجتامعي يعرف كل من كرتش وكرتشفيلد التعصب :أنه هو تلك املعتقدات واالجتاهات
املتعلقة ببعض املساوئ التي يوجهها فرد أو مجاعة ضد أقلية عنرصية أو قومية(.((1
تشري الكثري من الدراسات والبحوث يف جمال علم النفس االجتامعي إىل أن ظروف
وبارزا ىف تكوين التعصب ،وليس
دورا ها ًّما
ً
البيئة وعملية التنشئة االجتامعية ،تلعب ً
كام يتصور البعض من أنه غريزة طبيعية ،فاإلنسان مل خيلق متعص ًبا ولكنه اكتسب هذه
اخلصائص من البيئة التي قامت بتنشئته وتطبيعه اجتامع ًّيا.

فقد أشارت بعض الدراسات إىل ارتباط أساليب التنشئة االجتامعية اخلاطئة ببعض
أشكال التعصب لدى األبناء ،ويرجع علامء االجتامع التعصب إىل املجتمع وظروفه وتقاليده

( ((1حممد سعيدي ،حوار الشعوب يف ظل التعايش الديني واحلضاري والثقايف ،جملة الفكر املتوسطي،
الصادرة عن خمرب حوار احلضارات والديانات يف احلوض املتوسط ،العدد األول ،2012 ،ص ص -23
.39
( ((1عبد احلافظ سالمة ،علم النفس االجتامعي ،اليازوردي  ،األردن  ،2007 ،ص .82
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وقيمه االجتامعية وعاداته اجلامدة التي ال تتالءم مع متطلبات العرص وحاجات اإلنسان
املعارص ،بينام يرى علامء االقتصاد أن أسباب التعصب تكمن يف الظروف املادية واالقتصادية.
ومنه يتضح أن أسباب التعصب متشابكة ومتداخلة ،وتعمل كل هذه األسباب بدرجات
متفاوتة ،قد يزداد أثرها عىل شخص ويقل أثرها عىل شخص آخر ،وهذه العوامل هي كااليت:

 -1عوامل اجتامعية واقتصادية :تتعدد العوامل االجتامعية واالقتصادية املسببة
للتعصب ،وسيتم الرتكيز عىل بعض هذه العوامل التي قد يكون هلا ارتباط قوي وفعال ،منها:
 اإلحباط الناجم عن العوامل االقتصادية والتعليمية واالجتامعية. الرصاع االجتامعي القائم بني اجلامعات االجتامعية من جانب ،وبني الفردواملجتمع من جانب آخر.
 العوامل اخلارجية التي يتعرض هلا الفرد كالضغوط وعوامل الرصاع واإلحباط،دورا يف اللجوء
ً
وأيضا الظروف االجتامعية كاحلرمان والتغري االجتامعي ،تلعب ً
إىل التعصب ،ومن ثم فإن التعصب ينجم عن التفاعل بني الدوافع الالشعورية
للفرد وبني الظروف االجتامعية املحيطة به.

 -2عوامل معرفية :توصلت بعض الدراسات إىل تأثري الفروق الفردية يف القدرات
املعرفية واألنامط املعرفية ،يف القابلية العامة للتعصب ،ويبدو أن انخفاض املستوى التعليمي
يمكن أن جيعل الفرد أكثر قابلية للتعصب ،ويمكن أن نفرس ذلك بأن التعليم قد جيعل الفرد أكثر
قدرة عىل التفكري الناقد ،ومن ثم أقل ميلاً إىل التعميامت املفرطة التي غال ًبا ما تقود إىل التعصب.

كام أن أثر التعليم ال يقترص فقط عىل جمرد تقديم املعلومات أو التعارف ،ولكنه يتيح
أيضا للفرد فرصا للتفاعل مع أفراد من مجاعات خمتلفة أو ذوي خلفيات متنوعة ،ومن
ً
خالل هذه املعلومات واخلربات ،فإن الفرد قد يعيد تقييم اجتاهاته ومعتقداته ،ومن هنا
تأكيد املهتمني عىل رضورة هتيئة فرص التعليم للجميع(.((1

 -3عوامل أرسية :تعترب األرسة من أهم املؤسسات الرتبوية واالجتامعية التي
ما زالت حتتفظ بدورها احليوي يف عملية التعليم والتعلم ،رغم التغريات املتالحقة التي
طرأت عليها والتي مل تقلل من شأهنا ودورها الفعال يف وظيفتها ،ولألرسة وظيفة اجتامعية
هامة يف حياة أبنائها تنعكس آثارها يف حياهتم املستقبلية واحلارضة ،وهي النافذة التي من
خالهلا يرى الطفل العامل اخلارجي وينطلق منها إليه.

( ((1هاين اجلزار ،يف أسباب التعصب نحو رؤية تكاملية ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،ط،1
 ،2006ص ص .104 -85
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وعليه فإن التعصب حتدده املعايري والقيم االجتامعية التي يتعلمها األطفال من
والدهيم ومعلميهم وسائر مؤسسات وعوامل التنشئة االجتامعية ،ويفرس رواد نظريات
التعلم االجتامعي نشأة التعصب عىل أنه سلوك مكتسب من خالل عملية التنشئة
االجتامعية ،وأن الطفل من خالل األرسة يكتسب مثل ذلك التعصب ويستجيب طب ًقا له
حتى يشعر بأنه مقبول من اآلخرين.
حيث أشارت نتائج العديد من الدراسات إىل وجود ارتباط بني اجتاهات اآلباء
العنرصية والعرقية وتلك االجتاهات نفسها لدى األبناء ،وأن األبوين ينقالن تلك
االجتاهات إىل األبناء بشكل غري مبارش من خالل املحاكاة أو التقليد ،فالتعصب عند
الطفل ليس مورو ًثا ولكنه مرتبط بشكل كبري باألرسة التي يعيش فيها ،وأن اإلنسان مل خيلق
متعص ًبا ومل خيلق متحاملاً  ،ولكنه اكتسب ذلك السلوك من خالل عملية التطبيع االجتامعي
والتنشئة االجتامعية يف البيئة التي يعيش فيها(.((1

 -4عوامل مدرسية :تأيت املدرسة بعد األرسة من حيث األمهية يف الرتبية والتنشئة،
فالطفل يف املراحل الدراسية املختلفة ،يتأثر يف الغالب باجلو االجتامعي الذي يعيشه يف
املدرسة ،لذا فإهنا تعد عاملاً عظيم األثر يف تكوين الفرد العلمي والرتبوي السليم ،فاملدرسة
هلا أثرها الف ّعال يف سلوك األطفال وتوجهاهتم يف املستقبل ،كام أنه ومن خالهلا نستطع أن
مبكرا لدى األطفال مما هي ِّيئ الفرصة املبكرة لعالجها قبل
نكتشف عوارض االنحراف
ً
استفحاهلا ،وهبذا فإن املدرسة تكون أول حقل جتريبي للطفل يامرس فيه سلوكه بعيدً ا عن
رقابة أرسته وأقربائه».
تسهم العوامل املدرسية بشكل كبري يف كثري من املشكالت السلوكية كاإلدمان
والتطرف ،وتسهم بشكل ف ّعال يف تعليم التعصب( ،((1وقد يكون ذلك بأشكال خمتلفة ،عىل
تشوه احلقائق والتي تنطوي عىل اجتاهات رصحية نحو
سبيل املثال املناهج الدراسية التي ّ
اجلامعات املختلفة يمكن أن تساعد عىل خلق التعصب.

وهناك مجلة من الوظائف يمكن أن تقوم هبا املدرسة والنظام التعليمي بشكل عام
كإجراءات وقائية وعالجية فاعلة لظاهرة التعصب هي عىل النحو اآليت:
لتفرده وقيمته الذاتية.
* مساعدة الطفل يف تنمية مفهوم ذات إجيايب يقوم عىل فهمه ّ

( ((1سعد عبد الرمحن ،مشكلة التعصب والتحامل ،عامل الفكر ،العدد  ،1املجلد  ،1الكويت ،1970 ،ص
ص.112-111
( ((1حامد زهران ،علم النفس االجتامعي ،القاهرة :عامل الكتب ،1977 ،ص.179
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ننمي يف الطفل قبول وتقدير االختالفات يف األفراد والثقافات.
أن ّ
تعليم الطفل رضورة أن تقوم أحكامه بشأن األفراد واجلامعات عىل املعلومات
الدقيقة وليس وف ًقا ملجموعة من القوالب النمطية.
مضاعفة فرص التع ّلم لكل الطالب ،بعبارة أخرى ضامن تعليم ٍ
عال املستوى
للجميع.
مساعدة الطفل يف تنمية الفهم واالجتاهات بام يسمح له أن يتعايش بشكل طيب
يف عامل متعدّ د العرقيات والثقافات.

 -5عوامل ثقافية :إن تأثري العوامل الثقافية يف تكريس التعصب ال يقل عن العوامل
السابقة ،فالكثري من األيديولوجيات العنرصية ال تستند إىل أسانيد علمية ،وقد بدأت هذه
الظاهرة تتسع يف االنتشار مع زيادة الفقر الروحي ،وافتقاد األمن الثقايف ،وطغيان املادة،
حمارصا
والتقدم العلمي الرهيب ،وزيادة حجم املعلومات ،وأمام كل ذلك وجد الشباب نفسه
ً
كثريا من جوانبه اإلنسانية ،ودفع به إىل عامل العنف بمختلف أشكاله وصوره.
بعامل أفقده ً

وقد ينغمس األبناء أو الشباب يف براثن التطرف والتعصب أو االنحراف عندما
حياولون مسايرة تلك املتغريات الثقافية واالجتامعية ،وهو ما يسمى بالتعصب والتطرف
الفكري أو الثقايف ،وهناك الكثري من مقومات البيئة اخلارجية تساعد وتسهم يف استمرار
التحامل والتعصب ،ومن هذه املقومات وسائل االتصال والتواصل املنترشة واملتداولة
كوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واألمثال الشعبية املتداولة والفكاهات وغريها(.((1

 -6عوامل عرقية :العرق ( ،)Raceمصطلح بيولوجي ،وهو عبارة عن مجاعة من
البرش تقوم بينهم روابط عىل عوامل أخرى غري العوامل الوراثية .ويطلق هذا املصطلح
عىل نعت معني لشعب من الشعوب مثل العرق اإلنكليزي أو العرق اليهودي أو العرق
ويكرسون
الفرنيس وهكذا ،إذ يشري إىل اللغة املشرتكة والدين واإلقامة بني بعضهم بعض ًا
ّ
االختالفات عن الشعوب األخرى ،هبدف تأسيس عرق منفصل ،وذلك عندما تفصل
احلواجز التي استمرت آلالف من السنني إحدى اجلامعات عن اجلامعات األخرى .وقد
سيطرت دراسات العرق لفرتة طويلة عىل األنثروبولوجيني ،إلاَّ أن كثري منهم ك ّفوا عن
تصنيف الشعوب عىل أساس عرقي(.((1
( ((1حامد مجيل عطية ،تأثري التعصب عىل متاسك البناء االجتامعي ،دراسة ميدانية للحالة العراقية ،دراسة
مقدمة إىل معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية للحصول عىل دكتوراه يف العلوم
االجتامعية ،القاهرة  ،2010 ،ص .76
( ((1حسني صخر احلاج ،نظرة إىل مفهوم العرق عرق أم أثنية ،جملة حتوالت ،لبنان ،العدد ،2006 ،15

منوذجا
احلوار مع اآلخر ..شروطه ومعوقاته ،التعصب
ً
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ﷺ اخلامتة

لقد تعددت الطروحات فيام إذا كان احلوار مع اآلخر رضورة تفرضها الظروف
الراهنة ،أم هو خيار باإلمكان االستغناء عنه ،وهذا ما تؤكده حلقات النقاش واحلوار
ضمن ما يعقد من ندوات وملتقيات وطنية ودولية ،وهذا دليل واضح عىل أمهية املوضوع
وحساسيته.
وبام أن الغرب دائماً السباق إىل طرح األفكار ونحن ال نملك إلاَّ ر ّدة الفعل ،فر ّدة
الفعل هذه تتمثل يف عرض بعض اآلراء واألفكار لباحثني يف هذا املوضوع ،ومن بني
الطروحات البارزة ،ما قدّ مه الباحث السعودي زكي امليالد من تصور للحوار مع اآلخر،
بعضا ،ونتعرف عىل وجهات نظر كل طرف من خالل
فهو يعتربه رضورة ،لكي يفهم بعضنا ً
ِ
ِ
منهجية سليمة للحوار ،واملنهجية التي نريدها تظهر يف قوله تعاىل{ :ا َّلذي َن َي ْستَم ُع َ
ون ا ْل َق ْو َل
ون َأ ْح َسنَ ُه ُأ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ُاه ُم ال َّل ُه َو ُأو َل ِئ َك ُه ْم ُأ ْو ُلوا األَ ْل َب ِ
َف َيتَّبِ ُع َ
اب}(.((1
وليست مهمة احلوار إلغاء نقاط االختالف حتى نصل إىل اتّفاق ،وأن نؤسس
لالختالف عىل أسس علمية حمكمة ،ونجردها من العصبيات وحتريرها من التزييف
السيايس والتارخيي ،فأي تقارب من خالل احلوار ،لن يتحقق دون تدارس مسائل اخلالف،
والبحث عن منشئها ،وكذلك رضورة أن خيرج احلوار من إشكاليات املايض ورواسبه
والنظر إىل مصلحة األمة يف هذا التقارب ،ويذهب زكي امليالد إىل أبعد من ذلك إىل طرح
رؤية جديدة لفكرة احلوار يف صيغة نظرية جديدة عرفت بـ(نظرية التعارف) ،حيث يرى أنه
دون التعارف ال يمكن أن حيقق احلوار التقدم والتطور الذي نسعى إىل حتقيقه.
مربرا
ويؤيده يف هذا الرأي الدكتور هشام نشابة ،يف الدعوة إىل احلوار مع اآلخرً ،
ذلك ،أن البرشية مل تعد تتحمل حرو ًبا عاملية ،فأكّد أن حضارة اإلسالم يف جوهرها حضارة
حوار ال حضارة رصاع.

والدعوة للحوار البناء املوضوعي هو لتحقيق التآلف والتكامل بني احلضارات،
فلكل حضارة أو جمتمع خصوصية ،وبفضل املثاقفة واالحتكاك ،تستفيد البرشية من
منجزات اآلخر ،واألخذ بام هو إجيايب ومفيد ملجتمعاتنا مع مراعاة اخلصوصية الثقافية،
الدينية ،واحلضارية للمجتمعات العربية.
ص .21
( ((1سورة الزمر ،آية .18
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فلسفة التاريخ ..خبرات ومنهجيات
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�
�
د
مد ل و � يم
إعداد وتقدمي :الدكتور العريب ميلود*

لفظ التاريخ مشتق من الكلمة الالتينية  Historiaالدالة يف معناها عىل
جمموع األحداث احلاسمة التي وقعت فعلاً يف الزمن املايض ،والتي تتحدد
بمعرفة ع ّلتها ،وحقبتها واألهم آثارها عىل اإلنسانية ،أما يف املنظور االجتامعي
فيعدّ التاريخ جمرد ظواهر اجتامعية متعاقبة متطورة يتعذر مساره بعدمية الكيان
املجتمعي وديناميكيته وفاعليته ،فهو كام يرى ابن خلدون يف مقدمته :خرب عن
االجتامع اإلنساين الذي هو عمران العامل ،وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من
األحوال ،مثل التوحش والتآنس ..وما ينتحله البرش بأعامهلم ومساعيهم من
الكسب واملعاش والعلوم والصنائع.

إذا كان هذا حال الدراسة االجتامعية التي تتعرض للوقائع التارخيية
تفسريا سوسيولوج ًّيا ،فإن فلسفة التاريخ هتتم
املاضوية من أجل منحها
ً
باملعطى االجتامعي والفكري لكل تشكّل حضاري بغية تفسريها وحتليلها،
وجعلها أرضية السترشاف املستقبل .فاملساءلة حيال الزمن املنقيض والزمن
* أستاذ حمارض بقسم الفلسفة جامعة مستغانم ،عضو خمرب األنساق ،البنيات ،النامذج
واملامرسات يف جامعة وهران ،اجلزائر ،الربيد اإللكرتوين:

miloudlarbi2003@yahoo.fr
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املتحرك احلارض ليس إلاَّ حماولة لنبش ما وراء هذين البعدين من ممكنات ،والتطلع إىل ما
سيحدث من مستجدات.

فوجه املساءلة حيال املستقبل يتامهى ضمن إشكاليات احلارض ومعطياته ،ولكن
يتعذر بلوغه إلاَّ مع استيعاب دقيق للمعطيات املاضوية ،وهذا بالفعل ما سعت إىل تكريسه
فلسفات التاريخ الكالسيكية واملعارصة ،وهو ما سيحدد اإلطار العام لفكرة التقدم التي
بتنا ننشدها يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية.

لذا يأيت هذا امللف ليطرح جمموعة نظريات فلسفية تارخيية خمتلفة جاءت نتيجة
جتارب اجتامعية متعددة ،سعت مجيعها ألن حتقق بناء اإلنسان احلضاري الذي يعايش
املايض واملستقبل يف احلارض ،فكيف يمكن أن نستقرئ هذه التجارب ،وأن نتكئ عليها
لتحقيق هنضتنا املنشودة؟.

املقاربة األوىل يف هذا امللف هي للدكتور محادي السايح من جامعة مستغانم اجلزائر،
والتي خصصها ملسألة الوعي التارخيي يف الثقافة العربية اإلسالمية ،وقد حاول تتبع مسار
مرورا بالعرص اجلاهيل منذ أن بدأت تتبلور
الشعور التارخيي لدى العرب ما قبل التاريخ،
ً
نو ًعا ما -فكرة القصص التارخيي املبني عىل املشافهة والطابع األسطوري ،وصولاً إىلحلظة ظهور اإلسالم الذي حقق طفرة نوعية يف جمال تشكّل حس تارخيي إسالمي.
املقاربة الثانية يف هذا امللف هي لألستاذ بلعاليا دومة ميلود من جامعة الشلف
باجلزائر ،وقد تعرض ألحد أهم فالسفة التاريخ األملان املعارصين فالرت بنيامني ،الذي
يعتربه الباحث فيلسو ًفا وفنانًا وناقدً ا أدب ًّيا ،فضلاً عن كونه مناضلاً
وثائرا متمر ًدا عىل ذاته
ً
وعرصه ،بل عىل تاريخ جمتمعه بأرسه ،إنه مفكر أدار ظهره لزمانية عرصه حتى يتمكن من
وتفسريا يتجاوز هبام حالة انسداد تاريخ عرصه وما آل
فهم وتفسري حقيقة معارصته ،فهماً
ً
إليه من «بربرية جديدة».

جوهر املفارقة كون هذا الفيلسوف دعا للتفكري يف التاريخ بطريقة مضادة للتاريخ،
بمعنى أنه سعى ،باسم عقالنية نقدية ،إىل وضع العقل التارخيي ،األورويب حتديدً ا ،أمام
تناقضاته اخلاصة حتى يتمكن من إدراك اخلطر الكامن يف ذاته ،وهو خطر «اخلدعة
التارخيية» التي ستقوده حتماً إىل حتطيم ذاته بذاته ،أو كام نقول :ختريب بيته بيديه.
املقاربة الثالثة للملف هي لألستاذ عطار أمحد من جامعة تلمسان باجلزائر ،تعرض
ملدرسة احلوليات الفرنسية التي تعترب حلقة مهمة من حلقات الثورة اإلبستيمولوجية احلديثة
للكتابة التارخيية ،ومع الكم القليل من البحوث حول هذه املدرسة حتتاج الساحة الثقافية
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والعلمية العربية للكثري من االطالع عىل مثل هذه املدارس التارخيية ،خاصة وأن التاريخ
يف العامل العريب ما يزال تتجاذبه األيديولوجيا ،ومل يتخلص من األساطري السياسية التي
تسجنه ،كام أن التاريخ من بني أهم امليادين الدغامئية املس ّيجة يف الساحة املعرفية ،فاهلدف إ ًذا
حتريره من األيديولوجيا والتصور العامي الساذج ،أو كام سماّ ه ابن خلدون :النقل األعمى؛
الذي ما يزال عائ ًقا إبستيمولوج ًّيا يمنع النهوض بالتاريخ كعلم.

املقاربة الرابعة هلذا امللف ،هي لألستاذ قسول ثابت من جامعة بلعباس باجلزائر،
الذي تعرض ألحد أهم فالسفة التاريخ وهو هيغل الذي ارتقى بالتاريخ إىل مستوى الروح
املطلقة ،ففهم التطور التارخيي -حسب هيغل -هو فهم حلركة الفكر أو العقل الذي ال
يكتسب قيمة إلاَّ عندما جتسده الدولة ،هلذا قال :إن التاريخ يتجسد يف الدولة ،وإن الدولة
هي نابليون.
املقاربة اخلامسة يف هذا امللف ،هي لألستاذ محوم خلرض من جامعة مستغانم
باجلزائر ،تعرض لتاريخ األفكار لدى كل من الفيلسوفني الفرنسيني ميشال فوكو
وجيل دولوز باعتبارمها ينتميان لتيار فلسفة االختالف ،سيبينّ الباحث أوجه التشابه
ونقاط التالقي يف نقدمها لتاريخ الفكر الكالسيكي ،سواء من حيث مرجعيتهام الفكرية
وروافدمها الفلسفية واملناهج التي اتبعاها يف ذلك ،خاصة فيام خيص مفهومي اإلبستيمي
وصورة الفكرة.

هذه النقاط التي يمكن تلخيصها يف هنلهام من فلسفة نيتشه والثورات املعرفية
واللغوية والتارخيية خاصة مع مدرسة احلوليات وبروديل ،واإلبستيمولوجية املعارصة،
كذلك نظرهتام اجلديدة للفلسفة التي تنفتح عىل املجاالت املستجدة يف ساحة الفكر ،أي
الالفلسفي ،واهلاميش واملختلف .وارتباط النسق الفلسفي لدهيام باألحداث ال باملاهيات.

هذا باإلضافة إىل منهجهام الفلسفي الذي يزاوج بني اجلينيالوجيا النيتشوية ،والنقد
الكانطي (رشوط اإلمكان) سواء من خالل األركيولوجيا ،وذلك لتجاوز االنسداد
الذي حصل لكليهام؛ (املأزق البنيوي الذي انتهت إليه كل من األركيولوجيا لدى فوكو
والتجريبية املتعالية لدى دولوز) .ليؤكدا أن تاريخ األفكار واملعارف ال خيضع فقط للقانون
العام للتقدم البرشي ،كام أن الوعي البرشي أو العقل اإلنساين ليس هو املتحكم يف قوانني
تارخيه بمعنى من املعاين.
املقاربة السادسة يف هذا امللف ،هي لألستاذ العريب ميلود من جامعة مستغانم ،والتي
وخصوصا السياسية منها -يف بعث تاريخ جديدحاول فيها أن يطرح دور األسطورة
ً
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وحتديد مصري الشعوب عن طريق جمموعة من الصور األسطورية املاضية ،التي يسعى
صانعوها وطارحوها إىل فرض منطقهم وبسط سيطرهتم عىل عقول البرش .ومن مل ينقد
خلف هذه الصور اخلرافية فهو متخلف أو معتوه ذهن ًّيا ،وبالتايل فاألسطورة املعارصة
تبعث تارخيًا جديدً ا بأهداف مغايرة عام طرحته األساطري القديمة.

ملف :فلسفة التاريخ ..خبرات ومنهجيات
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الدكتور محادي السايح*

إن تقدم الشعوب مرهون بال شك باكتشاف شعورها التارخيي ،فهو
الذي يضعها يف سياق الزمن ،وجيعلها بال ريب يف مسار التاريخ ،ويف أي
مرحلة من التاريخ تعيش ،فالشعور التارخيي هو رشط للوعي التارخيي الذي
يؤهلها إلدراك مكانتها من اإلعراب يف العامل ورسالتها يف الكون ،فكيف
تبلورت هذه الفكرة «الوعي التارخيي» يف الثقافة العربية اإلسالمية؟

ﷺ عرب ما قبل التاريخ والفكر التارخيي

حني نفتش يف احلقبة اجلاهلية العربية عن صورة علمية أو شبه علمية
للتاريخ لن نجد هلا أي أثر عىل اإلطالق ،أو لنقل« :لن نظفر بيشء»((( ،فال
حس وال فكر تارخييني يمكنهام إعطاء الكتابة التارخيية داللتها اخلاصة ،أي
ٍ
ٍ
كامض يساهم يف بناء
كامض أولاً  ،وثان ًيا
ال وجود ألي وعي بأمهية املايض
احلارض واسترشاف املستقبل.
* أستاذ بجامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغانم ،اجلزائر ،الربيد اإللكرتوين:

sayehham@yahoo.fr

((( حسني نصار ،نشأة التدوين التارخيي عند العرب ،منشورات اقرأ ،ط ،1980 ،2ص.11
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أ -الوعي التارخيي:

يعرب الوعي التارخيي عن اكتساب مجاعة ملرجعية دينية أو شبه دينية تؤهلها ألن
«تفسريا للحياة أو مغزى للوجود يف إطار زماين متسلسل يرتبط فيه املايض باملستقبل،
تعطي
ً
وبذلك تصبح بدايات األشياء وهناياهتا هلا معنى يف احلس اإلنساين»(((.
هذا العامل األول ،أما الثاين فيتمثل يف «التشكل االجتامعي أو التنظيم السيايس
خاصا بذاهتا احلضارية ورسالتها اإلنسانية ،مهام
املتامسك الذي يعطي هذه اجلامعة وع ًيا ًّ
يكن أمر هذه الرسالة .فمثل هذا الوعي هو الذي ينشئ يف ضمري هذه اجلامعة احلس
التارخيي باملايض ومغزاه بالنسبة للمستقبل»(((.
وعليه يظهر أن الوعي التارخيي كي يتحقق ال بد من وجود فلسفة ما للحياة «دينية
تفرس مغزاها أو سياسية تربز حركتها»(((.
واحلاصل أن ما يساعد عىل ترسيخ هذا احلس يف الفرتة اجلاهلية ال وجود له ،ففيام
يتعلق بتصورات عرب اجلاهلية الدينية فقد كانت قبلية ،لكل قبيلة صنمها اخلاص ،ومثل
هذا التصور الديني املحدود الذي ال يقدم أية فكرة عن الزمان وال عن الوجود اإلنساين
ومصريه وال عن الكون ومآله ،ال يمكن أن يسعف عىل تصور تارخيي وا ٍع بأي حال من
األحوال.

أما عن تصوراهتم السياسية فإننا ال نعثر لدهيم عىل مفهوم للدولة كمؤسسات
وظيفتها محاية الفرد ،وتكوينه تكوينًا يدرك من خالله هويته والرسالة التي وجد من أجلها
يف إطار يتم فيه الوالء بالدرجة األوىل للدولة ،ال للقبيلة أو زعيمها كام كان موجو ًدا لدهيم.
والرتحل بني
فام ُعرف عن جزيرة العرب ليس أكثر من مجاعات بدوية كانت «دائمة التنقل
ّ
واحاهتا ،تفتقر إىل التنظيم السيايس الواسع ،األمر الذي أ ّدى إىل حمدودية األفق الفكري
وإىل انعدام عملية التواصل للخربات القديمة يف املجتمعات البدوية ،وبالتايل إىل عدم تولد
رغبة لوضع مؤلفات تارخيية باملعنى اللفظي للكلمة»(((.
وبغياب اإلطار السيايس غاب الوعي التارخيي ،الذي يعرب يف جممله باختصار
ٍ
(ماض ،حارض ،مستقبل) ،فاملايض هو نتيجة تدوين احلارض النابع
عن األبعاد الثالثة:

((( عفت حممد الرشقاوي ،أدب التاريخ عند العرب ،بريوت :دار العودة ،ص.160-159
((( املرجع نفسه ،ص.12
((( املرجع نفسه ،ص.12
((( حممد أمحد ترحيني ،املؤرخون والتأريخ عند العرب ،دار الكتب العلمية ،ص.11
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عن وعي تام للمستقبل ،وكأن «اإلنسان حياول عن طريق التسجيل أن خي ّلد ذكره ليقرأه
الالحقون من بعده»(((.

ب -احلقبة اجلاهلية والفكر التارخيي

ال يمكن احلديث عن فكر تارخيي ما مل تتوفر ملكة النقد كرشط جوهري وأسايس،
أساسا «بتوفر ملكة نقدية لدى
يعني ذلك أن السمة املعربة عن وجود فكر تارخيي مرتبطة
ً
املؤرخ»((( ،وعىل ذلك «فجميع الكتابات التي ال متثل موق ًفا نقد ًّيا ال نتوقع أن نجد فيها
فكرا تارخي ًّيا»(((.
ً
مثل هذا الرشط ال نعثر عىل أصل له يف تصور أي عريب من اجلاهلية ،وال عجب
يف ذلك ،بام أن احلس التارخيي هو اآلخر كان غائ ًبا ،فمن غري املعقول أن يتشكّل أي فكر
تارخيي من دون حس تارخيي ،وإ ًذا ما الذي احتوته احلقبة اجلاهلية؟
لقد تضمنت مادة حمتواها األول« :بعضه قصيص ديني وثني أو هيودي أو مسيحي
نقله األحبار والرهبان معهم ،أو أخبار من التاريخ الفاريس كالذي جلس يرويه احلارث بن
كلدة لقريش منافسة منه للنبي ﷺ يف القرآن ،وما حيكى من أخبار األولني»((( .حيث كانت
هذه الوقائع «موضوع سمر العرب يف جاهليتهم وإسالمهم ،قيل جلابر بن سمرة وهو من
أصحاب رسول اهلل ﷺ :ما كنتم تتحدثون به إذا خلوتم يف جمالسكم؟ قال :كنا نتناشد
الشعر ونتحدث بأخبار جاهليتنا»(.((1

وأما النوع اآلخر فهو عبارة عن روايات حتمل اسم (األيام) الذي يعتربها روزنتال
(2003-1914م) «أهنا ترجع يف أصلها إىل األدب أكثر مما ترجع إىل التاريخ ،وتضم
ذكريات التاريخ البدوي للقبائل»(.((1

ﷺ األيام

يوميات تروي فيها القبيلة حروهبا وانتصاراهتا عىل القبائل األخرى ،مستخدمة يف
((( مصطفى العبادي ،نشأة الفكر التارخيي وتطوره عند اليونان ،عامل الفكر ،العدد  ،1املجلد  ،31سبتمرب
 ،2002ص.7
((( املرجع نفسه ،ص.8
((( املرجع نفسه ،ص.8
((( شاكر مصطفى ،التاريخ العريب واملؤرخون ،ج ،1بريوت :دار العلم للماليني ،ط ،1983 ،3ص.54
 ((1(2كارل بروكلامن ،تاريخ األدب العريب ،ترمجة :عبد احلليم النجار هنا ،ج ،1دار املعارف ،ص.182
( ((1شاكر مصطفى ،مرجع سابق ،ص.54
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ذلك الشعر أو النثر الذي تتخ ّلله األشعار ،غري أن «الصلة مل تكن واحدة دو ًما بني الشعر
رشحا للقصيدة ،وأحيانًا يكون الشعر مرجتلاً عىل لسان أحد
والنثر ،فأحيانًا يكون النثر
ً
(((1
أبطال اخلرب دون أن تربطه صلة باخلرب املنثور» .
عىل كل يبقى «الشعر يف كلتا احلالتني هو الذي حيافظ عىل تناقل اخلرب وانتشاره،
فلام نُسيت هذه األشعار نُسيت الروايات القديمة ،وابتكرت أشعار جديدة للتنويه بمآثر
القبيلة من أفعال جميدة»( .((1وكانت تروى بالدرجة األوىل يف «املجالس القبلية املسائية،
وتعدّ ملكًا مشرتكًا للعائلة أو القبيلة ،وكان بعض األفراد مثل رواة الشعر ومشايخ القبيلة
الرواة األساسيني هلا»( ،((1باإلضافة إىل من هلم القدرة عىل القص والتأثري يف النفوس.

فمثلاً من بني القصص التي تعرب عن ذلك ،قصة (يوم الفجار األول) الذي قيل عن
أسبابه الكثري ،فمن بني ما قيل أن سببه يرجع إىل «أن فتية من قريش قعدوا إىل امرأة من بني
عامر ،وهي وضيئة عليها برقع ،فقالوا هلا :أسفري لننظر إىل وجهك ،فلم تفعل؛ فقام غالم
فشق ذيل درعها إىل ظهرها ومل تشعر ،فلام قامت انكشفت دبرها فضحكوا ،وقالوا:
منهمّ ،
ضحت ،فأتاها
َمنَ ْعتينا النظر إىل وجهك فقد نظرنا إىل دبرك ،فصاحت املرأة :يا بني عامر ُف
َ
الناس واشتجروا حتى كاد يكون قتال ،ثم رأوا أن األمر يسري فاصطلحوا»(.((1

أهم مميزات قصص األيام

 -1الطابع الشفوي

دورا أساس ًّيا
فهي روايات يتم تداوهلا «شفه ًّيا وبصورة نثرية ،ولكن الشعر يلعب ً
فيها ،يتخلل القصة أو يرد يف هنايتها حسب دور الشاعر إذا شارك يف احلوادث أو مل
وتأثريا»( .((1وكان يدور جلها
يشارك فيها»( ،((1فهو الوسيلة التي تعطي للرواية «حيوية
ً
حول «غزواهتم ومعاركهم وحول أنساهبم ،وهي تتصل بالتنظيم االجتامعي وباآلراء
واملثل االجتامعية ،ويف طليعتها املروءة أو جمموعة الفضائل البدوية وفكرة النسب أو
رشف األصل وفكرة احلسب أو نبل األعامل واملآثر ،إذ يلزم األفراد أن يعرفوا آباءهم
( ((1حسني نصار ،نشأة التدوين التارخيي عند العرب ،مرجع سابق ،ص.13-12
( ((1املرجع نفسه ،ص.54
( ((1عبد العزيز الدوري ،بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب ،بريوت :دار املرشق ،ش م م ،ص.19
( ((1إبراهيم شمس الدين ،جمموع أيام العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
 ،2002ص.71
( ((1عبد العزيز الدوري ،بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.16
( ((1املرجع نفسه ،ص.16
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واملآثر التي قاموا هبا»(.((1

باختصار تعترب أيام العرب من حيث أسلوهبا القصيص وبياهنا الفني ،ناهيك عماَّ
تربزه لنا من العالقات التي كانت قائمة بني قبائل العرب نفسها ،وبني العرب وغريهم من
األمم األخرى ،كالفرس والروم« ،مرآة صافية ألحوال العرب وعاداهتم وشأهنم يف احلرب
والسلم واالجتامع والفرقة والفداء واألَرس»( ،((1باإلضافة إىل ما تتضمنه من بعض القيم
األخالقية «كالدفاع عن احلريم ،والوفاء بالعهد ،واالنتصار للعشرية ،ومحاية اجلار والصرب
يف القتال»(.((2
وعىل كل ومهام قيل يبقى التاريخ تدوينًا وتسجيلاً منذ أن عرف اإلنسان الكتابة
«فراح يسجل أحداث حارضه وأخباره ،ليقرأها يف املستقبل أناس ال يعرفهم»(.((2

 -2االرتباك يف التوقيت

من بني املعاين التي حددها السخاوي (ت902:هـ) للتاريخ أنه يف اللغة هو «اإلعالم
وورخته أي بينت وقت كتابته»( ،((2ويف معنى آخر هو «فن
بالوقت ،يقالَّ :أرخت الكتاب َّ
(((2
يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيني والتوقيت بل عماَّ كان يف العامل» .
وعىل الشاكلة نفسها يسري الكافييجي (ت879:هـ) حيث ينظر إىل التاريخ عىل أنه
«بحث عن الزمان وأحواله وعن أحوال ما يتعلق به من حيث تعيني ذلك وتوقيته»( .((2فهو
إخبارا بحتًا ،بل هو تعيني الوقت حلادث من احلوادث ،كام ورد يف لسان العرب.
إ ًذا ليس
ً
من دون أن ننسى البريوين ( 440-363هـ) الذي يعتربه مدة معلومة.
هي مجلة املعاين التي غابت متا ًما عن الفكرة التارخيية العربية اجلاهلية ،حيث جاءت
مرتبكة ،أي إهنا مل تأخذ الزمن بعني االعتبار عىل ما سنرى الح ًقا.

 -3الطابع األسطوري

عبارة عن قصص طغى عليها الطابع اإلنشائي والالواقعي مما جعلها «ضئيلة القيمة

( ((1املرجع نفسه ،ص.16
( ((1إبراهيم شمس الدين ،جمموع أيام العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،مرجع سابق ،ص.4
( ((2املرجع نفسه ،ص.4
( ((2مصطفى العبادي ،نشأة الفكر التارخيي وتطوره عند اليونان ،عامل الفكر ،مرجع سابق ،ص.7
( ((2السخاوي ،اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل التاريخ ،بريوت :دار العريب ،1979 ،ص.6
( ((2املرجع نفسه ،ص.7
( ((2الكافييجي ،املخترص يف علم التاريخ ،حتقيق :صالح أمحد العيل ،بغداد :مكتبة املثنى ،1963 ،ص.549
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خالية من الفكرة التارخيية»( .((2فمن القراءة األولية وليست التمعنية جتعلنا نعتربها رض ًبا
من رضوب اخليال الذي ال يتيح لنا أية فرصة بأن نضعها موضع شك من حيث الصدق
والكذب ،ولكن نجزم ،ألهنا أسطورة حقيقية ،ختتفي معها كل داللة تارخيية ألية قصة.
وتعجز عن «اإلشارة إىل وجود أي شعور تارخيي»( ،((2وحتى املصادر التي تناولت ذلك
ال يزال النقاش يدور حول مدى دقتها.

يقول جالل الدين السيوطي (911-849هـ)« :وقال ابن دريد :أجاز يل عمي عن
أبيه ،عن ابن الكلبي ،عن أبيه ،قال :حدثني عبادة بن حصني اهلمداين قال :كانت مراد
تعبد نرس ًا ،يأتيها كل عام ،فيرضبون له خباء ويقرعون بني فتياهتم ،فأيتهن أصابتها القرعة
أخرجوها إىل النرس ،فأدخلوها اخلباء معه ،فيمزقها ويأكلها ،ويؤتى بخمر فيرشبه ،ثم
خيربهم بام يصنعون يف عامهم ويطري ،ثم يأتيهم يف عام قابل ،فيصنعون به مثل ذلك»(.((2
أيضا قصة عوج بن عناق «الذي كان حيتجز السحاب فيرشب منه ،ويتناول احلوت
ً
من قرار البحر ،فيشويه بعني الشمس ثم يأكله»(.((2
انطال ًقا من املميزات السابقة «مل تشكّل القصص هذه أحدا ًثا متتالية تدفع بالعاملني
يف حقل التأريخ ،إىل االعتقاد بأن الشعور التارخيي كان قد تَقدَّ م قبل اإلسالم ،وبالتايل مل
تتجه وجهة تارخيية لتصبح يف عداد اآلداب التارخيية»(.((2

ﷺ األنساب

لكن املادة التارخيية املنقولة عن العرب قبل اإلسالم ال تقترص فقط عىل قصص
األيام ،بل هناك جانب آخر تضمنته ولقي عناية من طرف املؤرخني املسلمني ،وهو ما
يعرف باألنساب.

متثل «سالسل أسامء تدعو هلا احلاجة االجتامعية القبلية للتعارف والتاميز»(،((3
وذلك أن العرب بحكم طبيعتها «تعيش قبائل ،وتعد القبائل وحدة كوحدة األرسة ،ومتحى
فيها شخصية الفرد ،فا َمل ْح َمدة يأتيها الفرد حممدة للقبيلة ،والعار يرتكبه الفرد عار للقبيلة،
( ((2املرجع نفسه ،ص.15
( ((2عفت حممد الرشقاوي ،أدب التاريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.149
( ((2املرجع نفسه ،ص.148
( ((2الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،بريوت  -لبنان :مكتبة خياط ،ص.185
( ((2حممد أمحد ترحيني ،املؤرخون والتأريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.12
( ((3شاكر مصطفى ،التاريخ العريب واملؤرخون ،مرجع سابق ،ص.55
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والشاعر يشعر للقبيلة ،وكذا اخلطيب ،وهكذا ملكت القبيلة أنفسهم وتفكريهم .فلام جاء
اإلسالم أراد أن يحُ ِ َّل األخوة الدينية حمل الرابطة القبليةَ ،و ُوجدت الرابطة الدينية فعلاً
وكانت قوية ،ولكن مل متح العصبية القبلية»(.((3

وأيضا للتفاخر والتباهي
كل ذلك كان بسبب أن تظل القبيلة نقية بعيدة عن الشوائبً ،
أمام القبائل األخرى ،وكان ذلك يتم عن «طريق الرواية وعن طريق األشعار ،فالشعراء
وضمنوها
أخذوا مفاخر قبائلهم ونظموها يف قصائدهم ،وفخروا هبا عىل خصومهم
ّ
نقائضهم»( .((3فها هو جرير (133-33هـ) يفخر عىل الفرزدق (110-38هـ) بفرعه من
متيم ،ويرد عليه الفرزدق ببيته من متيم ،فمثلاً من فخر الفرزدق وهجاؤه جلرير ما ييل:
إن الذي سمك السامء َبنَى
لنا بيتا دعائمه أعز وأطول
إين ارتفعت عليك كل ثنية
وعلوت فوق بني كليب من َع ِل
وحتى هذه القصص مل ختتلف يف شكلها عن األيام ،ملا احتوته من «صبغة خرافية
وأسطورية»( ،((3وملا اتسمت به كذلك من عدم األخذ بعني االعتبار عملية التدوين.
كثريا يف إجياد
لذلك نجد أن هذا الفرع من تراث عرب ما قبل اإلسالم «مل يسهم ً
تصورا واقع ًّيا يف ضوء وعي بالزمن التارخيي ،رغم املكانة
األدب التارخيي»( ،((3الذي حيمل
ً
التي سيتمتع هبا هذا الفرع من التاريخ بعد اإلسالم.
ومن هذا التقديم املوجز ننتهي إىل القول :إن ما نقل إلينا من «ثقافة العرب قبل
اإلسالم مما يمكن أن يرتبط باملادة التارخيية يف نمطيها املعروفني :األيام واألنساب ،ال يدل
عىل وعي واضح بفكرة التاريخ»(.((3

كل هذا عن عرب الشامل ،ويبقى اآلن أن نتكلم عن آثار عرب اجلنوب ع ّلها تقدم
لنا صورة من صور احلس التارخيي عندهم.

عرب اجلنوب

حني نتكلم عن اليمن «وهي مركز حضارة عريقة حفظت لنا آثارها النقوش املعينية
والسبأية واحلمريية ،رضب من رضوب الروايات التارخيية املدونة ،إلاَّ أن مجيع ما وصلنا

( ((3أمحد أمني ،ضحى اإلسالم ،مكتبة النهضة املرصية ،ط ،7ج ،2ص.346
( ((3املرجع نفسه ،ص.241
( ((3حسني نصار ،نشأة التدوين التاريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.13
( ((3شاكر مصطفى ،التاريخ العريب واملؤرخون ،مرجع سابق ،ص.55
( ((3عفت حممد الرشقاوي ،أدب التاريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.153
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حيمل طابع الرواية الشفوية ،ويشتمل عىل قليل من أسامء ملوك قدماء ،وقصص يشوهبا
ٍ
ماض موغل يف القدم ،وأخبار أدق من ذلك وعتها الذاكرة من
الغموض واملبالغة عن
أيضا أخبار يلحقها االضطراب .يف أثناء
أحداث القرن األخري السابق لإلسالم ،لكنها ً
القرن األول اهلجري نسج اخليال حول هذه الروايات املنقولة شفو ًّيا طائفة من األخبار
األسطورية ،زعموا أهنا تاريخ قديم لبالد العرب ،ونسبوها إىل وهب بن منبه (ت110هـ)
وعبيد بن رشية (ت  67أو 70هـ) ،ويمدّ نا كتاب هذين الرجلني اإلخباريني بربهان
ساطع»( ((3عىل أهنام كانا «يطلقان خلياهلام العنان يف تصوير الوقائع ،ويلونان احلوادث
التارخيية بأطياف خيالية قد خترج هبا إىل حدِّ اخليال ،كام يدخالن يف تارخيهام الكثري من
احلوادث التي ال أصل هلا ،ولذلك يصدق عليهام اسم القصص التارخيي أكثر من أي نعت
آخر»(.((3
مما سبق يمكن القول :سواء تم احلديث عن قصص األيام أو األنساب اللذين
يعتربان املصدرين األساسيني للامدة التارخيية يف شامل اجلزيرة العربية ،أو آثار اجلنوبيني،
نظرا ملا احتوته من انحياز وعصبية،
فإننا نستخلص افتقادها للقيمة التارخيية باملعنى العلمي ً
يضاف إىل ذلك امتزاجها باألساطري واخلرافات ،كام أشري ساب ًقا.

فالفرتة اجلاهلية العربية تكون قد تركت لنا ترا ًثا «مل ينزل إىل درجة القصص فنقرؤه
عىل أنه وليد اخليال واخرتاع الوهم ،ومل يرتفع إىل درجة التاريخ فتفحص وقائعه ،ومتتحن
جيا من هذا وذاك ،مزج فيه الواقع باخليال واحلقائق
أحداثه ،وتضبط رواياته ،بل كان مز ً
صحيحا ويمزجه بأخبار خمرتعة ،ويروهيا كلها عىل أهنا
ربا
ً
باألوهام ،ويروي صاحبه خ ً
وقائع ثابتة وأحداث صادقة ،فهو يروهيا كام يروي التاريخ ،ولكن ال يدقق فيها كام يدقق
املؤرخ»(.((3
ألن فن التاريخ حسب ابن خلدون «يف ظاهره ال يزيد عىل إخبار عن األيام والدول،
ويف باطنه نظر وحتقيق وتعليل للكائنات ومبادهيا دقيق ،وعلم بكيفيات الوقائع وأسباهبا
عميق»(.((3
يتمحصون اسم
وقد أطلق عىل هؤالء الرواة الذين ال يفحصون وال يد ّققون وال
ّ

( ((3هاملتون جب ،دراسات يف حضارة اإلسالم ،ترمجة :إحسان عباس وآخرون ،بريوت :دار العلم
للماليني ،1979 ،ص.144
( ((3حسني نصار ،نشأة التدوين التاريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.54
( ((3أمحد أمني ،ضحى اإلسالم ،مرجع سابق ،ج ،2ص.356
( ((3عبد الرمحن بن خلدون ،املقدمة ،موفم للنرش ،1991 ،ج ،1ص.23
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(األخباريني) بفتح األلف وسكون اخلاء وفتح الباء ويف آخرها الراء ،رواة احلكايات
والقصص والنوادر عىل ما يقول السمعاين (562-506هـ) يف كتابه (األنساب) ،وهو
اسم «أقل يف الداللة من اسم مؤرخ»( ،((4ألن املؤرخ يشعر برواية احلق فقط ،أما األخباري
فإنه «يشعر باحلق واخليال م ًعا»(.((4

«السمر اللذيذ ،وأكثر ما يعجب فيه الغريب الظريف ،فإذا رأى
والداعي إىل ذلك
ّ
األخباريون يف الوقائع الثابتة ما ّ
يغذي هذه العاطفة قالوه ،وإذا مل جيدوه اخرتعوه ،وقد
صحيحا ولكنه ليس يستخرج أقىص العجب فيكملوه من خياهلم،
يكون أساس احلادثة
ً
ويتز َّيدوا فيه من أوهامهم ،ويصقلوه باألسلوب اللطيف حتى خيرج اخلرب كله كأنه واقعة
صحيحة»(.((4

وقد اشتهر هبذا الوصف مجاعة من أشهرهم :اهليثم بن عدي (ت206هـ) الكويف
ذو األصل العريب ،له كتب كثرية يف األنساب واملثالب والتاريخ واألدب ،فقد نادم الكثري
من اخللفاء العباسيني ،وكان جيارهيم بسبب حبسه له مرة من طرفهم .فقد نادم املنصور
واملهدي واهلادي والرشيد ،وكان « ُيتحفهم باألخبار الطريفة املصطنعة غال ًبا؛ سأل املهدي
وسامحا ،وقد اختلفوا
شحا ولؤ ًما ،وكر ًما
ً
يو ًما :وحيك! إن الناس خيربون عن األعراب ًّ
يف ذلك ،فقال اهليثم :خرجت من عند أهيل ..ومعي ناقة أركبها َفنَدَّ ت ،فجعلت أتبعها
حتى أمسيت ،فأدركتها ونظرت فإذا خيمة أعرايب فأتيتها؛ ثم وصف املرأة بمنتهى البخل
والشح ،والرجل بمنتهى الكرم والسامحة .ثم قال :إنه مىض لسبيله وأمسى عليه املساء
فنزل خيمة أخرى ،وحدَّ ث عماَّ جرى له ،فإذا املرأة سمحة كريمة والرجل شحيح لئيم،
َف َت َب َّس َم ،فسأله الرجلِ :م َّم تبتسم؟ فحكى له قصته يف اخليمة األوىل ،فقال الرجل :إن هذه
التي عندي هي أخت ذلك الرجل ،وتلك التي عنده أختي»( .((4وبذلك يكون قد َل َّفق
وشحا»(،((4
احلكاية وصقلها ليبني «أن يف بعض العرب كر ًما وسامحة ،ويف بعضهم لؤ ًما
ًّ
ليدلل بذلك عىل معايب كل قبيلة من قبائل العرب.
من بني املحدثني الذين هامجوه هجو ًما عني ًفا حييى بن معني (ت233هـ) الذي

( ((4أمحد أمني ،ضحى اإلسالم ،مرجع سابق ،ج ،2ص.356
( ((4املرجع نفسه ،ص.356
( ((4املرجع نفسه ،ص.356
( ((4املرجع نفسه ،ص.357
( ((4املرجع نفسه ،ص.357
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يعتربه «ليس بثقة ،وكان يكذب»( .((4حتى جاريته – جارية اهليثم  -مل تنسه َو َر َو ْت عنه
فقالت« :كان موالي يقوم عامة الليل يصيل ،فإذا أصبح جلس يكذب»( .((4حتى أبو نواس
(199-145هـ) قال فيه:
َ ِ (((4
«له لسان ُي َز ِّجيه بجوهره
كأنه مل يزل يغدو عىل قتَب»
هبذا املعنى يكون اخلرب هو السمة البارزة يف ثقافة عرب ما قبل اإلسالم.

ﷺ اخلرب

لقد ُع ِرف اخلرب عند العرب منذ العصور اجلاهلية حيث «أخذ شكل احلكاية التي
تصف حادثة واحدة معينة وص ًفا شاملاً بدون اعتبار الزمن وتسلسله واستتباعاته»(.((4
وقد َبينَّ روزنتال خصائص الكتابة اخلربية يف النقاط التالية:

أ -غياب التآلف والسبك

فاألخبار املروية من هذه اجلهة ال تتيح لنا توثيق «الصلة السببية بن حادثني أو
أكثر»( ،((4هذا يعني أن نقل األخبار مل يكن يشري إىل بداية حصوهلا ،وكذا خمتلف األسباب
التي أ ّدت إىل حدوثها وال الوقوف عند غايتها .باملخترص ،هي أخبار مهلهلة متناثرة ال
وجود ألي تسلسل أو ربط منطقي بني مقدمات الواقعة الواحدة ونتائجها بني واقعة
وأخرى.

ب -اإلثارة العاطفية

ومن جهة ثانية نجدها قد احتفظت «منذ عهد سلفها القديم بخصائص القصة
القصرية املروية بشكل حيس ،وبتفضيل الوقائع املثرية امللونة عىل احلقائق الرزينة»( ،((5فهي
أخبار مل يتم سربها بمعيار احلكمة وحتكيم النظر والبصرية عىل ما يقول ابن خلدون ،بل

( ((4املرجع نفسه ،ص.357
( ((4املرجع نفسه ،ص.358
( ((4املرجع نفسه ،ص.358
( ((4فتحي الرتيكي ،الفكر التارخيي العريب واملنهج العلمي البريوين ،الثقافة ،جملة تصدرها وزارة الثقافة
والسياحة باجلزائر ،عدد  ،98مارس /أبريل  ،1987ص.163
( ((4فرانس روزنتال ،علم التاريخ عند املسلمني ،ترمجة :صالح أمحد العيل ،بغداد :مكتبة املتنبي،1963 ،
ص.96
( ((5املرجع نفسه ،ص.97-96
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تقاس بمدى تأثريها يف اآلخرين .فالبناء إ ًذا عاطفي والغرض عاطفي ،فهي بذلك ختلو من
أية فكرة تارخيية.

ج -التعبري الفني

أما آخر صفة اتّسمت هبا الكتابة اخلربية فتتمثل يف أهنا «نعمة ال ختلو من شوائب
استمرارا لقصص األيام ،وصورة من صور التعبري الفني احتاج إىل االستشهاد
باعتبارها
ً
بالشعر ،إذ يندر أن نرى كتاب تاريخ خال ًيا متا ًما من االقتباسات الشعرية»(.((5
ولعل هذه الصورة األخرية متثل عالمة االتصال بني الشكل اخلربي ومادته باألصل
اجلاهيل املتمثل يف الصورة األدبية الشفوية لقصص األيام ،بمعنى «أن اخلرب شكلاً وموضو ًعا
من خالل صفاته الثالث مرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا باألدب اجلاهيل عامة وبالقصة العربية املروية
املتصلة باأليام خاصة»(.((5
عىل كل تكون الصورة األصلية للتاريخ العريب هي اخلرب الذي خيتلف اختال ًفا
جوهر ًّيا عن التاريخ.

ﷺ من اخلرب إىل التاريخ

تعدّ كلامت (تاريخ) و(تأريخ) و(التواريخ) عند العرب املسلمني ،أقل ما يقال :إهنا
ال تزال مثار جدل ،ال من حيث مصدرها وال من حيث معناها ،هل هي من ابتكار عريب أم
اقتبست من علم احلديث أم جاءت من األمم املجاورة؟

ال توجد إجابة واحدة ،فقد عزاه البعض لتقويم فاريس معروف بـ«ماه روز بمعنى
يوم الشهر ،فعربوها وقالوا :مؤرخ ،وجعلوا املصدر منها التاريخ ،وهو اشتقاق بعيد ال
يظهر فيه تقارب بني اللفظني العريب والفاريس»(.((5
ويعتربها أبو منصور اجلواليقي (540/466هـ) كلمة معربة وتعني «التوقيت،
ومصدرها رسياين بمعنى الشهر»( .((5لكن األصمعي (216-121هـ) يؤكد عىل
ت الكتاب تورخيًا ،وقيس تقول:
أصالتها العربية حيث يقول« :إن بني متيم يقولونَ :و َّر ْخ ُ

( ((5املرجع نفسه ،ص.97
( ((5فتحي الرتيكي ،العقل والنقد يف فلسفة التاريخ عند العرب ،الفكر العريب املعارص ،عدد ،89 /88
مايو /جوان ،1991بريوت -باريس :مركز اإلنامء القومي ،ص.28
( ((5حسني نصار ،نشأة التدوين التاريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.5
( ((5حممد عبد احلميد احلمد ،حياة البريوين ،مرجع سابق.161 ،
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َّأرخته تأرخيًا»(.((5

هذه الفكرة نفسها نجدها عند املسترشق األملاين روزنتال الذي يذهب ويغ ِّلب
«احتامل األصل السامي ،حيث ترجع إىل اللغة العربية اجلنوبية»( ،((5والتي تعني القمر أو
الشهر ،عىل الرغم من أن الكلمة «ال تظهر يف العرص اجلاهيل ،ومل تذكر يف القرآن وال يف
األحاديث النبوية»(.((5
من هنا كان التاريخ هو« :التوقيت بالقمر ،أو بتعبري آخر اإلشارة إىل الشهر والليلة
من الشهر عن طريق القمر .ثم انتقل املعنى للداللة عىل الليلة والشهر يف الوثائق ،ثم
اكتسبت الكلمة معنى الكتابة التارخيية ،وقد رسخت هبذا املضمون ..ويظهر أهنا أخذت
داللتها هذه من كتب التاريخ األوىل التي كانت حتتوي حتديدً ا زمن ًّيا»(.((5

«عنرصا رئيس ًّيا وجوهر ًّيا يف مضمون التاريخ
ومن ثمة يصبح مفهوم الزمان
ً
العريب»( ،((5أكان ذلك يف القرون األوىل أم يف ذروة نضج الكتابة التارخيية .فالبريوين مثلاً
مفتاحا له بام أنه مدة معلومة .لكن ،هل هلذا
حني يعرف التاريخ جيعل من عنرص الزمن
ً
التحول من فائدة؟
إنه بال شك يعرب عن نضج عقل عريب تارخيي جتلىّ يف العنارص اآلتية:

«حتول الفكر من
أ -فاالنتقال من كلمة خرب إىل استعامل مصطلح التاريخ يعني ّ
االنفصال إىل االستمرار ،أي من زمان متقطع إىل زمان صقيل ممتد يستدعي البحث عن
املرجع والسبب عن املصدر واملصري»(.((6

ب -كلمة خرب أصبحت تعني املادة التارخيية للفكر التارخيي الذي هو يف باطنه
حسب ابن خلدون (1406-1332م) «نظر وحتقيق وتعليل الكائنات ومبادهيا دقيق وعلم
بكيفيات الوقائع وأسباهبا عميق ،فهو لذلك أصيل يف احلكمة عريق»(.((6
ج -التأريخ وحقله وموضوعاته ومنهجه ،بل وفلسفته ،مل تكن له من صلة بعرص

( ((5املرجع نفسه ،ص .161
( ((5فرانز روزنتال ،علم التاريخ عند املسلمني ،مرجع سابق ،ص.23
( ((5املرجع نفسه ،ص.23
( ((5ليىل الصباغ ،دراسة يف منهجية البحث التارخيي ،مطبعة خالد بن الوليد ،1980-1979 ،ص.29
( ((5املرجع نفسه ،ص.29
( ((6فتحي الرتيكي ،الفكر التارخيي العريب واملنهج العلمي البريوين ،جملة الثقافة ،مرجع سابق ،ص.163
( ((6ابن خلدون ،املقدمة ،مرجع سابق ،ص.23
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ما قبل اإلسالم كام متت اإلشارة إىل ذلك ساب ًقا ،إنام الكتابة التارخيية يف صورهتا العلمية
والتكون من خالل معطيات التجربة التارخيية اإلسالمية اجلديدة التي
أخذت يف «التشكُّل
ُّ
جتسد يف دولة  -خالفة ،ويف
انطلقت كدعوة دينية ورسالة ،ومت ّثلت بمرشوع سيايس كبري َّ
فتوحات وتنظيامت استمدت عنارصها من القرآن الكريم والسنة وعنارص التفاعل الثقايف
مع حضارات العامل القديم»(.((6

وبذلك تكون نشأة التدوين التارخيي عند العرب متعددة األوجه نقترص عىل ذكر
البعض منها بحسب ما أورده شاكر مصطفى.

 -1تارخيية اإلسالم

ظهور اإلسالم قد جاء بنظرات جديدة إىل املايض من خالل القرآن الذي يؤكد
عىل «أمثلة التاريخ الغابر وعظاته ،وذكر حوادث األمم والشعوب السالفة للتأكيد عىل
العرب الدينية واخللقية التي تنطوي عليها»( .((6فاملادة القصصية الواردة يف القرآن عن األمم
والقبائل واألنبياء قد شكّلت وع ًيا جديدً ا يف املخيال العريب ويف الوقت نفسه ،كانت بمثابة
احلافز الذي أ ّدى بالعلامء املسلمني إىل البحث والتنقيب بغية تفكيك رموزها وتوضيح
إشاراهتا ،األمر الذي احتاج إىل بحث تارخيي.

ويصبح إ ًذا «التفسري كوجه يعرب عن تطور ثقايف من العوامل التي دعت إىل التدوين
التارخيي»( .((6مما يؤدي إىل القول :إن االهتامم باملادة التارخيية جاء مرتب ًطا بالقرآن ومنش ًطا
هلا عىل ما يقول روزنتال.
يضاف إىل ذلك أن «القرآن مل ينزل دفعة واحدة ،أثناء إرشاقة مباغتة ،بل نزل تبا ًعا
وبالتدريج .وتغيرّ ت بعض األحكام ،إما إىل تعميم وتشديد وإما إىل ختصيص وتوسعة،
األمر الذي ألزم معرفة السابق من الالحق»(.((6

 -2التاريخ وصلته بعلم احلديث

ملا كانت أقوال الرسول ﷺ وأعامله موىص هبا ،فقد أصبحت مدعاة للعناية هبا ،مما
أ ّدى فيام بعد إىل ظهور ما يسمى (باملغازي والسري) ،التي كانت يف شكلها األول جز ًءا
( ((6وجيه كوثراين ،تاريخ التأريخ ،لبنان :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ص.46
( ((6عبد العزيز الدوري ،بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.17
( ((6حسني نصار ،نشأة التدوين التاريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.19
( ((6عبد اهلل العروي ،العرب والفكر التارخيي ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط ،1992 ،3ص.80
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من احلديث ،أي إهنا كانت تروى يف صورة أحداث كام يروى احلديث ،وبذلك جاءت
خمتلطة به.

ولكن ملا رتبت األحاديث النبوية و ُبوبت ،حصل العمل نفسه يف القسم املتعلق بحياة
النبي ﷺ حيث مجعت يف أبواب مستقلة ،ومن ثمة انفصلت عن احلديث مشكّلة بذلك با ًبا
اشتهر (باملغازي والسري) ،و ُأ ِّلفت فيها الكتب اخلاصة .يبقى فقط أن نشري إىل أن املسلمني
أيضا «ليفرسوا هبا القرآن ويستنبطوا منها أحكام
مل هيتموا باحلديث ألغراض عملية ،ولكن ً
الدين»(.((6

 -3التدوين التارخيي ودور الفعاليات الثقافية

لقد أفىض تراث احلقبة اجلاهلية بام حتتويه من تراث أديب ولغوي ،إىل أن تصبح رواية
أخبارا تارخيية وجز ًءا من املادة التارخيية التي أسهمت
الشعر واألدب والدراسات اللغوية،
ً
يف نشأة التدوين التارخيي .فظهر من بني «كبار اللغويني ،إخباريون من أمثال أيب عبيدة
الذي كتب يف املفاخر واملثالب واألخبار من خالل رواية الشعر واألدب»(.((6

 -4الفتوحات اإلسالمية

لتوسع الدولة عن طريق الفتوحات ،وتكوين إمرباطورية وعدم امتالك تراث
إن ّ
عريب قادر عىل حل املشكالت السياسية االجتامعية واالقتصادية التي كانت مطروحة
آنذاك« ،أثر قوي عىل الدراسات التارخيية»(.((6

روى املسعودي (ت 346هـ) عن اخلليفة األموي معاوية بن أيب سفيان «أنه كان
بعد أن يفرغ من عمله ،يستمر إىل ثلث الليل يف أخبار العرب وأيامها والعجم وملوكها،
وسياستها لرعيتها ،وغري ذلك من أخبار األمم السالفة»(.((6

يعني ذلك أن البحث التارخيي ارتبط بأغراض عملية ،األمر يذكّرنا بام ذهب إليه ابن
مسكويه (ت420هـ) يف كتابه (جتارب األمم) الذي يقصد به ،أن ما جرى لألمم من قبل
امللوك والناس ،إنام هو عربة ودرس وإرشاد ملن يشاء.
يقول ابن مسكويه« :وكان رشطنا يف أول الكتاب ألاَّ نثبت من األخبار إلاَّ ما فيه

( ((6حسني نصار ،نشأة التدوين التارخيي عند العرب ،مرجع سابق ،ص.15
( ((6وجيه كوثراين ،تاريخ التأريخ ،مرجع سابق ،ص.50
( ((6عبد العزيز الدوري ،بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.16
( ((6حسني نصار ،نشأة التدوين التارخيي عند العرب ،مرجع سابق ،ص.16-15
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ربا وأد ًبا ملن يستأنف من
تدبري نافع يف املستقبل ،أو حيلة متت يف حرب أو غريها ،ليكون معت ً
األمر مثله ..وألجل ذلك تركنا ذكر أكثر مغازي الرسول ﷺ ألهنا كلها توفيق اهلل ونرصه
وخذالنه أعداءه وال جتربة يف هذا وال تستفاد منه حيلة وال تدبري برشي»(.((7

وبذلك يكون التاريخ عبارة عن سجل من االستشهادات واحللول التي توصل إليها
السلف الصالح ،والتي تنري السبيل أمام اخللف يف تنظيم شؤونه املختلفة.

فمن أين يأيت التدبري النافع للمستقبل؟ يستبعد ابن مسكويه كل تفسري ديني حلوادث
التاريخ ،أو ما يمكن أن نطلق عليه إرادة اهلل فهو يذهب إىل إعطاء األولوية للجانب
االقتصادي ويعتربه «العامل املؤثر يف السياسة ،بل يف العمران كله»( ،((7فمن هذا التفسري
املادي تستخلص ِعبرَ التاريخ وترتسم معامله ولعل هذا ما جعل حممود إسامعيل ،جيعل من
ابن مسكويه أول مؤرخ إسالمي يفطن ملا سامه التفسري املادي للتاريخ.

 -5وضع التقويم اهلجري

من بني املعامل التي أعطت للفكرة التارخيية حيويتها وسامهت يف إنشائها ،وضع
التقويم اهلجري من طرف عمر بن اخلطاب ،ومنذ ذلك الوقت «أصبح توقيت احلوادث أو
تأرخيها العمود الفقري للدراسات التارخيية»( ((7العربية اإلسالمية ،حيث تصبح احلوادث
مرتابطة بزمن تارخيي متسلسل وممتد ،مما «أعطى للتدوين د ّقة يف حتديد زمن الواقعة ،فمنع
ذلك اختالط األحداث بني عرص وعرص ومكان وآخر»(.((7
يف اخلتام نخلص إىل اآليت:

أول :أن العالقة بني الوعي التارخيي ومن َث َّم التاريخ ،عالقة قطيعة ،بشهادة باحثني
ودارسني يف حقل التاريخ ،عىل رأس هؤالء املسترشق األنجليزي هاملتون جب الذي نجده
تفسريا ،بني الروايات الشعبية
تلق بعد هلا
يؤكد نفي العالقة واإلقرار «باهلوة الواسعة التي مل َ
ً
األسطورية التي وردتنا عن بالد العرب قبل اإلسالم ،وبني التواريخ العلمية الدقيقة نسب ًّيا
التي تظهر يف القرن الثاين اهلجري»(.((7
( ((7جتارب األمم ،نقلاً عن كتاب :بحث يف مفهوم التاريخ ومنهجه ،مرجع سابق ،ص.25
( ((7حممود إسامعيل ،إشكالية تفسري التاريخ عند املؤرخني املسلمني األوائل ،عامل الفكر ،جملد  ،29أبريل/
يونيو ،ص.49
( ((7عبد العزيز الدوري ،بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.19
( ((7وجيه كوثراين ،تاريخ التأريخ ،مرجع سابق ،ص.49
( ((7هاملتون جب ،دراسات يف حضارة اإلسالم ،مرجع سابق.143 ،
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أيضا يقطع الشك باليقني ويسري يف
من دون أن ننسى عبد العزيز الدوري ،الذي هو ً
اجتاه جب نفسه ،حيث يرى أن تراث عرب اجلاهلية املتضمن للقصص األيامي واألنسايب
ونقوش اجلنوبيني ال أمهية له يف نشأة التدوين التارخيي عند العرب ،رغم استمرار وجوده
حتى العصور التي بدأت فيها الكتابة التارخيية يف صورهتا العلمية.

ثان ًيا :علم التاريخ عند العرب ال صلة له برتاث ما قبل اإلسالم ،إنام يكون «جز ًءا
من التطور الثقايف العام ،وصلته بعلم احلديث وباألدب بصورة خاصة وثيقة وتستحق
خاصا ،ثم إن ظهور اإلسالم وتكوين اإلمرباطورية ،والتصادم بني اآلراء
اهتام ًما
ًّ
والتيارات احلضارية ،وتطور األمة وخرباهتا كل هذه حيوية لفهم التطورات األوىل للكتابة
التارخيية»( ،((7كام تَبينَّ من خالل التحليل السابق.

( ((7عبد العزيز الدوري ،بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب ،مرجع سابق ،ص.17

ملف :فلسفة التاريخ ..خبرات ومنهجيات

�غ ة ق ة أ ت خ �آ�خ
ا ل ي�ر�ي� ا لم�هو ر� � و ا ل�ا ر في�� ا ل ر
م ن� ن
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الدكتور بلعاليه دومه ميلود*

ﷺ أولاً  :املفارقة البنيامينية

ليس من باب الغرابة أن نستعيض عن املقدمة العادية باحلديث عن
«املقدمة – املفارقة» ،عندما يتع ّلق األمر بجانب من جوانب فكر هذا الفيلسوف
اللغز ،خاصة يف جمال دقيق وخطري مثل جمال التاريخ؛ إذ يف هذا املجال حتديدً ا
يتم اختبار مضمون املفارقات ومدى قيمتها بالقياس إىل صاحبها أولاً وإىل
متلقيها ثان ًيا.

جردت من سياقها التارخيي،
ذلك أن املفارقة الفلسفية ملفكر ما إذا ما ّ
صارت جمرد لعبة شكلية تصلح للتسلية الذهنية أكثر مما تصلح جلدية النظرة
الثاقبة .من هذا القبيل هي مفارقة ولرت بنيامني الفلسفية ،وحمصلة ذلك أنه
فيلسوف وفنان وناقد أديب ،فضلاً عن كونه مناضلاً
وثائرا متمر ًدا عىل ذاته
ً
وعرصه ،بل عىل تاريخ جمتمعه بأرسه .إنه مفكر أدار ظهره لزمانية عرصه حتى
وتفسريا يتجاوز هبام حالة انسداد
يتمكن من فهم وتفسري حقيقة معارصته ،فهماً
ً
*جامعة الشلف ،اجلزائر.
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تاريخ عرصه وما آل إليه من «بربرية جديدة».

جوهر املفارقة كون هذا الفيلسوف دعا للتفكري يف التاريخ بطريقة مضادة للتاريخ،
بمعنى أنه سعى ،باسم عقالنية نقدية ،إىل وضع العقل التارخيي ،األورويب حتديدً ا ،أمام
تناقضاته اخلاصة حتى يتمكن من إدراك اخلطر الكامن يف ذاته ،وهو خطر «اخلدعة
التارخيية» التي ستقوده حتماً إىل حتطيم ذاته بذاته ،أو كام نقول :ختريب بيته بيديه.
لعل االنتباه إىل هذه املفارقة الكربى ،هو الذي حيملنا عىل أن نتجاوز مبارشة املقدمة
لنتساءل فيام إذا كانت هذه املفارقة شكلاً جديدً ا للتعبري عن خيبة أمل فلسفية يف العثور عن
تصور ما للتاريخ وفق طروحات فلسفة التاريخ املعهودة ،أم أن األمر متعذر بالكلية ما مل
نتمكن من االرتقاء إىل تصور للتاريخ يف اجتاه مضاد لفلسفة التاريخ ذاهتا؟
يبدو أن مرشوع اإلجابة عن هذه اإلشكالية سيظل حبيس هذه املفارقة ما مل نحدد
منذ البداية نمط التاريخ الذي يستهدفه تفكري بنيامني الفلسفي ،إذ يبدو أن هناك تاريخ
أيضا) ،وهناك تاريخ يفكر ضده.
يفكر فيه (ويفكر به أو بواسطته ً

إن التاريخ األول ال يعدو أن يكون تارخيه اخلاص ،أي ذلك التاريخ الذي يفكر فيه
انطال ًقا من «وضعية حمددة» وأفق ما ،أو بلغة غدامري ،التاريخ «كموقف تأوييل» (Situation
 ،)herméneutiqueبينام التاريخ الثاين هو التاريخ الذي حتددت معامله النظرية األساسية
منذ عرص احلداثة األوروبية وحتديدً ا مع عرص األنوار ،والذي جسدته التارخيية األملانية
خالل القرن التاسع عرش ،سواء يف صورهتا املثالية اهليغلية أو يف صورهتا املادية الوضعية.
طبيعي إ ًذا بالنسبة لفيلسوف مادي ثائر ،مثل ولرت بنيامني ،يشتغل عىل هدى «النظرية
النقدية» ملدرسة فرانكفورت األملانية ،أن يتّجه تفكريه يف التاريخ باملعنى األول ،بينام يتجه
ضد التاريخ باملعنى الثاين.
عىل هذا األساس يمكن أن نحلل تصور التاريخ عند بنيامني عىل ضوء التمييز بني
حلظتني أساسيتني :حلظة اهلدم وحلظة البناء.

ﷺ ثان ًيا :بنيامني وحلظة اهلدم التارخيي

تب ًعا للفصل الذي حيدثه بنيامني بني نمطي التاريخ سالفي الذكر ،وبالنظر اللتزامه
أيضا بخط املدرسة الفرانكفورتية ذات النزوع النقدي املاركيس ،يعلن
الفكري والسيايس ً
منذ البداية أن مهمة االنقد احلقيقي للتاريخ هي مهمة موكولة حرص ًّيا إىل «املؤرخ املادي»،
أي املؤرخ املاركيس الذي حيلل وقائع التاريخ عىل ضوء فكرة «الرصاع الطبقي» ،استنا ًدا
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إىل مقولة ماركس الشهرية« :إن تاريخ كل املجتمعات هو تاريخ للرصاع الطبقي» .وعليه
فإن من أولويات مهمة املؤرخ املادي هي هدم مس ّلامت غريمه املؤرخ التارخياين ،وعىل رأس
هذه املس ّلامت مسلمة« :التقدم» (.)Progrès

إن فكرة التقدم كام هيمنت عىل مجيع صور التارخيانية هي ،بنظر فيلسوفنا ،فكرة غري
أصيلة بتاتًا؛ إذ هي جمرد تعبري خمادع تبنته فلسفة التاريخ الربجوازية من أجل متديد عمر
«املنترص» ،وتأبيد إرادة اهليمنة للطبقة احلاكمة ضد «اآلخر املهزوم أو املغلوب عىل أمره».
لذلك يعلن بنيامني يف األطروحة السابعة حول مفهوم التاريخ أنه من واجب املؤرخ
املادي أن «يمسح التاريخ من جديد وضد التيار»((( ،وما التيار املستهدف هنا إلاَّ تيار
التارخيانية األملانية كاستهداف مبارش ،ومن ثم استهداف النزعة التقدمية املباطنة للحداثة
األوروبية استهدا ًفا غري مبارش .أي باختصار ،هي دعوة إىل رضورة هدم التصور التارخياين
للتاريخ هد ًما فلسف ًّيا سيأخذ الح ًقا صياغته الرباديغمية يف شكل «تأويلية استطيقية» ،أو
إذا ما استعرنا عبارة الباحث ستيفان موزاس ( :)S. Mosèsنقول يأخذ صورة «براديغم
إستطيقي للتاريخ»(((.

غري أن هذه التأويلية اإلستطيقية ،يف كل األحوال ،ال تشتغل بمنأى عن اهلاجس
النقدي السيايس الذي يظل يسفر عن وجهه عرب كل صور التعبري الفلسفية النقدية،
سواء الفنية منها أو اإليطيقية ،بل حتى يف الصورة التيولوجية التي يمكن أن تنتهي إليها
هذه التأويلية (صورة اخلالص اليهودي) ،حتى وإن أخذت صورة التيولوجيا السالبة
( ،)Théologie négativeعىل اعتبار أن بنيامني سيوظف مفهوم اخلالص كمعادل ملفهوم
الثورة بمعناها السيايس ،أي باعتباره فعلاً ممكنًا لتغيري وجهة التاريخ لصالح الطبقة املقهورة.

 .1- 2خطاب التقدم كهاجس للنقد السيايس

يف «رسالة موجهة إىل ماكس هوركهايمر بتاريخ فرباير  ،1940يرصح فيها بنيامني
بأن الوضعية العاملية ،ويقصد هبا وضعية احلرب العاملية ،هي التي أملت عليه كتابة نصه
أطروحات حول مفهوم التاريخ»((( ،وهو النص الذي انتهت إليه عصارة أفكاره النقدية

(1) Sur le concept de l’Histoire, dans Œuvres III, paris, Gallimard, coll. « Folio essais »,
2000, p. 430.
(2) S. Mosès, L’Ange de l’Histoire, paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 1992, pp.124125.
(3) W. Benjamin, Gesammelte Schriften, I. 3., p. 1225 s.
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حول فكرة التقدم ،األمر الذي يكشف عن مدى تأثري الثقل السيايس الذي تنطوي عليه
هذه الفكرة ،ومن ثم مدى شعور بنيامني ،كمعارص حلرب مدمرة أولاً وكناقد مادي ثان ًيا،
بالتشاؤم ويف الوقت ذاته برغبة ملحة يف سحق هذه الفكرة سح ًقا أبد ًّيا ،والقدرة تال ًيا عىل
شق طريق األمل نحو تاريخ جديد ،وتقدم خمتلف وهذا ما يؤكد قوله« :باسم أولئك
اآلخرين الذين يعيشون بال أمل نسعى جللب األمل»(((.
أول ما يربز اهلاجس السيايس يف عملية اهلدم التارخيي هذه ،يربز عىل مستوى نقد
فكرة «التقدم» عىل ضوء فكرة «الكارثة» ،وهو نقد وجد تعبريه الصارخ أولاً يف كتاب
«املمرات» حيث يقول« :جيب تأسيس مفهوم التقدم عىل مفهوم الكارثة ،ذلك أن القول
بأن األشياء تستمر عىل وترية واحدة ،فتلك هي الكارثة»(((.

وباحلدة نفسها يسجل بنيامني يف إحدى مالحظاته التمهيدية ألطروحاته حول
مفهوم التاريخ ما ييل« :الكارثة هي التقدم والتقدم هو الكارثة ،إن الكارثة هي متصل
التاريخ»(((.

غري أن بنيامني يستعيد يف األطروحة التاسعة «حول مفهوم التاريخ» فكرة التقدم
املالزمة للكارثة من خالل قراءة تأويلية للوحة «املالك اجلديد» ()Angélus Novus
أيضا «بمالك التاريخ»
للرسام األملاين السويرسي بول كيل ( )Paul Kleeوالتي اشتهرت ً
( ،)L’Ange de l’Histoireوهي لوحة كام يقول بنيامني ما نصه« :يبدو فيها هذا املالك
عىل أهبة االبتعاد عن يشء ما يصوب نظره نحوه ،واسع العينني ،فا ًحتا فاه ،منشور اجلناح،
عىل منواله صورة مالك التاريخ الذي يدير وجهه صوب املايض ،فحيث ترتاءى لنا سلسلة
من احلوادث ،ال يرى هو سوى كارثة واحدة ووحيدة ،كومة من أطالل وأطالل تسابق
ويلم الشتات ،لكن
خطواته .حياول جاهدً ا التوقف لبعض الوقت عساه يوقظ املوتى
ّ
إعصارا من اجلنة هيب فيحول بينه وبني إغالق جناحيه ساح ًبا إياه بقوة نحو املستقبل الذي
ً
يدير له ظهره ،يف حني أن ركام األطالل يتصاعد أمامه حتى السامء ،إن هذا اإلعصار هو ما
نسميه الكارثة»(((.
ال شك أن مثل هذا التامهي بني مفهومي التقدم والكارثة له داللته التارخيية
والسياسية الكربى ،وذلك بالنظر لكون املايض ،من وجهة نظر املهزومني ،ليس إلاَّ سلسلة

(4) Paul-Laurent Assoun, l’école de Francfort, PUF, 1990, p. 104.
(5) W. Benjamin, Livre des passages, Editions du Cerf, 1989, p.491.
(6) W. Benjamin, Gesammelte Schriften, I. 3., p. 1244.
(7) Sur le concept de l’Histoire, op.cit, p. 434.
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من الكوارث املتتالية التي تسببت يف إحداثها الطبقات احلاكمة عرب كل العصور بدافع من
األنانية وحب التملك ،وشواهد التاريخ عىل ذلك كثرية :مترد العبيد ،حرب الفالحني،
كثريا ما ترد ضمن كتابات
جوان  ،1848انتفاضة جانفي الربلينية  ...1919وهي شواهد ً
بنيامني املتفرقة ،وهي ال تعكس جربوت املايض الذي انقىض فقط ،بل ال تزال تشهد عىل
راهنيتها ،إهنا يف نظر بنيامني ،كام يقول يف «األطروحة السادسة» :شواهد حية عىل هذا
«العدو الذي ال يزال إىل الساعة هييمن»(((.

لكن ما هي األسباب البعيدة التي حتول بيننا وبني فهمنا حلقيقة هذه الكوارث
واإلخفاقات املتتالية؟ هل علينا أن نلجأ إىل إيامن أعمى بقدرية التاريخ ومنطق األمر
الواقع؟ أم أن هذه القدرية هي حيلة التاريخ من أجل التقدم املستمر للبرشية؟ أمل يقل
ماركس ذات مرة« :إن التاريخ يتقدم من اجلانب السيئ لألشياء»؟ واملفارقة الكربى،
عند بنيامني ،أن كل هذه الكوارث حتدث يف صلب التقدم التقني والعلمي الذي
نمجده اليوم؟!

إن حماولة فك خيوط هذه املفارقات تقتيض حسب بنيامني ،وع ًيا تارخي ًّيا «استثنائ ًّيا»،
ناب ًعا من حالة الطوارئ التي ال تزال تتخبط فيها الطبقة املقهورة ،أي رضورة الوعي بأن
الوضع الكارثي للتاريخ كوضع استثنائي هو ما يشكل القاعدة وليس االستثناء ،ولعل
هذا ما يظهر بوضوح يف األطروحة الثامنة إذ يقول« :إن تاريخ املقهورين يع ّلمنا بأن حالة
تصورا للتاريخ يأخذ يف احلسبان
الطوارئ التي نعيشها هي القاعدة ،جيب علينا أن نبلغ
ً
هذه الوضعية ،وذلك حتى نتمكن من اكتشاف مهمتنا وهي أن نظهر للعيان حالة الطوارئ
احلقيقية ،وهبذا نكون قد حافظنا عىل موقفنا املتامسك يف الرصاع ضد الفاشية»(((.
غري أن إبراز حالة الطوارئ هذه تقتيض بدورها قل ًبا كاملاً لألدوار عىل خشبة مرسح
التاريخ ،حيث يوكل الدور الرئييس فيها إىل شخص املؤرخ املادي القادر عىل إعادة تأويل
التاريخ من وجهة نظر املهزومني ،وهذا بعد فضح كل نزعة تارخيية ترتدي قناع التقدم باسم
مقوالت الرضورة العلية والتحليل املوضوعي للوقائع التارخيية ،واحلياد األيديولوجي
بشأن أحكام التاريخ.

ولعل هذا ما حييلنا مبارشة إىل احلديث عن املوقف الفلسفي يف حلظة اهلدم التارخيي
لفكرة التقدم عند بنيامني ،أو ما يسميه هو ذاته «باملوقف املادي».
(8) Ibidem (thèse VI).
(9) Ibid, thèse VIII.
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 .2- 2مفارقة التقدم /الكارثة واملوقف املادي

ينظر بنيامني إىل النزعة املادية ضمن سياق تارخيي فلسفي خاص هو سياق «النظرية
النقدية» ،ومن ثم إىل املاركسية يف صورهتا «الفرانكفورتية» حتديدً ا ،وعىل هذا األساس
يفهم املوقف املادي عند بنيامني باعتباره «املالزم املوضوعي للجهد النقدي»(.((1
وهلذا التحديد التارخيي أمهيته القصوى بالنظر إىل نظرية فلسفية للتاريخ جتعل من
املادية التارخيية أساسها املنهجي يف تقويض البناء الفلسفي للتاريخ حتى يف صورته املاركسية
الشائعة ،أي كفلسفة تنساق هي األخرى ،وبشكل ما ،وراء دعوى التقدم التارخياين.

األمر الذي يؤكد أكثر عىل الوعي النقدي الثوري لدى أنصار النظرية النقدية،
ومن ثم لدى بنيامني ذاته عىل كل أشكال الوعي التارخيي الزائف ،وعىل رأسها
«التارخيانية األملانية» التي تستمد وجودها من فكرة التقدم كام أشاعتها فلسفة األنوار.
أيضا،
وعليه فإن املاركسية التي يرتكز عليها النقد الفرانكفوريت ،ومن ثم النقد البنياميني ً
هي اإلطار الذي يسمح بالتفكري ،يف حركة التاريخ من وجهة نظر املصالح التارخيية
للربوليتاريا ((1(»،خاصة يف حقبة تارخيية بدا فيها التاريخ بال معنى أو وجهة ،اللهم إلاَّ
معنى ووجهة الكارثة.

إن الدعوة إىل إعادة تأويل التاريخ من وجهة نظر املهزومني هي دعوة لفلسفة تاريخ
جديدة جتد منابع والدهتا ،فضلاً عن الرومانسية األملانية ،ضمن تراكب عجيب ملرجعيتني
فكريتني شديديت االختالف :املاركسية ( )Marxismeواخلالص اليهودي (Messianisme
.)juif
لكن هو تراكب وليس تركي ًبا ،ألن بنيامني ذاته يدعو للتخلص من «الرتكيب
النسقي» املنظور إليه لدى تيار النظرية النقدية عمو ًما ،كأحد أعراض املرض املزمنة للعقل
املهيمن»( ،((1الذي تصوره التارخيانية عىل أنه «العقل التارخيي بامتياز».

ولذلك يدعو بنيامني لإلطاحة النهائية هبذا العقل ،ال الستبداله بالالعقل ،وإنام
بتفجري منطقه الداخيل أو «الرباديغم» الذي حيكمه من الداخل ،ومن ثم استبداله برباديغم
عقالين آخر من شأنه أن يعيد األمل يف مستقبل تارخيي أفضل؛ إذ بالنسبة لبنيامني أن «هناية
اإليامن بوجود معنى للتاريخ ال يؤدي بالرضورة إىل هدم فكرة الرجاء ،بل عىل العكس من
(10) Paul-Laurent Assoun, l’école de Francfort, PUF, 1990, p. 38.
(11) Ibid., p. 83.
(12) Ibid., p. 109.
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ذلك ،ال يمكن لفكرة الرجاء أن تتشكل كمقولة تارخيية إلاَّ عىل أنقاض العقل التارخيي
حتديدً ا»(.((1

يرتكز تفجري براديغم العقل التارخيي عند بنيامني عىل اإلطاحة بمفهوم التقدم
من خالل مفهوم أعم يرتدّ إليه يف النهاية وهو مفهوم الزمن ،حيث يكتب ما نصه« :إن
فكرة تقدم النوع اإلنساين عرب التاريخ ال تنفصل عن فكرة احلركة ضمن زمن متجانس
وفارغ ،إن نقد هذه الفكرة يصلح كأساس لنقد فكرة التقدم بصورة عامة»( ،((1ذلك أن
زمن التقدم هذا جيد والدته األصلية يف الزمن الكرونولوجي ،املتصل واملتجانس ،الذي
أشاعته فيزياء نيوتن ،وهو رضب من الزمن الفارغ ،تم إسقاطه عىل جمال التاريخ من قبل
املؤرخ التارخياين ،حيث يتم ملء هذا الزمن الفارغ بجملة من احلوادث املتتالية ،باسم سببية
مزعومة ،حتى يأخذ من ثم صورة زمن تارخيي معقول وذي معنى.
من هنا تأيت خدعة التقدم التارخيي كخدعة فلسفية للتاريخ تسللت خلسة ،ويف
غفلة من الوعي املادي التارخيي ،إىل الواجهة معتلية بذلك ركح مرسح التاريخ .وصار من
واجب املؤرخ احلقيقي أن يعيد تشييد مادية تارخيية قادرة من صميم ذاهتا عىل سحق فكرة
التقدم»(.((1

وال يكون ذلك إلاَّ بقدرة املؤرخ املادي عىل إحداث انقطاع يف املجرى اجلنوين
نحو مستقبل جمهول حتى يتسنى له إخضاع الوقائع التارخيية لرضب من التحليل النقدي
مؤسس عىل إعادة التأويل ،بعبارة أخرى ،عىل املؤرخ املادي أن يوقف التدفق الفارغ للزمن،
مستخد ًما العنارص املعزولة بواسطة هذا االنقطاع بغية حتليلها واستخالص الدروس منها،
وبذلك ختتفي كل رضوب القدرية التارخيية التي أسست هلا تارخيانية القرن التاسع عرش،
سواء يف ثوهبا الوضعاين باسم انسياقها األعمى وراء موضوعية مضللة ،أو يف ثوهبا اهليغيل
املثايل باسم إيامهنا األعمى يف تقدم مستمر للروح كوعي باحلرية.
بناء عىل هذا األساس يرشع بنيامني يف بناء تصور للتاريخ ينسجم مع مفهوم خمتلف
للزمن التارخيي ،وذلك انطال ًقا من براديغم مغاير لرباديغم العقل التارخياين أال وهو براديغم
النقد اإلستطيقي ،أي عىل اهلرمينوطيقا حتديدً ا.
(13) S . Mosès, L’Ange de l’Histoire, paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 1992, p.24
(14) Ibid., p.439.
(15) Cf. Michael Lowy, « Progrès et catastrophe. La conception de l’histoire de Walter
Benjamin », dans : HISTOREIN, volume 4 (2003-4), p. 202.
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واضح مما سبق أن اهلاجس النقدي الذي حيرك اهتامم بنيامني التارخيي هو هاجس
التحرر من أرس النظرة التقدمية للتاريخ كام أشاعتها التارخيانية ،تلك النظرة التي «تنتهج
طريقة مجع الوقائع بغية ملء الزمن املتجانس والفارغ»( ،((1ومن ثم جتريد التاريخ من
مضمونه امللموس ،أي التاريخ كرصاع تتكرر صورته مع كل حارض أو كل وضعية جديدة.

ولذلك عىل املؤرخ املادي أن يعيد بناء هذه الصورة يف كل حني وآن ،قاط ًعا الطريق
أمام كل شكل من أشكال التعاطف مع «املنترصين» .غري أن بنيامني يعي أن مهمة إعادة بناء
التاريخ هذه ال يمكن أن تفي هبا املادية التارخيية وحدها ما مل تلجأ إىل الثيولوجيا يف صيغتها
اخلالصية اليهودية ،وذلك حتى يتمكن من ختليص املادية التارخيية ذاهتا من طابع اآللية
التي قد توقعها هي األخرى يف رشك التقدمية الفارغة.
إن مهمة بناء التاريخ من جديد هبذا املعنى تقتيض ّ
تدخلاً ثور ًّيا عىل مستوى التصور
املادي التارخيي ،وذلك بإقحام فكرة اخلالص اليهودي كفكرة هي عند بنيامني تشكّل حلظة
ثورية بامتياز .ولعل هذا ما أفصح عنه منذ كتاباته األوىل ،خاصة يف كتابه «حياة الطلبة»
عام  1915من خالل قوله« :سنهتم ،عىل غرار الييوتوبيني السابقني ،بالتاريخ انطال ًقا من
وضعية حمددة قادرة عىل اختزاله ضمن نقطة بؤرية حيث ال تفرض عنارص الوضعية النهائية
نفسها باسم تقدمية فارغة ،وإنام باسم إبداعات وأفكار ،بالرغم من خطورهتا وسخريتها،
ملتصقة بصورة عميقة بلحمة كل حارض ( )...إن هذه الوضعية ( )...ال يمكن إدراكها إلاَّ
يف بنيتها امليتافيزيقية ،كمملكة خالص أو كفكرة ثورة شبيهة بثورة .((1(»89
وهبذا املعنى سيأخذ تصور التاريخ عند بنيامني طاب ًعا تأويل ًّيا ،يمكن اختزاله يف
فكريت «التحيني» ( )L’actualisationوالفداء أو اخلالص ( .)La Rédemptionفبعد أن
حدد مهمة املؤرخ املادي كمهمة هدم للتاريخ التقدمي من حيث هو تاريخ مبني عىل تصور
للتدفق الزمني الفارغ ،يسعى من جانب آخر إىل إنقاذ املفهوم األصيل للتقدم من حيث هو
تقدم حيصل عىل مستوى الوعي التارخيي كوعي ثوري ،يعكس زمانية خاصة هي زمانية
اخلالص ،فكيف يمكن للفكر التارخيي أن يستعيد مثل هذه الزمانية يف ظل تصور مادي
للتاريخ؟
(16) Sur le concept de l’Histoire, op.cit, pp. 427-428.
(17) W. Benjamin, Vie des étudiants, 1915, dans Mythe et violence, Lettres nouvelles, 1971,
p.37.
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يسمي بنيامني اإلجراء الذي ينتهجه املؤرخ املادي والذي يسمح بإنقاذ «املايض
املقهور» من عامل النسيان ،بعملية «البناء» التارخيي ،حيث يتم إعداد حلقة ربط جديدة بني
احلارض واملايض .يف ظل هذه الرؤية للتاريخ تكتيس احلوادث املاضية يف كل حلقة ربط
جديدة معنى جديدً ا ،فالبناء التارخيي هو رضب من التحيني ،أو إعادة تأويل املايض عىل
(((1
ضوء وضعية حالية ،إهنا كام يقول بنيامني« :االلتقاط املنظاري للاميض بواسطة احلارض»
«.»Le passé télescopé par le présent

هبذا املعنى ال يمكن للمؤرخ أن يتحدث عن «تاريخ موضوعي» ،أو عن حقيقة
تارخيية مطلقة ،طاملا أن كل عملية حتيني جديدة تظهر التاريخ من زاوية خاصة وخمتلفة،
وهو األمر الذي يسمح لنا بالقول :إن التاريخ ،حسب بنيامني ،ليس هو هناية املطاف إلاَّ
رض ًبا من التأويل ،أي جمرد واقعة لغوية ،متا ًما مثل ما هو احلال بالنسبة لتارخيية اإلستيطيقا،
حيث نجد كل جيل يستملك األعامل الفنية بطريقته اخلاصة ومن زاوية خمتلفة عن األجيال
«نموذجا لتارخيية
السابقة ،فاإلستيطيقا هبذا املعنى متنح لبنيامني ،كام يقول ستيفان موزاس:
ً
ومؤسسة عىل فكرة انخراط كل عمل فني ضمن
خاصة ،غري حمكومة بمبدأ السببية،
َّ
منطقة زمانية مستقلة ،مولدة بذلك حارضها اخلاص وماضيها اخلاص ،ومن ثم مستقبلها
اخلاص»(.((1
يف ظل هذا الرباديغم التأوييل اإلستيطيقي ،يمكن لفكرة التقدم أن تستعيد كرامتها
الفلسفية ،أي اسرتداد أصالتها كمفهوم ُأخطئ استعامله يف سياق غري سياقه اإلنساين،
ونقصد بذلك سياق التارخيانية.

إن التقدم يف صيغته البنيامينية هو ذلك الرضب من «التقدم الذي ال جيد مثواه
يف اتصالية العملية الزمانية ،وإنام يف انقطاعاهتا حيث نستشعر مع كل حلظة انبثاق يشء
صبحا جديدً ا بدأ يتنفس»( .((2مفاد هذا الكالم باختصار أن بإمكان الفن
جديد كام لو أن
ً
أن يتأسس كرباديغم جديد لفلسفة التاريخ عىل أنقاض براديغم العقل التارخياين ،ومن َث َّم
كإطار لوعي تقدمي خارج جمال الزمانية الكرونولوجية الفارغة التي جتعلنا أرسى للعود
األبدي للمشهد املتكرر واملامثل دائماً  .فبفضل الرؤية املنظارية للحارض واملايض التي تعمل
عىل التأليف بني وقائع تبدو ظاهر ًّيا متناقضة ومتنافرة ،يتم إبداع منظورات جديدة تسمح
بتكوين نظرة جديدة عىل الوقائع ،هذه النظرة ال يبلغها إلاَّ من يملك القدرة عىل قراءة
(18) W. Benjamin, Livre des passages, op.cit, p.492.
(19) S . Mosès, L’Ange de l’Histoire, op.cit, pp.124-125.
(20) W. Benjamin, Livre des passages, op.cit, p.492.
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وتأويل نص التاريخ بالقياس إىل وضعيته اخلاصة.

هنا بالذات يلجأ بنيامني إىل الثيولوجيا عرب توظيف فكرة اخلالص اليهودي كفكرة
نموذجية حتى يستكمل تصوره البديل للتاريخ ،حيث يرصح يف مالحظاته التمهيدية
(((2
ألطروحاته أن املخلص حيدث انقطا ًعا يف التاريخ ،وأنه ال يتدخل عند هناية تطور ما
مسب ًبا بذلك حالة «توقف» أو «تعطل» حلظي للتدفق الزمني املتصل .إنه توقف عن
االنشغال باليومي املبتذل وانتزاع احلارض من رتابة الزمن الفارغ ،ومن ثم رفعه إىل مستوى
الزمن التارخيي احلقيقي هو ما يسميه بنيامني ذاته بالزمن اخلاليص ()Temps messianique
حيث خيترص فيه تاريخ اإلنسانية بالكامل.
مثل هذا الزمن هو الذي جيد تعبريه النموذجي يف املفهوم الذي أبدعه بنيامني وهو
مفهوم «احلارض االستثنائي» ( )L’ à-présentيف األطروحة السادسة عرش حول مفهوم
التاريخ ،يصف بنيامني هذا الرضب من مفهوم احلارض قائلاً « :ال يمكن للمؤرخ املادي أن
يتنكر ملفهوم للحارض ،ال يفهم كمجرد عبور ،وإنام كتوقف وتعطل للزمن ( )...إنه يظل
يمتلك مجيع قواه ،وقادر بام فيه الكفاية عىل تفجري متصل التاريخ»(.((2
فلكي يتم تفجري هذا املتصل التارخيي الفارغ يكفي أن نستدرجه نحو حلظة التوقف،
أي حلظة انقطاع التدفق حتى يتسنى لنا إجياد فرصة للخالص من التاريخ املفروض علينا
كأمر واقع ،وذلك بواسطة النظرة الثاقبة التي عىل املؤرخ أن يمتلكها بشأن احلارض ،وبقدرته
عىل التشكيك املستمر يف مدى صالحية التأويالت التقليدية واملعيارية للتاريخ ،باعتبارها
دائماً تأويالت الطبقة السائدة أو املنترصة.
فاملؤرخ املادي هبذا املعنى هو بمثابة املالك املخلص لتاريخ املقهورين من سطوة
املنترصين عىل هذه األرض ،وذلك بالتأسيس حلارض يكون بمثابة «اآلن» الذي تنبثق
منه صور خاطفة للزمن اخلاليص .وهو زمن ،تكون فيه كل حلظة من املايض بمثابة حلظة
خالص أخرية ،كام لو أن يوم القيامة قد حدث أو يمكن أن حيدث يف كل حني ،وأن يعيد
إنتاج نفسه بشكل جديد دائماً بواسطة القراءة التأويلية للنصوص.

ففي هذا املفهوم بالذات ،أي مفهوم «الزمن اخلاليص» ،جيد بنيامني أساس تصوره
البنائي للتاريخ كتاريخ مغاير ،يشهد عىل ذلك قوله يف هناية األطروحة األخرية حول مفهوم
التاريخ ما نصه :يف زمن اخلالص «كل ثانية كانت بمثابة الباب الضيق الذي يمكن أن يلج
(21) W. Benjamin, Gesammelte Schriften, I. 3., p. 1243.
(22) Sur le concept de l’Histoire, op.cit (thèse XVI).
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منه املسيح املخلص»(.((2

املؤرخ املادي بإمكانه أن يرى هذا املسيح وهو يلج من الباب الضيق لالستذكار
اجلامعي ويقظة الوعي التارخيي ،وعىل هذا النحو يحُ دث انقطا ًعا يف جمرى الزمن املتجانس
والفارغ .يف الواقع ،إن هذا الباب الضيق ال ينفتح إلاَّ بفضل اشتعال املؤرخ عىل اللغة ،أي
عىل التأويل املتجدد باستمرار للنص الذي يتشكل يف التاريخ وبالتاريخ.
بقي أن نقول يف آخر املطاف ،بأنه بفضل عملية التأويل هذه فقط ،التي يمكن أن
تطرأ مع كل حلظة وأن تعيد معها تقييم كل حلظات التاريخ ،قد حتظى فكرة التقدم التارخيي
بثقة «مالك التاريخ».

(23) Ibidem (thèse XVIII).

ملف :فلسفة التاريخ ..خبرات ومنهجيات
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ﷺ متهيد

ّ
عرضا تعليم ًّيا ملاهية مدرسة احلوليات
يتوخى هذا البحث
ً
واإلبستمولوجيا التارخيية ،مع حتليل ألهم املحطات التي مرت هبا ،والتيارات
التي شكّلتها واألعالم املؤسسني هلا ،منذ تأسيسها العلمي سنة  1900إىل
اليوم .عرض عملنا أهم القضايا التي طرحتها بام يف ذلك تصورها للتاريخ
والكتابة التارخيية ومهمة املؤرخ (اإلسطوغرافيا) (.((()L’historiographie
مع عرض موجز لالنتقادات املوجهة إليها ،والرتكيز عىل االنتفاع
باملكتسبات املنهجية ملدرسة التاريخ اجلديد« ،فمعروف أن الدراسات التارخيية
يف فرنسا مرت بثورتني منهجيتني :االوىل بعد هزيمة  1870حيث تأسست

* خمرب الفينومينولوجيا  -جامعة تلمسان ،اجلزائر.
((( اإلستوغرافيا :تعرفها املدرسة األملانية للتاريخ عىل أهنا :علم كتابة التاريخ (علم التأريخ)،
وبمعنى آخر :دراسة منهجية تطور الكتابة التارخيية ،ويعرفها العروي :عىل أهنا جمموعة ما
قيل وكتب حول موضوع معني ،وتسمى أحيانًا أدبيات املوضوع ،انظر :عبد اهلل العروي،
مفهوم التاريخ ،بريوت – املغرب :املركز الثقايف العريب ،ط  ،2005 ،4ص .97
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سنة 1876م املجلة التارخيية ،أما الثورة الثانية فقد قام هبا لوسني فيفر ومارك بلوك»(((،
فكانت ثورة تتسم بانفتاح التاريخ عىل العلوم االجتامعية التي كان هلا الدور البارز يف ظهور
ما يسمى مدرسة احلوليات.

ويمكن حتديد هذه العلوم يف املعارف التالية :اجلغرافيا بالدرجة األوىل ثم علم
االقتصاد والديمغرافيا وعلم االجتامع ،واملبادرة األبرز((( هلذا التالقح كانت مع الفيلسوف
الفرنيس هنري بري((( (1954-1862( )Henri Berrم) الذي أظهره يف جملة الرتكيب
التارخيي((( التي بقيت ملدة طويلة خارج اجلامعة مما حتم يف األخري حتوير اسمها وإدخاهلا
إىل حيز املجالت األكاديمية اجلامعية ،لكنها مل تغري يف منهجها القايض بفتح املعرفة التارخيية
عىل كل علوم اإلنسان.
أصبحت املجلة حتمل اسم جملة احلوليات ،لكن قبل االطالع عىل فحوى هذه املجلة
علينا أولاً طرح سؤال :ما هي مدرسة احلوليات ،وما هي الكتابة التارخيية اجلديدة التي
أبدعتها؟

ﷺ أولاً  :مدرسة احلوليات ..مشهدان يف التطور

ال يمكن التعمق يف فهم ظاهرة احلوليات دون عرض مشهدين أساسيني مها جملة
احلوليات سليلة جملة الرتكيب ،ولقاءات أسابيع الرتكيب وسنعرضهام بالرتتيب:
((( عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ (األلفاظ واملذاهب) ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط  ،2005 ،4ص
.187
((( ينظر  :ف .برودل ،تكويني كمؤرخ ،جملة أمل ،ترمجة :حممد حبيدة ،العدد الثاين  /السنة الثانية ،1992 /
ص .117
((( ولد الفيلسوف الفرنيس «هنري بيري» ( )Henri Fernand Berrيف  31جانفي  1863وتويف يف  19نوفمرب
 1954بباريس ،أسس جملة (جملة الرتكيب التارخيي) ( )La Revue de synthèseسنة  ،1900وتم تغيري
اسمها بداية من  1931إىل جملة الرتكيب والتي ما تزال تصدر اىل اليوم ،وكان هدفه من املجالت هو
فتح التاريخ عىل التخصصات األخرى .وأشهر كتبه وهو أطروحته :مستقبل الفلسفة :خطاطة لرتكيب
املعارف املؤسسة عىل التاريخ سنة  .1898تنبيه :جيب احلذر من اخللط بني الفيلسوف الفرنيس هنري بيري
واملؤرخ البلجيكي هنري بيرين .)1935-1862( Henri Pirenne
((( جملة الرتكيب أو التوليف ( )La Revue de synthèseهي دورية أسسها هنري بيري سنة  1900واليوم
يديرها إيريك بريون ( )Éric Brianبباريس ،وبداية من سنة  1924سيجدد روحها مارك بلوك (Marc
 )Blochوهنري لوفيفر ( )Febvreحتت اسم احلوليات التارخيية واالقتصادية واالجتامعية سنة (Annales
 .).d›histoire économique et socialeانظر موقعها./http://www.revue-de-synthese.eu :

ايلوحلا ةسردمو خيراتلا ايجولوميتسبإ
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أ -من جملة الرتكيب 1900إىل احلوليات 1929

احلديث عن احلوليات يتطلب العودة إىل جتربة سبقتها وكانت هلا األثر عىل تبلورها،
إهنا الفلسفة الوضعية الفرنسية وجدليتها مع منهجية الكتابة التارخيية يف أملانيا ،األمر الذي
نتج عنه ظهور املجلة األملانية سنة 1876م ،وهذا املرياث سيبقى يف مدينة سرتاسبورغ (عىل
احلدود الفرنسية األملانية) بعد اسرتجاع الفرنسيني هلا ،فته َّيأت هبا أرضية خصبة مليالد جملة
احلوليات سنة  ،1929من طرف مارك بلوك ولوسني فيفر ()L.FEBVRE-M.BLOCH
اللذين التقيا يف جامعة سرتاسبورغ سنة  1919ومل يفرقهام إلاَّ إعدام مارك بلوك من طرف
األملان سنة .1944

من املنظور اإلبستيمولوجي ال يمكن اعتبار مدرسة احلوليات امتدا ًدا لتقاليد الكتابة
التارخيية الكالسيكية ،بل بالعكس هي ترنو إىل إحداث القطيعة مع التاريخ الكالسيكي
احلدثي ( )événementielleالذي هيمنت عليه الفلسفة الوضعية ،فالتقاليد املعرفية يف
فرنسا مع مطلع القرن التاسع عرش اتسمت بتغلغل الوضعية يف أروقة اجلامعات كجامعة
السوربون ،ومتسك املؤرخون بمفهوم التاريخ املتمحور عىل الوثيقة التارخيية بمفهومه
الضيق ،ومع الرتكيز عىل التاريخ السيايس والعسكري القصري املدى.

ففي املايض مل يكن هناك أي قيمة للكثري من الوثائق كسجل الوالدات أو الوفيات
لكن مع التاريخ اجلديد ستتحول إىل قيمة تارخيية هامة كالوثيقة اجلبائية والتحقيق الشفوي
من خالل األنثروبولوجيا التارخيية ،كام حيتل علم اآلثار الصدارة يف كونه مصدر الوثيقة
بمعناها الواسع يف حماولة ختطي صمت الوثائق وشحها.
سيتجه التاريخ اجلديد

(((

هلذه املدرسة إىل ميادين كانت تعد أقل أمهية هي:

((( التاريخ اجلديد :هو تيار أستوغرايف يقصد به كل مدرسة احلوليات ،لكن البعض يربطه خاصة باجليل الثالث
من مدرسة احلوليات ،الذي ظهر مع بداية  1970يف أعامل جملة الرتكيب وجملة احلوليات ،وأشهر ممثليه يف
فرنسا :بيار نورة وجاك لوغوف ( ،)Jacques Le Goff/ Pierre Noraويف بريطانيا ارتبطت بمجلة املايض
واحلارض ( ،)Past and Presentإن التاريخ اجلديد اهتم بتاريخ العقليات ()histoire des mentalités
واهلدف منه بناء تاريخ حلقي للعقليات ( )sérielleالذي يعني التمثالت اجلامعية وبنيات عقليات
املجتمعات ،مما جعل التاريخ اجلديد يرتكز عىل األنثروبولوجيا التارخيية ودراسة احلياة اليومية ،ونذكر
عىل سبيل املثال :أعامل ميشال دوسارتو ( )Michel de Certeauوالتاريخ املفهومي لبول فايني (Paul
 ،)Veyneولوروا ال ديري ( )Emmanuel Le Roy Ladurieيف عمله :املناخ ،تاريخ املطر والصحو ،ومن
بني االنتقادات املوجهة للتاريخ اجلديد أنه أضاع خط التاريخ الكيل الذي أسس له اجليل األول ملدرسة
احلوليات والسقوط يف التاريخ اجلزئي ( .)micro-histoireللتوسع انظر :جاك لوغوف ،التاريخ اجلديد،
ترمجة :حممد الطاهر املنصوري ،لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل.2007 ،
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التاريخ اللساين واملعيش اليومي والديمغرايف واملتخيل ،تاريخ املناخ ،تاريخ الفن وتاريخ
الذهنيات((( ،ونقصد هبذا األخري تاريخ األفكار((( واملعارف والعقل ،إضافة اىل التاريخ
الثقايف والديني (األنثروبولوجي).
ميزة أخرى ستفرضها حالة التغري يف جامعة سرتاسبورغ هي :االنفتاح عىل العلوم
اإلنسانية واالجتامعية((( ،فألول مرة سيتصاعد أمهية اطالع املؤرخ عىل األركيولوجيا التي
ستُضحي أكثر من علم مساعد ،بل إىل علم موجه يمكنه تصديق أو تكذيب الفرضيات
التارخيية ،وعلوم أخرى مساعدة ستفرض نفسها يف ساحة التاريخ كعلوم اللغات
والفيلولوجيا ،مما أجرب الكثريين عىل تعلم اللغات القديمة وحتى البائدة ،واالستناد إىل
األنثروبولوجيا التارخيية ،مما حتم تعدد التخصصات  ،La Pluridisciplinaritéيقول
لوسني فيفر« :سيساهم يف كتابة التاريخ اللغوي واألديب واجلغرايف والقانوين والطبيب
وعامل األرض وعامل األجناس واخلبري بمنطق العلوم ،إلخ .كل وأحد يشارك بعقليته
اخلاصة وبمنهجه املتميز ،وال يطلب منه أن يتخىل عام يميزه.((1(»..

«لكن هذا التوجه نحو تعدد التخصصات مل يكن ممكن يف بداية عمل مدرسة
احلوليات ،النغالق الفضاء اجلامعي الفرنيس عن مثل تلك التوجهات ،لذلك كانت
البداية بولوج عامل االقتصاد األسعار واملشاكل النقدية ،مواضيع ستمكنهم من احلصول
حتى عىل دعم مايل من طرف مدير بنك بلدان أوروبا الوسطى ،ومدير البنك الوطني
السويرسي»(.((1
منذ انطالق جملة «الرتكيب التارخيي»( ((1سنة  1900عىل يد هنري بيري ،وملدة تزيد
عن أربعني سنة حاولت التأسيس لنمط جديد للكتابة التارخيية ولغاية سنة  1931عندما
قام طاقم التحرير بتغيري اسمها إىل «جملة الرتكيب» ،هبدف توسيع أفقها وفتح املجال
لتشخيص أشمل للظواهر االجتامعية.
((( ف .برودل ،تكويني كمؤرخ ،جملة أمل ،ترمجة حممد حبيدة ،العدد الثاين  /السنة الثانية  ،1992 /ص
.118
((( جيدر بنا اإلشارة هنا إىل جمهود الفيلسوف الفرنيس ميشال فوكو الذي أبدع يف عمله« :تاريخ اجلنون».

(9) André Burguière , L›école des annales, Une histoire intellectuelle – Odile Jacob, Paris,
2006, p 26.

( ((1عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ ،ص .187

(11) André Burguière , L›école des annales, Une histoire intellectuelle – op.cit., p 27.

( ((1حممد حبيدة ،مدرسة احلوليات مفاهيم التحليل الربودييل ،جملة أمل ،العدد الثالث ،السنة األوىل
1993م ،ص .79
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طورا جديدً ا من أطوار حتول
وبعد هذه املحطة تم االنتقال إىل عنوان ثالث شكّل ً
توجها
روح الفكر التارخيي اجلديد( ،((1فحملت املجلة اسم «احلوليات» ،وأخذنا نلمس
ً
قو ًّيا نحو العمل امليداين اجلامعي خاصة ،وحتولاً
واضحا من التاريخ اجلغرايف والديمغرايف
ً
إىل التاريخ األنثروبولوجي كالبحث يف رموز اجلسد واملوت( ،((1والعقليات وتاريخ الطب
واألمراض.
ونلمس ذلك يف عناوين الكتب واملقاالت التي صدرت سنوات الستينات
والسبعينات نعرض هنا أمثلة منها:
* تاريخ الوالدات غري الرشعية يف إنجلرتا.
* طرق الدفن يف شامل فرنسا خالل القرن .19
* األطباء بفرنسا خالل القرن  ،19ج .ليونار.1976 ،
* القضاة والسحرة بفرنسا خالل القرن .R.Mandrou ،18
* وضعيات اجلامع يف الريف الفرنيس من ق  / 16ق  ،19فالندران.1975 ،
* الناس والطاعون بفرنسا وبلدان البحر األبيض املتوسط ،ج .بريابني.1975 ،

إن التحوالت يف املجلة يعتربها لوسني فيفر «رضورية؛ ألن كل يشء يتغري حوهلا:
الناس والكلامت واألشياء»( ،((1ويف صدد هذا التحول من جملة الرتكيب إىل جملة احلوليات
يقول فرنان برودل« :لقد اتسعت اهلوة بني احلوليات وجملة الرتكيب ،فبالنسبة هلنري بيري
املجتمع يشمل االقتصاد ،أما احلوليات فقد عملت عىل إضاءة مظهر من حياة الناس ،ظل
يف ظالم زمنًا طويلاً  ،والذي نادت املاركسية من أجل االنتباه إليه»(.((1

تناقضا بني األجيال بقدر ما يعترب إثراء متزايدً ا ،فحلم هنري بيري
لكن هذا ال يعني
ً
كان يف «اجلمع بني التاريخ الفردي واجلامعي ،بني علم النفس التارخيي وتاريخ العقليات،
( ((1يف كتاب التاريخ اجلديد )Jacques Le Goff la Nouvelle Histoire, page 40( :يقسم مراحل تطور
مدرسة احلوليات اىل أربع مراحل أو أجيال هي :اجليل األول :يمثله لوسني فيفر ومارك بلوك ،اجليل
الثاين :يمثله فرنان برودل وآخرون ( ،)Pierre Goubert / Ernest Labrousseاجليل الثالث :سنوات
اخلمسينات والستينات  ،Jacques Le Goff / Pierre Nora, oublier Philippe Ariès / Michelاجليل
الرابع..Bernard Lepetit :

(14) André Burguière , L›école des annales, Une histoire intellectuelle – .op.cit., pp 201.202.
(15) Febvre Lucien, Combats pour l’histoire, FACE AU VENT Manifeste des Annales
Nouvelles, Paris, Armand Colin, 1992, p63.

( ((1ف .بروديل ،تكويني كمؤرخ ،جملة أمل ،ترمجة حممد حبيدة ،العدد الثاين  /السنة الثانية  ،1992 /ص
.117
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وسعه لوسني فيفر»(.((1
مجعهام يف مقاربة شاملة وهو نفس الطرح الذي ّ

ب -أسابيع الرتكيب

أسابيع الرتكيب هي سلسلة ملتقيات ّ
نشطها أعضاء املجلة خاصة مديرها لوسني
فيفر ،وفتحت نقاشات عىل مجيع التخصصات كبسيكولوجيا التاريخ( ،((1و«التاريخ
االقتصادي واالجتامعي ،والتاريخ غري املتمحور عىل الذات األوروبية املركزية ،وتاريخ
البنى وتاريخ األمد الطويل ،وتاريخ اهلامشيني ،وتاريخ اجلسد واجلنس وخاصة تاريخ
الذهنيات»(.((1

احتدم النقاش حول إبستيمولوجيا التاريخ ،وكان هلذه اللقاءات الفكرية األثر
البارز يف حتديد املعامل الفكرية ملدرسة التاريخ اجلديد ،فنقاشات الفيلسوف ليون برانشفيك
( ،)Léon Brunschwigوالسوسيولوجي االقتصادي سيموند ()François Simiand
واملؤرخان الشابان لوسني فيفر ومارك بلوك واملؤرخ االقتصادي هنري هوسري (Henri
 ،)Hausserوعامل االجتامع موريس هالفاكس ( ،)Maurice Halbwachsكانت حلواراهتم
البداية اجلدية لتاريخ خترتقه العلوم االجتامعية ،وتعيد تشكيله من جديد وختلصه نو ًعا ما
من رشاك األيديولوجيا.
ويمكن تفصيل تالقح التاريخ مع العلوم االجتامعية عىل النحو التايل:

 -1علم االقتصاد :يف سنوات صعود مدرسة التاريخ اجلديد ،كانت املاركسية
تعيش أزهى أيامها فكان آلرائها االقتصادية األثر البارز لتشكل التحليل التارخيي اجلديد،
خاصة االستفادة من املفاهيم األساسية يف االقتصاد (املادية التارخيية) ،ونذكر عىل سبيل
املثال كتاب« :حركة األسعار واملداخيل يف فرنسا خالل القرن الثامن عرش» للمؤرخ
االقتصادي إلرنستالبروس ( ،)Ernest Labrousseوكتاب« :فالحو النغدوك» إليامنويل
لوروا الدوري ( ،)Emmanuel Le Roy Ladurieومقاالت االقتصادي سيمياند (F.
 )SIMIANDيف جملة الرتكيب « »LA REVUE DE SYNTHESEسنة .1900
جيب اإلشارة كذلك إىل أن التأثري املاركيس عىل أعامل التاريخ اجلديد عىل فرنان

(17) André Burguière , L›école des annales, Une histoire intellectuelle – .op.cit., p 86.
(18) Ibid. p 71.

( ((1جاك لوغوف ،التاريخ اجلديد ،ترمجة :حممد الطاهر املنصوري ،لبنان :مركز دراسات الوحدة ،ط ،1
 ،2007ص .38
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برودل مثلاً  ،سايره تأثري شديد للتحليل البنيوي( ((2يف حتليل الظاهرة التارخيية.

 -2علم االجتامع :يشهد البن خلدون ربط التاريخ بعلم العمران البرشي ،العلم
األقرب ملا يسمى اليوم بعلم االجتامع ،إلاَّ أن التاريخ اجلديد عرف كيف يطور هذا التزاوج
بني التاريخ وعلم االجتامع ،عقد قران بلوره أميل دوركهايم ()Emile Durkheim
وموريس هالفاكس ،ويعتقد املفكر املغريب عبد اهلل العروي أن فكرة التاريخ الكيل أو مفهوم
الشمولية «مستوحى من عند األنثروبولوجيني وبخاصة من عند الباحث الفرنيس مارسيل
موس الذي تكلم عىل الفعل االجتامعي الشمويل ...وأن املجتمع وحدة عضوية ،فال يمكن
جتزئته إىل قطع مستقلة تدرس كل واحدة منها عىل حدة ،يف قلب كل جزئية وظيفية جيب
البحث عن مفعول الظاهرة الشمولية»(.((2
 -3اجلغرافيا :ظهر كتاب لوسني فيفر «األرض والتطور البرشي ..مقدمة جغرافية
للتاريخ» الصادر عام  ،1922ليفتح التاريخ (الزمن) عىل اجلغرافيا (املكان) ،وأمهية التأثري
اجلغرايف عىل اإلنسان ،ولو أنه توجه قديم ذكره ابن خلدون إلاَّ أن اجلديد هو االستفادة من
ثورة علم اجلغرافيا ،ويمكن ذكر عناوين أخرى مثل(:((2
* إشبيلية واملحيط األطلنتي.1650-1504 :

*  1650-1504 Séville et l’atlantiqueلـ .Chaunue P 1956
* الربتغال واملحيط األطلنتي يف القرن .17

* 1670-Le Portugal et l’atlantique au 17 siècle 1570
.économique. F. Mauro 1960

étude

ﷺ ثان ًيا :املنظرين األساسيني ملدرسة احلوليات

مثل أي مدرسة فإن تعريفها يرتبط بشخصيات حمورية شكّلتها ،وال يمكن بأي حال
( ((2البنيوية :اشتق لفظ البنيوية من البنية إذ تقول :كل ظاهرة تشكّل بنية ،ولدراسة هذه البنية جيب علينا أن
نحللها أو نفككها إىل عنارصها املؤلفة منها ،دون أن ننظر إىل أية عوامل خارجية عنها ،كام أن البنيوية :
أداة للتحليل ،تقوم عىل فكرة الكلية أو املجموع املنتظم .اهتمت بجميع نواحي املعرفة اإلنسانية ،وإن
كانت قد اشتهرت يف جمال علم اللغة .نقلاً عن :حممد احلرز ،جريدة الوطن السعودية 13 ،مايو 2004م
العدد ( )1322السنة الرابعة.
( ((2عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ ،ص .189
( ((2حممد حبيدة ،مدرسة احلوليات مفاهيم التحليل الربودييل ،جملة أمل ،العدد الثالث ،السنة األوىل
1993م ،ص .79

مـلـف العــدد

106

احلديث عن مدرسة احلوليات دون ذكر أشهر أعمدهتا لوسني فيفر ،ومارك بلوك ،فمن
تكون هاتان الشخصيتان؟ وما وجه إسهاماهتام يف هذه املدرسة؟

 -1مارك بلوك ()1944 -1886

تدرج بتم ّيز يف املؤسسات
ولد يف مدينة ليون جنوب فرنسا ،من عائلة هيوديةّ ،
التعليمية ،عرف عنه إجادته للكثري من اللغات ،ليصبح أستا ًذا للتاريخ يف جامعة
سرتاسبورغ ،حيث ناقش سنة 1920م أطروحة دكتوراه بعنوان« :الطوابع الربيدية بباريس
يف العصور الوسطى :امللوك واألقنان» ،ويعترب هذا العمل وما بعده بداية الستفادة التاريخ
من اللسانيات و«التاريخ اجلداويل»( ،((2اعتىل كريس التاريخ واالقتصاد بجامعة السوربون
سنة  ،1936بعد فشل حماوالته لاللتحاق بالكوليج دو فرانس.
أسس بلوك رفقة زميله فيفر جملة احلوليات التارخيية واالقتصادية واالجتامعية سنة
1929م ،وإضافة إىل شهرته كمؤرخ كان أحد املقاومني للغزو النازي يف فرنسا األمر الذي
عرضه لإلعدام رم ًيا بالرصاص سنة .1944
ّ
أهم كتبه« :دفاع عن التاريخ أو مهنة املؤرخ» الصادر سنة 1941م ،وهو جمموعة
يتممه بسبب وفاته
مقاالت منهجية يمتد تاريخ صدورها بني  1906إىل  ،1952والذي مل ّ
أثناء احلرب العاملية الثانية ،وله كتاب «املجتمع االقطاعي» الصادر سنة  ،1936والذي
قارب فيه بني األثنوجرافيا واالقتصاد والسوسيولوجيا.

يف مشواره العلمي صارع بلوك وفيفر لنيل االعرتاف بمدرسة احلوليات «وإدخال
الروح العلمية لعمل املؤرخ ،ومل تكن مهمة التغيري ممكنة إلاَّ داخل إطار املؤسسات اجلامعية،
املسألة التي سموها املعركة ،لذلك كانت هلم رغبة ملحة للدخول إىل الكوليج دو فرانس أو
جامعة السوربون ،فباريس كانت الفضاء العلمي لكل فرنسا ومل تعد جامعة سرتاسبورغ
كافية لطموحاهتم»(.((2

 -2لوسني فيفر (1956-1878م)

رغم املعلومات الشحيحة عن طفولته ،إلاَّ أنه عرف عنه حب األدب واجلغرافيا

( ((2التاريخ اجلداويل :يقصد به التاريخ املعتمد عىل املنحنيات الديمغرافية ،منحنيات األسعار ،منحنيات
املناخ .وأراد فرنان بروديل استبدال التاريخ الكمي بالتاريخ اجلداويل ليبتعد قليلاً عن املعنى الدقيق
للتاريخ االقتصادي .انظر :جاك لوغوف ،التاريخ اجلديد ،ص .168

(24) André Burguière , L›école des annales, Une histoire intellectuelle – op.cit., p 57.
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التي برع فيها ،واستطاع أن يناقش سنة 1911م أطروحته التي محلت عنوان« :فيلب الثاين
والفرانش كونتي»( ،((2كام أظهر يف شبابه إملا ًما منقطع النظري بالتاريخ الزراعي والتاريخ
اجلامعي للعقليات ،وظهر له يف أحد أجزاء املوسوعة الضخمة التي أرشف عليها هنري بيري
«تطور البرشية» حتليلاً لتطورات البنيات الزراعية باملناطق القروية الفرنسية من القرن 11
إىل القرن .18

دخول فيفر إىل الكوليج دو فرانس( ((2بمثابة انتصار ملدرسة احلوليات وجملتها
بعد طول هتميش وازدراء« ،وهي التي زعزعة وجه التاريخ يف فرنسا ،بجرأهتا املنهجية
مصدرا
واملفاهيمية»( ،((2كام أضحى كتابه« :معارك من أجل التاريخ» الصادر سنة 1952م
ً
لفهم مدرسة احلوليات.
ال يمكن بأي حال من األحوال فهم عالقة مارك بلوك ولوسني فيفر ،إلاَّ عرب
التمعن يف فرتة اخلمسة وعرشين سنة التي قضاها الصديقني يف العمل م ًعا إلخراج جملة
احلوليات ،وهي الفرتة التي متتد من لقائهام يف سرتاسبورغ سنة  1919وصولاً إىل مقتل
بلوك سنة 1944م ،كام تظهر يف اإلهداء الذي كتبه فيفر يف كتابه« :مهنة املؤرخ» واملنشور
عام 1949م ،يقول بغبطة« :طاملا ناضلنا بانسجام من أجل تاريخ أكثر إنسانية»( ،((2وال
تفرقهام
يعني توافقهام تطابق فكرمها أو مواقفهم السياسية وطموحاهتام العلمية ،بل كانت ّ
الكثري من املواقف(.((2

 -3فريناند برودل ()1985-1902

فريناند برودل هو تلميذ ومساعد لوسني فيفر ،من مواليد سنة  1902ببلدة عىل
احلدود األملانية ،بعد دراسته اجلامعية سافر إىل اجلزائر ،اشتغل أستا ًذا للتاريخ بقسنطينة(،((3
وهناك اكتشف ألول مرة روعة البحر األبيض املتوسط ،ظل مشدو ًدا إليه يف يومياته

(25) André Burguière, Dictionnaire des sciences historiques, Paris, PUF, 1986, p. 279-280.
( ((2كلية فرنسا ( )Collège de Franceهي مؤسسة علمية للتعليم والبحث يف باريس ،تم فتحها سنة

سميت يف البداية بالكلية امللكية ثم كلية اللغات الثالث ،ثم
 1530من طرف امللك فرانسوا األولّ ،
لاَّ
الكلية الوطنية ،ثم الكلية اإلمرباطورية ،ومل حتمل اسم الكوليج دو فرانس إ سنة .1870

(27) André Burguière, L›école des annales, Une histoire intellectuelle – .op.cit, p 19.

( ((2ف .بروديل ،تكويني كمؤرخ ،جملة أمل ،ترمجة :حممد حبيدة ،العدد الثاين ،السنة الثانية  ،1992ص
.125

(29) André Burguière, L›école des annales, Une histoire intellectuelle – Odile Jacob, Paris,
2006, pp 71-72

( ((3ف .بروديل ،تكويني كمؤرخ ،جملة أمل ،مصدر سابق ،ص .109
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اجلزائرية ،أرس من طرف األملان عىل ّ
خط ماجينيو عام 1940م ،ويف سنوات السجن
اخلمسة أعوام بأملانيا أنجز أطروحة الدكتوراه ،رغم الظروف القاهرة التي عايشها بسبب
سجانيه النازيني ،وبعد حتريره كان قد أكمل األطروحة الضخمة حول البحر املتوسط،
والتي ناقشها يف الرسبون سنة  1947وطبعها سنة .1949
كانت فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،بداية جديدة لألستوغرافيا الغربية عامة
والفرنسية خاصة ،والفضل يعود إىل ظهور كتابات فرينان برودل ،الذي م ّيزها بخاصيتني
أساسيتني مها :أول :انفتاح التاريخ عىل العلوم اإلنسانية ،ثان ًيا :الرتكيز عىل التاريخ
(((3
االقتصادي خاصة ثم التاريخ االجتامعي ثم تأيت أمهية اجلغرافيا والديموغرافيا ،علماً
أن هذا التوجه يصطبغ بالدراسة البنيوية ،واعتبار التاريخ يتشكل من بنيات متداخلة
وسط سياق مكون نستطيع فهمه بشكل أكثر موضوعية وشمولية ووضوح من التصورات
الكالسيكية للتاريخ.
يظهر الكتاب العمدة لفريناند برودل« :البحر املتوسط والعامل املتوسطي عىل عهد
فيليب الثاين» الصادر سنة 1949م ،الذي أنجزه حتت إرشاف لوسني فيفر ،ملدة عرشين
سنة وناقشها كأطروحة سنة 1947م ،وجتاوزت عدد صفحاهتا األلف وثالثامئة صفحة مع
اخلرائط والصور.

مع برودل ستتضح مفاهيم مدرسة التاريخ اجلديد الفرنسية حيث «استعار الفكرة
املاركسية التي مت ّيز ثالثة مستويات يف كل كيان اجتامعي ،وقال :إن البني التحتية ،أي
البيئة ،هي من اختصاص اجلغرافيني واالقتصاديني ،فيام أن البنية الفوقية ،أي كل ما يتعلق
بالروحيات والذهنيات والنفسيات ،من اختصاص علوم املنطق واللغة والعقل والنفس،
أما البنية التي تعني التنظيم القانوين والرتتيب السيايس والسلوك ،فهي من اختصاص
املؤرخني التقليديني وكذلك الفقهاء واالجتامعيني واألنثروبولوجيني ....واملؤرخ هو
الواصل املنظم املنسق املؤلف بني إنجازات هؤالء مجي ًعا ،ومن هنا جاءت أمهية مفهوم
تعدد املستويات يف كل ظاهرة تارخيية وكذلك تعدد الزمنيات ،أي رسعة أو بطء تغيري هذا
السطح أو ذاك»(.((3
لذلك صنّف برودل ثالث أزمنة هي:

 -1الزمن الطويل االمد :ويعني به تاريخ بطيء التحول طويل األمد يرتكز عىل
(31) Febvre Lucien, Combats pour l›histoire, Paris, Armand Colin, 1992, p63.

(((3عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ ،ص .188
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اجلغرافيا وحميط اإلنسان ،يرصد تفاعل اإلنسان مع جماله اجلغرايف ويمتد لقرون ،وبعبارة
أخرى هو «التاريخ الضخم البنيوي املتطور ببطء عىل مسار املدة الطويلة»(.((3
ويعتربه برودل املركز الذي حيوم حوله التاريخ الدوري والتاريخ الرسيع ،وال يمكن
فهمه دون العودة إىل مفهوم البنية التي يعني هبا :جمموع العنارص اجلغرافية واالقتصادية
املكونة واملحركة للجامعات البرشية ،وتتميز هذه البنية بالثبات والتغري البطيء جدًّ ا،
وقد تكون حتمية تبقى جاثمة عىل صدور أجيال من الناس ،مثال :احلتمية التي تفرضها
موانع جغرافية عىل الشعوب ،وحمددات وراثية جينية ،أو أنامط إنتاج زراعي معينة تظل
تفرض نفسها لقرون« ،وعىل سبيل املثال التاريخ االقتصادي وباألخص تاريخ جداول
األسعار»(.((3
ومثال ٍ
ثان :بقاء اإلنسان سجني مناخات وغطاء نبايت ،الذي يرسم ثباتًا حضار ًّيا
طويلاً  ،ويتّسم فيه التاريخ بالتكرار والنمطية ،فتظهر فيه املسالك والطرقات واملدن
واألسواق واملوانئ التي ق َّلام تتغري ،والديموغرافية واملواسم الزراعية وحركة الرياح
والتنقالت املنتظمة واملعدة للرعاة واحليوانات التي تتميز بوترية بطيئة التطور لدرجة
الثبات.
قرصا ،يقصد فيه بكلمة
 -2الزمن الدوري املتوسط :هو زمن أرسع من األول وأقل ً
دوري بأنه مكون من حلقات يمر هبا االقتصاد من صعود وهبوط وتذبذبات السوق بني
ارتفاع األسعار وانخفاضها ،ازدهار التجارة وكساد األسواق.

كام ينظر فيه برودل لعامل ثروة األمم عىل فرتات مخسني سنة أو أقل بقليل ،ويمكن
جعل ارتفاع وهبوط األسعار حمطات هامة لرسمه ،فيرتاجع الرسد التارخيي الكالسيكي
لصالح األرقام واملنحنيات البيانية واجلداول التكرارية ،ويظهر هاهنا جل ًّيا علم االقتصاد
ودوره يف الكتابة التارخيية الدورية.
 -3الزمن القصري الرسيع احلدثي :ويقصد به التاريخ التقليدي املعروف عنه الرسعة
والتغري السيايس والعسكري خاصة ،وهو تاريخ مثقل بالرصاعات األيديولوجية التي
جترف يف الكثري من األحيان املؤرخني ،فلرسعته وتق ّلبه خيدعهم( ((3وجيرهم إىل تتبع أحداث

( ((3فرناند بروديل ،حركية الرأساملية ،ترمجة :حممد البكري وحممد بولعيش ،البيضاء :منشورات عيون،
الطبعة األوىل ،1987 ،ص .8
( ((3جاك لوغوف ،التاريخ اجلديد ،مقال :ميشيل فوفيل ،التاريخ واألمد الطويل ،ص .149
(((3املرجع نفسه ،ص .143
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درامية رسيعة ورصاعات األفراد ،وحيجب عنهم األسباب احلقيقة واخللفيات بعيدة األمد
التي رسمت مشهد الزمن احلدثي .ولو أن حلم فرنان بوديل هو تالقح األزمنة الثالث
الطويل (البنية) واملتوسط (الظرفيات) والقصري (احلدث) ،أي يتالقى التاريخ االقتصادي
والتاريخ االجتامعي وتاريخ الذهنيات ،وهي أزمنة متفاوتة الرسعة(.((3
أراد بروديل حتجيم التاريخ السيايس لصالح مكانة أوسع للتاريخ اجلغرايف
واالقتصادي واالجتامعي ،فرغم أن عنوان أطروحته يف الدكتوراه« :البحر املتوسط يف
كثريا لفيلب الثاين
النصف الثاين من القرن السادس عرش ،يف عهد فيليب الثاين» فإنه مل هيتم ً
بقدر اهتاممه بالبحر املتوسط كساحة وفضاء للقاءات كثرية.
إن مرشوع بروديل يشابه إىل حدٍّ ما مرشوع إميل دوركهايم بسعيه لفهم الظاهرة
اإلنسانية يف كليتها وثباهتا لبلوغ قدرة أوسع وأشمل وأعمق لتحليلها بطريقة كمية ،ولعل
أبرز خطوة عملية قام هبا لتأكيد هذا اهلدف هو :تأسيس دار علوم اإلنسان سنة 1968م.
إن ثورة بروديل والتاريخ اجلديد هي حماربته «الزمن القصري لينظر إىل التاريخ من
خالل األمد الطويل ،فهو مل يعد هيتم بالسالالت وبعرص الشخصيات ،إنام بتناول الظواهر
االجتامعية والذهنية منذ فرتات انبالجها»(.((3

املوجه ملدرسة احلوليات
راب ًعا :النقد ّ

بأي حال من األحوال التقليل من شأن الثورة املعرفية التي أحدثها مارك
ال يمكن ِّ
بلوك ولوسني فيفر ومن بعدمها فرنان بروديل ،لكن هذا ال يعني أهنام مل جيلبا عليهام نقدً ا
من حيث ختليهام عن الكثري من األطر التي صنعت التاريخ التقليدي كالوثيقة( ((3عىل سبيل
املثال ،أو املجاالت الغريبة التي فتحت التاريخ اجلديد كتاريخ اجلنون والوسواس وغريمها
من القضايا التي طرحها التحليل النفيس.
لكن املؤرخ جاك لوغوف أبرز أعضاء مدرسة احلوليات دافع عنها بشدة يف مقدمة
كتابه «التاريخ اجلديد» ويعتقد أهنا ال تعاين من أزمة إلاَّ األزمة التي متر هبا كل العلوم

(((3املرجع نفسه ،ص .168
(((3املرجع نفسه ،ص .13
( ((3لقد وسع التاريخ اجلديد أفق الوثيقة التارخيية ،عكس التاريخ الكالسيكي الذي جعل من املكتوب
املصدر الرئييس إن مل نقل الوحيد ،فالتاريخ اجلديد عاد إىل الشفهي واآلثار وغريها من املصادر ،ينظر:
جاك لوغوف ،التاريخ اجلديد ،ص .82
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االجتامعية واإلنسانية يف عرصنا(.((3

لقد عدد املفكر املغريب عبد اهلل العروي هذه املثالب ،حيث رصد مأزق احلوليات
بقوله« :السبب األول واألهم هو إخفاق التناهج [تكامل أساليب البحث] ،قد يتحول
عامل الطبيعيات إىل مؤرخ ،ولكن يف حقله وميدانه دون أن ينجم عمله هذا أي تفاهم عميل
مع املؤرخ املحرتف»(.((4

إن هناك عودة إىل التاريخ احلدثي الكالسيكي حتى عند املنتمني لتوجه املدرسة
احلولية ،وذلك بالعودة إىل موضوعات الدولة واألمة والتاريخ السيايس والعسكري
بجزئياته الدقيقة ،فلم يعد جمد ًيا اليوم التمسك احلريف بمنهج بروديل القايض بتقريب
وتعم ًقا وتفصيلاً ال تسمح للمؤرخ أن يلم
التخصصات التي صارت تأخذ منحى أكثر دقة
ّ
هبا أو عىل األقل يمسحها بطريقة ولو سطحية لتباعدها وكثافة املعارف اليوم.
أمر أخري هو ربط املدرسة بسياقاهتا السياسية ،فال يمكن اعتبارها معرفة رصفة
هتب عىل املؤرخني منذ
ال تشوهبا شائبة أيديولوجية ،ذلك أن «الرياح اجلمهورية كانت ُّ
بداية العرشية األوىل للجمهورية الثالثة ،وكانت مهمتها إعادة احلامس الوطني والروح
اجلمهورية القومية وحمو آثار هزائم فرنسا»(.((4

ﷺ خالصة

إن الثورة اإلبستيمولوجية الكبرية التي قامت هبا مدرسة احلوليات ،مكّنتها من
التطرق إىل مواضيع جديدة يف التاريخ« ،كاالهتامم بظواهر التغذية واجلنس ومواقف
اإلنسان من اجلسد ومن املوت واألمراض»( ،((4وتاريخ الرضائب واألسواق وتاريخ
السحر والشعوذة ،وتاريخ الذهنيات الذي هو جزء من التاريخ االجتامعي ،و«إذا انتقلنا
إىل تاريخ الذهنيات التي تنشط يف جمال املواقف والسلوكات أو ما يسميه البعض بالالوعي
اجلمعي مثل فيلب أرياس ،فإن الزمن الطويل يفرض نفسه بال منازع»(.((4

فنحن هنا أمام تعاقب ُبنى شبه ثابته حتكم سلوكيات جمتمعات بأكملها ملدة طويلة،
حتدد فيها أنامط السلوك ،واملرور من مرحلة إىل أخرى يكون عرب أطر طويلة من التاريخ
( ((3جاك لوغوف ،التاريخ اجلديد ،ص .49
( ((4عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ ،ص .193

(41) André Burguière, L›école des annales, Une histoire intellectuelle – op.cit., p 47.

(((4جاك لوغوف ،التاريخ اجلديد ،ص .228
(((4املرجع نفسه ،ص .160
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تتخللها حتوالت غري حمسوسة كاحلركات البطيئة للذهنيات االجتامعية.

إن أهم ما قدمه التاريخ الربودييل -نسبة لربوديل -هو التأكيد عىل التكرار والدورات
كثريا بالزمن الطويل كاجلغرافيا وعالقتها بالبنى االجتامعية داخل احلقب
(الثبات) ،فاعتنى ً
الطويلة ،كربط اجلفاف باألسعار ،لقد كان القحط واجلوع أكرب مهدد لإلنسان إضافة إىل
األوبئة الكربى كالطاعون ،التي أ ّثرت يف حركة الشعوب وهجراهتا ،ألن التاريخ احلقيقي
هو تاريخ الشعوب وليس امللوك والعظامء ،فعىل التاريخ العناية باحلياة العامة اليومية
«ومل يكن تاريخ احلياة اليومية بالنسبة إىل مؤسيس احلوليات سوى مدخل لتناول التاريخ
االقتصادي واالجتامعي»( ،((4وليس احلدث التارخيي املفرد.
املالحظ يف مثل هذا النوع من التواريخ االهتامم بالنمطية والتكرار ،وال يعترب ذلك
الرتكيز اعتباط ًّيا بل اهلدف منه إجياد القوانني من خالل دراسة التكرار يف التاريخ؛ ألن
التكرار مسألة تؤسس للقوانني ،يقول جاك لوغوف أحد أعضاء املدرسة« :إن استقرار
هذا اإلطار هو الذي يصبغ أنشطته بطابع الرتابة والتكرار ،إذ يامرس الناس عىل مر السنني
النشاط نفسه ،فهم يزرعون بالطريقة نفسها ويف احلقول نفسها التي مل تتغري مالحمها،
يموت األفراد وتنقرض العائالت ،ولكن تظل املجموعة التي تتكون من البيوت يف القرية
والضيعة املقسمة حتتضن سكانًا جد ًدا تفرض عليهم نمط عيش مطابق متا ًما لنمط عيش
السلف»(.((4
إن أهم الدروس التي نتع ّلمها من إبستيمولوجيا الكتابة التارخيية عند مدرسة
احلوليات ،هي رضورة انفتاح التاريخ عىل العلوم االجتامعية ،فال يمكن للمؤرخ اليوم
التغايض عن نتائج العلوم األخرى ،وال يتصور أنه يستطيع العيش بمعزل عنها؛ لذلك قال
فرنان بروديل« :لكي ينجح علم التاريخ ينبغي أن يتعاون مع العلوم اإلنسانية األخرى،
ولكي تنجح العلوم اإلنسانية األخرى ينبغي أن تأخذ البعد التارخيي بعني االعتبار ،فال
توجد مشكلة فردية أو مجاعية إلاَّ وهلا بعد تارخيي»(.((4
بل إنه حيتاج إليها فيام يسمى التاريخ الكيل والكمي الذي حيمل يف طياته علم
االجتامع واالقتصاد والديمغرافيا ...إلخ ،وأمام هذه الثورة اإلبستيمولوجيا املعارصة
حيتاج الباحث املهتم بالتاريخ يف والعاملني العريب واإلسالمي إىل أن ينفتح عىل مدرسة
التاريخ اجلديد لالستفادة من فتوحاهتا ،والتخلص من األسطورة التي قتلت يف بلداننا
(((4املرجع نفسه ،ص.243
(((4املرجع نفسه ،ص .198
( ((4هاشم صالح ،النشأة والبدايات األوىل من هو بروديل؟ http://www.alawan.org/article7895.html
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املفهوم العلمي للتاريخ ،وجعلت تقديسنا ألسالفنا أهم من احلقيقة التارخيية ،فام نزال
نتكلم عن البطوالت والشخصيات الفذة ،وهي يف احلقيقة ال تعدو أن تكون شخصيات
برشية هلا أخطاؤها وأطامعها وضعفها البرشي ،فكيف سنتعلم ونعترب من التاريخ إذا كنا
ال نرى فيه إلاَّ اإلجيايب ونتعامل معه بالعواطف ال التمحيص والنقد اخللدوين ،لذلك كان
التاريخ اجلديد هيتم باملغيبني واهلامشيني من خالل دراسته املرتوك من املصادر ،واملغيب من
الفئات االجتامعية :تاريخ املجانني ،تاريخ الرعاة ،وتاريخ اللصوص(.((4
ويف األخري وعىل سبيل االستشهاد بتأثريات مدرسة احلوليات عىل املنطقة العربية
يذكر املرتجم حممد الطاهر املنصوري يف تقديمه لكتاب «التاريخ اجلديد» نامذج من الكتّاب
العرب املتأثرين بمدرسة احلوليات فيشري إىل :عبد احلي شعبان ،صاحب كتاب «التاريخ
اإلسالمي يف تفسري جديد» ،وصالح أمحد العيل ،وهشام جعيط صاحب كتاب «الفتنة..
جدلية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكر» ،ومن اجلزائر يذكر :جملة إنسانيات ،وفاطمة
الزهراء قيش ،وكامل فياليل(.((4

( ((4جاك لوغوف ،التاريخ اجلديد ،ص .12
( ((4من مقدمة كتاب :جاك لوغوف ،إرشاف عىل جمموعة من الباحثني ،التاريخ اجلديد ،ترمجة :حممد الطاهر
املنصوري ،لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل.2007 ،

ملف :فلسفة التاريخ ..خبرات ومنهجيات
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ﷺ مدخل

ما نعلمه مجي ًعا أن فلسفة هيجل كانت فلسفة نسقيه ،ومن ثم ال يمكن
لنا أن نفهم فلسفته السياسية إلاَّ إذا تطرقنا إىل فلسفة التاريخ عنده ،وال يمكن
أيضا أن نفهم فلسفته يف التاريخ إلاَّ إذا تطرقنا إىل امليتافيزيقيا واملنطق عنده،
ً
ذلك أن هذه الثنائية امليتافيزيقيا واملنطق مرتبطة بعضها ببعض ،فاألوىل متثل
املوضوع ،والثانية متثل املنهج.

وميتافيزيقيا هيجل تقوم وفق مقولة« :كل ما هو عقيل واقعي ،وكل
ما هو واقعي عقيل» ،فهذه العبارة هي مصدر كبري من مصادر اخللط يف فهم
فلسفة هيجل ،ومغزاها احلقيقي يكمن يف أن «املعقول متحقق بالفعل ،وما هو
متحقق بالفعل معقول».
«ولقد ذكر هيجل هذه العبارة ألول مرة يف كتابه فلسفة العقل ،وهو
يناقش وظيفة الفلسفة أو وضعها ،عىل حدّ تعبريه يف دراسة املجتمع البرشي
وتنظيامته السياسية ،ال سيام الدولة ،يقول :ما دامت الفلسفة هي ارتياد املعقول
* جامعة سيدي بلعباس ،اجلزائر.

114

العقل العامل يف التاريخ

115

والكشف عنه ،فإهنا هلذا السبب تدرس العامل الواقعي الفعيل ،أعني أهنا دراسة احلارض،
فليس مهمتها أن تشيد عا ًملا يف املاوراء عا ًملا مزعو ًما»(((.

أ ّما بخصوص التاريخ وعالقته بامليتافيزيقيا ،فنحن نعلم أن التاريخ يتألف من
الزمان ،واملكان والفرد ،وهذه الثالثية يف نظر هيجل ليست مستقلة :فالزمان مثلاً ليس
عبارة عن وحدات زمانية ،بل هو كل مطلق ،واملكان ال يعرب عن تعدد جمتمعات؛ ألن هذا
قد يؤدي إىل فقدان معنى التاريخ عند هيجل ،أ ّما الفردية فإهنا عبارة عن شخصيات تارخيية
أثرت يف جمتمعاهتا ،فهي شخصيات حمركة ووسائل خلدمة التاريخ ،بل «وسائل أو ذرائع
لقوة أعظم وأعمق هي الروح التي ترسي يف هذا الوجود املطلق لتسوس الكون وجتعل
مسار التاريخ معقولاً  ،وإن بدت أحداثه فوىض عابثة غري هادفة»(((.
وبالتايل فال جمال للصدفة يف التاريخ عند هيجل ،أضف إىل ذلك أن وقائع التاريخ
مرتبطة بعلل كلية ،بعيدة عن العلل اجلزئية ،واألشياء اجلزئية هي جمرد أسباب ظاهرية،
فالنتيجة إ ًذا ،هي احتاد املطلق بالروح يشكّل لنا املعقول الكيل.
لكن اعرتض طريقنا سؤال وهو :كيف يمكن الكشف عن رس الروح كام جتري يف
جمريات وقائع التاريخ ،وأي منطق يفصح عن باطن األحداث؟

إنه ليس منطق أرسطو القائم عن قوانني الفكر وأخصها الذاتية وعدم التناقض،
فذلك منطق يعرب عن ستاتيكية العقل((( ،ومن ثم فهو قارص عن كشف ديناميكية الوجود
وحركة التاريخ ،إن قوانني الفكر مرحلة أولية تشكّل جان ًبا واحدً ا للعقل بينام يتسع اجلدل
تعبريا عن حركة الوجود ،فمثلاً
ليمثل تعدد جوانبه ،إن التناقض أعمق من الذاتية وأعمق ً
تبدو احلياة واملوت متعارضني ،لكن احلياة بام هي حياة حتمل يف طياهتا جرثومة املوت ،ومن
ثم فإن معنى احلياة يتضمن معنى املوت(((.
ولكي نوضح أكثر إليكم املثال التايل :يف جمال العلوم اإلنسانية وحتديدً ا علم النفس،
فإن اإلنسان أحيانًا من شدة الفرح يعرب عن ذلك بالدموع .إ ًذا كام الحظنا فكل مظاهر
الوجود تعرب عن التناقض ،وهذا ما يعرف بمنطق اجلدل أو الديالكتيك عند هيجل.

((( إمام عبد الفتاح إمام ،دراسات هيجلية ،طرابلس  -لبنان :دار الثقافة للنرش والتوزيع1419 ،هـ-
1999م ،ص.29
((( أمحد حممود صبحي ،يف فلسفة التاريخ ،بريوت :دار النهضة العربية للطباعة والنرش ،ط،1994 ،3
املرجع السابق ،ص.206
((( ستاتيكية العقل :سكونية العقل.
((( أمحد حممود صبحي ،يف فلسفة التاريخ ،املرجع السابق ،ص.207
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هذا من ناحية ،و«من ناحية أخرى ،أن الوجود هو ذلك الكل املطلق الذي يشمل كل
يشء ،ولكننا لو متعنَّا قليلاً  ،لوجدنا أن هذا الوجود ليس شي ًئا مع ّينًا أو موجو ًدا ،وبالتايل فهو
ٍ
عندئذ فإن اإلنسان موجود لكن الوجود
ال موجود؛ ألن الوجود عبرّ لنا عن الالوجود،
حيمل يف طياته فكرة الالوجود»(((.
نصل إىل أن اإلنسان ال موجود ،إ ًذا فهو موجود ،من حيث إن الوجود هو ذلك
املطلق ،وال موجود من حيث إن هذا املطلق ليس معينّ  .وعصارة ما يمكن استخراجه من
امليتافيزيقيا واملنطق اهليجليني أهنام يعتربان أساسيني ،ال يمكن االستغناء عنهام لفهم بقية
املشوار يف فلسفة التاريخ عند هيجل.
ومها يقوداننا ملبدأين« :أوهلا أن التاريخ ظاهرة أحداث ووقائع تارخيية ،تبدو وكأهنا
تسري وفق عشوائية ،إلاَّ أن التاريخ يف واقع األمر له مظهره الباطني ،وهو تلك الروح التي
تقود مسار التاريخ ،بعقالنية وحكمة ،وحقيقة الروح ال تكمن يف دراسة اجلزئيات يف ذلك
الكل املطلق ،فاجلزئيات ليست سوى وسائل لتحقيق الروح .ثان ًيا ،أن املنطق التارخيي
يسري وفق رصاع األضداد ،إ ًذا الديالكتيك هو الذي حيرك التاريخ ،ويعرب عن تعاقب
أحداثه»(((.

وسنناقش يف العنرص املوايل كيف أدخل هيجل اجلدل يف مجيع مشواره الفلسفي،
وجعله مبدأ كل فكرة.

ﷺ أولاً  :اجلدل التارخيي ومنطق الرصاع

كثريا ما نفهم الديالكتيك بسطحية كبرية ،أي عىل أنه اجلدل أو املتناقضات ،ولكن
إننا ً
يف الواقع هو أعمق من ذلك ،بل هو جوهر مهم يف فلسفة هيجل ويف تفسريه للتاريخ.
وهذه الكلمة أي الديالكتيك كمنهج فلسفي ،يبدأ بالفكرة ثم يتولد عنها نقيض الفكرة،
لينتج املركب للنقيض ،وهذا الديالكتيك قد اقتبس عن الثالوث املسيحي( :فكرة األب،
االبن ،الروح القدس) ،وبالتايل نلتمس أن فلسفة هيجل ال تنفصل عن الدين ،حيث بدّ ل
هيجل كلمة « العناية اإلهلية»((( «بالعناية الروحية».
((( ُينظر :املرجع نفسه ،ص .208
((( أمحد حممود صبحي ،املرجع السابق ،ص.207
((( تشري نظرية العناية اإلهلية إىل أن التاريخ يف نظر هيجل هو مرسحية ألفها اهلل ويمثلها اإلنسان ،أي إن
وقائع التاريخ ختضع للمشيئة اإلهلية بل هي التي شكلتها عىل نحو ما هي عليه ،تنكر هذه النظرية القول
باملصادفة ألهنا ال تعني إلاَّ الفوىض أو العبث.أمحد حممود صبحي ،املرجع السابق ،ص.148
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«فاجلدل ال يعني أن األشياء يف حالة انسجام وتصالح وتناغم ،بل هي يف حالة رصاع
قائمة ،فال يمكن أن نجد موضو ًعا واحدً ا خيلو من التناقض ،فكل الظواهر حتمل يف ذاهتا
وداخلها العنارص التي تؤدي إىل ضدها»(((.

مركب النقيض حيمل يف طياته نقائض تتولد عنها فكرة مناقضة ،ثم بعد ذلك يظهر
نقيض آخر ،ثم مركب النقيض حتى يتم الوصول إىل احلقيقة ،وبالتايل فهذه املتناقضات
هي التي ستحرك التاريخ ،حيث يقول هيجل« :إن حتقق العقل يف التاريخ كالبذرة التي تبدأ
بوعي بسيط ثم تتحقق عرب مسار التاريخ لتكتمل يف النهاية»(((.

وهناية التاريخ عند هيجل ليست زمانية ،وإنام هي باكتامل حتقق احلرية ،الدولة،
الليربالية« ...ومن هنا نجد أن الديالكتيك اهليجيل قائم عىل فكرة األضداد ،أي االنتقال
من الفكرة إىل ضدها ،أي نفيها ثم نفي نفيها من جديد ،وهذا إن َّ
دل فإنه يدل ويؤكد عىل
أمهية الواقع بالنسبة هليجل الذي يوصل إىل ما هو عقيل ،وال عجب يف ذلك أن طوباويته
ٍ
متعال»(.((1
بناها عىل ما هو واقعي للوصول إىل ما هو
وقد أكد هيجل أن التناقض وهو أساس لكل حياة وكل حركة ،فكل مظاهر الوجود
تقوم عىل التناقض ،مثلاً معنى احلياة يتضمن معنى املوت كام سبق وأن أرشنا؛ ألن احلياة بام
هي حياة حتمل يف طياهتا حتمية املوت.

«يف ضوء ما تقدم فإن كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة ،وكل عمل من أعامل الفكر
ينطوي عىل جانبني متناقضني ،جانب سلبي وآخر إجيايب ،ومها يف حالة رصاع من أجل
املواءمة بني النقائض وتقديم ما هو أفضل .وهكذا يستمر التناقض ألنه القوة الدافعة
للتطور ،فاملشكالت ال حتل أبدً ا بأي معنى مطلق ،ولكن جيري حلها بمعنى نسبي ،وتبدأ
املناقشة مرة أخرى ،حول نقطة جديدة تأخذ يف االعتبار كل ما سبق أن احلرية تسري عىل
وفق هذا املنطلق إىل األمام يف دائرة حلزونية ترتفع إىل األعىل دائماً  ،دون أن تفلح يف بلوغ
الذروة األخرية»(.((1
((( عبد اهلل إبراهيم ،املركزية الغربية إشكالية التكون والتمركز حول الذات ،بريوت  -لبنان :املركز الثقايف
العريب ،ط ،1997 ،1ص.106

(9) les grandes notions philosophiques 3-la justice, le droid, seuil, France, p32. -Denis
Collin,

( ((1الريايش مجيل ،رؤية النسق اهليجيل من خالل ظاهريات الروح ،العرب والفكر العاملي ،العددان -15
 ،1991 ،16ص.154
( ((1هاشم حييى املالح ،املرجع السابق ،ص.327
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لكن جتدر بنا اإلشارة إىل أن الديالكتيك التارخيي بمراحله عند هيجل ،ليس جمرد
تكرار يرتك العامل يف حالته السكونية ،بل إن فكرة املركب ،أو إن صح القول مرحلة املركب
يف كل مرة هي خطوة من خطوات التقدم التارخيي ،أي إننا نفهم من هذا أن هيجل يرى
أن الصريورة التارخيية تسري وفق مبدأ التناقض .أو بصيغة أخرى «اعترب هيجل أن العامل يف
أمرا طبيع ًّيا ورضور ًّيا لعدم الوقوع
تطور دائم وتغري ديناميكي مستمر ،وهذا التطور يشكل ً
يف اجلمود أو الفناء»(.((1
«أما منطق الرصاع اهليجيل يف التاريخ الكوين لإلنسانية ،فيم ّثله بقيام املدينة بفعل
وردود فعل النزاعات احلضارية ،فينشأ عرص سلطة ال يلبث أن يقوم عىل أنقاض عرص
فوىض وإباحية هي نقيض له ،أو رد فعل معاكس ،ثم من اتحِّ ادمها تنشأ مرحلة متقدمة من
الدستورية»(.((1

وال يسعنا القول ختا ًما هلذا العنرص سوى أن هيجل كان بار ًعا يف استخدام اجلدل يف
التاريخ استخدا ًما جمد ًيا ف ّعالاً  ،حيث إن عملية اجلدل املكونة من املوضوع ،ونقيضه وحلها
يف إطار مركب املوضوع ،عملت عىل إلقاء الضوء يف مسار التاريخ اإلنساين.
والفلسفة الديالكتيكية عند هيجل هي التي تؤدي إىل حترر الفرد من سلطة احلس،
وحترر املجتمع من سيطرة الواقع الذي يعوق حركة التاريخ« .فالواقع احلقيقي للمجتمع
هو الواقع الديالكتيكي ،وهو الواقع الذي يقتيض جتسيده محل الواقع الظريف كي يتمشى مع
ديالكتيكية التاريخ التي هي الوعي باحلرية»(.((1

أي إن تاريخ العامل يكمن يف الوعي باحلرية والدولة هي احلرية .إ ًذا «لقد طبق هيجل
املنهج اجلديل عىل التاريخ ،ذلك ألن فلسفة التاريخ أخذت أمهية بالغة بالنسبة له ،حيث
مجع بني الفلسفة وديالكتيكيتها وبني التاريخ داخل نسق فلسفي متكامل ،فهو يكشف عن
مفهوم التاريخ باعتباره مسار العقل اإلنساين»(.((1
( ((1مهدي حمفوظ ،،اجتاهات الفكر السيايس يف العرص احلديث ،بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنرش والتوزيع ،ط2007 ،3م ،ص.224
( ((1عيل حسني اجلابري ،الفلسفة الغربية من التنوير إىل العدمية ،عامن  -األردن :دار جمدالوي للنرش
والتوزيع ،ط1428 ،1هـ2007-م ،ص.188
( ((1فاروق سعد ،تراث الفكر السيايس قبل األمري وبعده ،بريوت :منشورات دار اآلفاق اجلديدة،
1419هـ1999-م ،ص.279
( ((1عبد اهلل إبراهيم ،املرجع السابق ،ص.107
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ﷺ ثان ًيا :وحدة العقل والطبيعة عند هيجل

«إن احلديث عن اجلدلية جيعلنا نبحث عن طبيعة هذا املفهوم ،الذي سيحاول به
هيجل الربط بني العقل والواقع دون إقصاء أي منهام»( ،((1ففلسفة هيجل تتأسس باختصار
شديد عىل أساس أن «كل ما هو عقيل واقعي ،وكل ما هو واقعي عقيل» ،أي إن هيجل ال
يرجح العقل عىل الطبيعة ،أو الطبيعة عىل العقل ،حيث ال يمكن للعقل الكيل أن يوجد ما
مل تكن هناك طبيعة ،والعكس صحيح« ،بعد هذا التشتت ،يرجع املفهوم ثانية إىل ذاته يف
الفكرة ،فالذات واملوضوع مها األنان اللذان توحد بينهام»(.((1

ويعترب هيجل أن فهم العامل ميسور أي ممكن ،فالعقل يكمن يف مواطن األشياء،
ومهام يكن من اختالف املظهر اخلارجي ،أي كل يشء موجود يف الطبيعة عندما يتحقق،
فهو عقل يتحقق ،فالظاهرة هي فقط ٍّ
جتل للعقل ،إذ يرى هيجل أن اإلنسان يستطيع أن
يدرك أشياء مل ترد إليه.
«اعترب هيجل العقل نوعان :العقل العميل والعقل املجرد ،أما العقل العميل فهو
مسؤول ومكلف بإدراك األعامل اليومية التي تدور حولنا ،والعقل املجرد فهو مسؤول عماَّ
هو جمرد كاملجردات الكمية ،وهبذا التصور يعارض هيجل احلسيني ويعارض امليتافزيقيني،
فهو خيتص بام هو جمرد عن العامل احليس كالكم مثلاً  .أما الوجود عند هيجل فهو وجودان،
وجود حيس مقابل الوجود االعتباري أي امليتافيزيقي ،أما املسلمة األساسية عنده هي
العقل املجرد الوجودي»(.((1
كام يرى هيجل أن العقل اإلنساين ليس بمعزل عن الطبيعة ،ذلك أن الطبيعة تشكل
جمموعة الرشوط الطبيعية للحياة البرشية ،وهلذا فالطبيعة هي أساس التاريخ ،ألن اإلنسان
كائن يعيش يف الطبيعة ،فهو إ ًذا يؤثر فيها ويتأثر هبا.
وقد أشار هيجل إىل أن الطبيعة هي وجهة النظر األوىل التي يستطيع منها اإلنسان
أن يظفر بحريته داخل ذاته ،وينبغي َألاَّ تقف العقبات الطبيعية حائلاً يف وجه هذا
التحرر ،إن الطبيعة يف مقابل الروح هي كتلة كمية ،ويلزم َألاَّ يكون هلا من القوة ما

(16) Petite Encyclopédie politique, edition du seuil, Paris1969, p93.

( ((1إميل برهيييه ،تاريخ الفلسفة القرن التاسع عرش ( ،)1850-1800ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت -
لبنان :دار الطليعة للطباعة والنرش ،ط ،1985 ،1ج ،6ص.214

(18) Henri Gouhier, Hegel leçons sur la philosophie de l’histoire, Trad. J.Gibelin, 3ème
édition remanie, librairie philosophique, J.Vrin, Paris,1963, P46.
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جيعلها قادرة عىل كل يشء(.((1

فوظيفة الفلسفة إ ًذا ،هي فهم احلارض؛ ألن احلارض هو العقل ،ومن هذه املقولة تبدأ
الفلسفة دراستها لعامل الروح وعامل الطبيعة« .حيث يرى أن الطبيعة نفسها وجه من أوجه
ظهورا خارج ًّيا ،أي إن الروح خترج
تطور الفكرة أو اهلل ،تسعى الروح إىل أن تظهر فيه
ً
إخراجا يف أحد أوجه الفكرة املتطورة ...وهذا الوجه هو نفسه
عىل نفسها ،أو خترج نفسها
ً
الطبيعة ،فالطبيعة هي أحد أوجه الفكرة التي تظهر الروح نفسها فيه ،أو تبدو الروح يف
صورته ،وترجع أمهية هذه النقطة إىل أهنا تعني شي ًئا أراد هيجل أن يؤكّده ،وهو أن العامل
الطبيعي هو العامل الذي يصري فيه كل يشء خارج كل يشء آخر ،غري أن الطبيعة ال تكتفي
أيضا يف الوقت
بأن تسعى لكي تبدو يف اخلارج وأن تظهر يف صورة خارجية ،إذ إهنا هتتم ً
نفسه باالشتباك يف عملية مضادة وهي عملية االنطواء يف الباطن أو املحافظة عىل البقاء يف
الداخل ،أي عملية التحول إىل عقل أو الصريورة يف شكل عقل»(.((2
الوجود عند هيجل مطلق وبعيد عن التجزؤ ،أي إنه ال ينقسم إىل وحدات ،فالكل
عند هيجل ال ينقسم وال يتجزأ ،بل هو املطلق ،إ ًذا الذات واملوضوع عبارة عن وحدة
مطلقة .والذات تدخل يف إطار العقل ،أما املوضوع فيدخل يف إطار الواقع ،إ ًذا هذا صنع
لنا مقولة تعبرّ عن املنطق اهليجيل ،وهي -كام قلنا -أن «كل ما هو معقول واقعي ،وكل ما
هو واقعي معقول» ،إ ًذا الفكر والوجود يشء واحد يدخل يف إطار املنطق.

مبارشا،
«هلذا يقول هيجل :إن التحقق هو احتاد املاهية والوجود ،وقد أصبح اآلن
ً
أو هو وحدة الداخيل واخلارجي ...ومعنى ذلك أن املتحقق بالفعل أو الواقعي يفي ما
حيقق طبيعته متا ًما أو ما يتفق وجوده مع فكرته الشاملة .وهلذا فإن اجلسم املريض والدولة
الفاسدة رغم أهنا موجودات يف العامل اخلارجي ،لكنها ليست متحققة بالفعل أو واقعية
باملعنى اهليجيل للكلمة؛ ألهنا ال تتفق مع الفكرة الفعلية للجسم أو الدولة»(.((2
وخالصة قولنا هي :أن هيجل يرى أن كلاًّ من الذات واملوضوع ،أي العقل والطبيعة
ال يمكن أن يستقلاَّ أو ينفصال عن بعضهام ،فال العقل وال العامل اخلارجيان قائامن يف ذاهتام،
فكل «ما يسعى إليه التاريخ عند هيجل هو تقديم خلفية زمنية مكانية كديكور مرسحي،

( ((1هاشم حييى املالح ،املرجع السابق ،ص.324
( ((2إسامعيل زروخي ،هيجل السلطة والدولة دراسات يف الفلسفة السياسية ،اجلزائر :دار الفجر للنرش
والتوزيع ،ط ،2001 ،1ص.28
( ((2أمحد حممود صبحي ،يف فلسفة التاريخ ،املرجع السابق ،ص.206
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تنعكس عىل ضوئه كل صور األفكار املجردة بحيث تتجسم أمام البرص»(.((2

ومن هنا نصل يف األخري إىل أن هيجل أقحم الذات واملوضوع يف نظام جديل ،فاجلدل
اهليجيل ينتقل من اخلارج إىل الداخل ،من ما هو ظاهر إىل ما هو باطن ،وهبذا فهو تقدم مطرد
للمعرفة ،كونه يعرب عن احلركة الباطنية للصريورة الشاملة ،فهو صورة لديالكتيك األشياء،
ويف كل مرحلة ينبثق التناقض من صميم األشياء من أجل التصاعد وصولاً إىل وحدة حتقق
يف الواقع؛ لذا فاجلدل هو قانون تطور الوجود والفكر.

ﷺ ثال ًثا :ماهية الروح أو العقل

ّ
إن الروح عند هيجل هو املطلق ،وقد أصبح وع ًيا وعقلاً يف الوقت ذاته ،فالروح متثل
حقيقة العقل ،وتدرك ذاهتا بذاهتاّ ،
«وإن البحث عماَّ هو مطلق ،ال يملك اإلمكانية للوصول
إليه من خالل تعريفات وتأمالت خارجية ،بل إننا سنرتك املطلق حتى يتحدث ويرتجم
نفسه ويعرف نفسه بنفسه»(.((2

فغاية العقل ليست إلاَّ الوصول إىل الغاية النهائية وهي املطلق ،وهذا يتجىل
من خالل كشف نفسه وجتليه يف العامل« ،فالعقل عنده هو الفكر اجلديل ألن املهمة
األساسية للتاريخ تتمثل يف البحث عن العقل ،هذا العقل الذي يتعني عليه أن حيكم
العامل»(.((2

مرسحا للصدفة العمياء ،بل إن
وقد «اعتقد هيجل أن التاريخ الكيل للعامل ليس
ً
الفكرة -العقل أو الروح -تتحكم يف مساره ،باعتباره تاريخ اإلنسان وتطوره ،والدراسة
الفلسفية للتاريخ هي دراسة التاريخ من خالل الفكر ،أما دور الفيلسوف فيتجىل يف تفسريه
لألحداث ،فالتاريخ هو التجيل الذايت التدرجيي للفكرة يف الزمان ،وهو ما يسمى لدى
وخصوصا أناكساغوراس -بالنوس( ((2الذيالالهوتيني بالتدبري اإلهلي ،وعند اليونانيني
ً
( ((2إسامعيل زروخي ،هيجل السلطة والدولة دراسات يف الفلسفة السياسية ،مرجع سابق ،ص.37

(23) Hegel, S.jeankelivitch, Science de la logique –Logique de l’essence-, tome 3,Paris,
Aubain, 04/04/1969, p23.

( ((2أبو النور محدي أبو النور حسن ،يورغني هابرماس األخالق والتواصل ،بريوت  -لبنان :دار التنوير
للطباعة والنرش والتوزيع ،2008 ،ص.29
( ((2النوس :يعني الفهم بصفة عامة أو العقل ،أو ما ندعوه اآلن القوانني التي تكمن وراء حركة الظواهر
املختلفة( .هاشم حييى املالح ،املرجع السابق ،ص ص.)318 - 319:
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حيكم العامل وعند هرياقليطس باللوغوس»(.((2 ((2

ويرى هيجل أن «طبيعة العقل أو الروح عكس طبيعة املادة ،فإذا كانت ماهية املادة
هي الثقل ،فإن ماهية الروح هي احلرية»( ،((2هذه الظاهرة الطبيعية املادية نجد فيها ماهية
(الثقل ،الشكل ،اجلاذبية )...لك ّن عندما نقول العقل ّ
فإن ماهيته احلرية ،أي بتحقق الوعي،
فانطال ًقا من هذا نفهم أن التاريخ وسيلة للعقل لتحقيق احلرية ،فنجد أن الروح ال توجد
إلاَّ بواسطة احلرية.

ﷺ راب ًعا :أساليب حتقيق العقل أو الروح يف التاريخ

إن هيجل يرفض فكرة «التاريخ يعيد نفسه»؛ ّ
ّ
ألن األحداث التارخيية هي استمرار ال
يتوقف« ،فتاريخ العامل هو مسار تكافح به الروح لكي تصل وعيها بذاهتا ،أي لتكون حرة؛
ألن التقدم يف نظر هيجل ال يكون إلاَّ من خالل الوعي باحلرية ،فيكون املسار التارخيي
بذلك يف حركة بدون أن يدرك اإلنسان ذلك ،وكل مرحلة من مراحل سريه متثل درجة
معينة من درجات احلرية ،وهي تستمر يف ذلك إىل أن يتحقق الروح املطلق»(.((2
وأول حضارة -عند هيجل -هي احلضارات الرشقية القديمة (الصينية ،اهلندية،
البابلية ،الفرعونية) ،وإن كانت الشعوب األخرى البدائية ال تدخل يف إطار التاريخ ألنه
ليس هلا وعي بالتاريخ ،عىل العكس من الشعوب الرشقية القديمة ،فقد بدأ الوعي يتحقق
عندها لكنها مل تعش احلرية بوعي ،وإنام عاشتها انطال ًقا من األهواء وامليوالت ،لكنّها متثل
البدرة األوىل.
أما املرحلة الثانية ،فهي الوعي باحلرية عند اليونان والرومان ،حيث هناك طبقات
أقروا بفكرة الرق ،ففي هذه
حرة وأخرى غري حرة ،فحتى كبار الفالسفة اليونان ّ
احلضارات انقسم املجتمع إىل طبقتني :طبقة األحرار وطبقة العبيد ،أي بدأ حتقق نوع من
احلرية« ،إ ًذا احلرية ال ترتبط بوعي اإلنسان بذاته عند اليونان والرومان ،لذلك جعلوا طبقة

( ((2اللوغس :هو يف فلسفة هرياقليطس ،قانون الكينونة وهو الرضورة الكلية ،وعند أفالطون اهلل من
حيث إنه مصدر األفكار ،وهو عند الرواقيني املصري والعقل ،وعند األفالطونيني املحدثني أحد مظاهر
األلوهية ،ويف مذهب هيجل الفلسفي هو املفهوم والعقل والروح املطلقة( .ديديه جوليا ،قاموس
الفلسفة ،املرجع السابق ،ص.)459
( ((2عيل حسني اجلابري ،الفلسفة الغربية من التنوير إىل العدمية ،عامن  -األردن :دار املجدالوي للنرش
والتوزيع ،ط1428 ،1هـ2007-م ،ص.183

(28) Petite Encyclopédie politique, p95.
(29) Charles Raytor, Hegel, Cambridge University, Press, 1975, p382.
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األسياد والعبيد ،لكن هيجل يرى أنه حتى العبيد أحرار ،والعقل يتجىل يف جزئيات املادة
–األحداث -هذه األحداث هي جتليات الروح يف حتقيق حرياهتا ،للتوضيح أكثر كيف
يتحرك الروح؟»( .((3إليكم املثال التايل :خذ أنبوب ماء مرمي ،افتح احلنفية ،فيتحرك
األنبوب بصورة عشوائية ،لكن يف احلقيقة املاء هو الذي يتحرك ،فهذه احلركة ليست هي
احلقيقة بل هي جتيل حلقيقة أخرى ،وقس هذا املثال عىل ما قلناه.
يرى هيجل أن األفراد متساوون «فحدث رصاع بني اثننيُ ،
فخلق نقيض ،فبدأ
الرصاع بني الفكرة ونقيضها ،يف النهاية ينتهي إىل العبد والسيد أي اإلنسان املتغلب هو
حرا ،يبدأ التناقض بني الفكرة ونقيضها،
السيد ،السيد كان يشعر بأنه حر ،والعبد ليس ًّ
فيصبح العبد خيدم سيده يف مجيع األعامل ،ويف النهاية العبد يعي ذاته ألنه يعرف كل يشء،
والسيد ضاع منه كل يشء ،فيتحقق النقيض ،فيصبح العبد سيدً ا والسيد عبدً ا»(.((3

ومن َث َّم فاحلرية هنا ليس عىل املستوى املادي وإنام يف الوعي ،هنا شعوب الرشق مل
ت ِع هذه الفكرة ،أن العبد حر ألن احلرية هي وعي وبالتايل هذه الشعوب عرفت احلرية ومل
تعشها.
واملرحلة األخرية هي مرحلة النمو اجلرماين ،إذ يرى هيجل أن األمم اجلرمانية عرفت
احلرية وعاشتها أي «هي وحدها التي ارتفعت ألول مرة إىل الشعور والوعي هلذه احلقيقة،
أن اإلنسان حر بام هو إنسان ،وأن حرية الروح هي الطبيعة اخلاصة اجلوهرية ّ
أال وهي ّ
بكل
إنسان بام هو إنسان ،ولكن النظم السياسية مل ختضع هلذا املبدأ يف أول األمر وطوال العصور
الوسطى األوىل ،إنام بدأت الفرتات احلاسمة من أجل إجياد هذا الوعي باحلرية ألول مرة
بعد ذلك يف عرص االصطالح الديني ،وهذا يعد بمثابة الثورة اجلرمانية يف مقابل الثورة
الفرنسية»(.((3
ومن هنا كانت السمة األوىل لفلسفة التاريخ عند هيجل هي أن جتعل من التاريخ
عرضا للروح ،فالروح من البداية حتصل عىل إمكانات كثرية تقتضيها يف مراحل التاريخ،
ً
(((3
املختلفة مكتسبة معرفة بام هي عليه يف ذاهتا .
إ ًذا لقد كان هيجل يرى «أن التاريخ يقوم عىل إظهار العقل عاملاً  ،بصورة متصاعدة

( ((3فاروق سعد ،املرجع السابق ،ص .108
( ((3الريايش مجيل ،املرجع السابق ،ص .156
( ((3عبد الرمحن بدوي ،املوسوعة السابقة ،ص ص.575 - 574:

(33) Charles RAYTOR, p383.
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يف األحداث ،التي ليس فيها أي حادث عارض ،وال حتى ضائع ،كل يشء مسرتجع
ومدموج يف حياة فكر .وإذا كان منطق هيجل تارخي ًّيا فيام هو خمصص إلدراك حياة الفكر،
مقابل ذلك ّ
أيضا التي تصدم
فإن تارخيه هو تاريخ للعقل .هذا املوقف اجتاه التاريخ يفرس ً
ونظرا ألن التاريخ الكوين هو كام حيب
أحيانًا ،والتي تلقى هبا هيجل بعض أحداث عرصهً ،
هيجل غال ًبا أن يؤكد ،املحكمة العليا فإن الفيلسوف يكتفي بالبحث عن سبب األحداث،
كل الواقع عقالين»(.((3
ويف هناية هذا العنرص جيدر القول :إن العقل أصبح أساس كل يشء وكل حركة،
أساسا ،أي اختذ الفكر والعقل
«وجاءت هذه فيام بعد ،هناك أصبح اإلنسان يتخذ رأسه
ً
األسايس ،وحاول أن يصوغ الواقع عىل صورة العقل ،لقد كان ذلك مرش ًقا رائ ًعا للشمس
هناك ساد انفعال نبيل ،وشاعت محاسة عقلية هذه الدنيا بأرسها ،وكأن اإلنسان مل يبلغ إلاَّ
آنذاك مرتبة التوفيق الفعيل بني ما هو إهلي وما هو دنيوي»(.((3

خامسا :التاريخ الشامل  -الدولة املعقلنة  -عند هيجل
ﷺ
ً

لقد أعطى هيجل الدولة حقها الوايف يف فلسفة التاريخ ،وجعلها اهلدف الذي عنده
ينتهي رصاع األضداد يف منطقه الديالكتيكي ،لذا فمن األجدر أن نوضح باختصار أهم ما
جادت به قرحية هيجل بخصوص أمهية الدولة يف حركة التاريخ.
يرى هيجل أن الدولة هي املؤسسة التي تتحقق فيها احلرية األخالقية نتيجة الحتاد
الدوافع اجلزئية لألفراد كالرغبات واملصالح اخلاصة ،مع الغاية العامة للدولة بحيث جيد
كل منهام يف اآلخر إشباعه وحتققه الفعيل ،ويذهب إىل أن املصالح اخلاصة لألفراد هي أقل
أمهية من املصالح العامة للدولة ،بل إهنا ذات طابع سلبي وأقرب إىل الثورات ،وذلك
ألن القانون واألخالق املوضوعية واحلكومة هي وحدها احلقيقة اإلجيابية التي تكتمل هبا
احلرية.
كام أنه «ما يعد جمرد غريزة وانفعال أعمى يتحول إىل عقل وإدارة يف التاريخ،
وهذان بدورمها –أعني العقل واإلدارة -يؤديان إىل القانون والدولة أو ينهضان بالقانون
والدولة»(.((3

( ((3جان توشار ،تاريخ الفكر السيايس ،ترمجة :عيل مقلد ،بريوت  -لبنان :الدار العاملية للطباعة والنرش،
ط1403 ،2هـ1983-م ،ص .387
( ((3عبد الرمحن بدوي ،املوسوعة السابقة ،ص ص.575 - 574 :
( ((3إسامعيل زروخي ،مرجع سابق ،ص.29
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يرى هيجل أن حتقيق دولة يف ظل النظام والقانون حيقق صريورة التاريخ ،والدولة
عند هيجل هي النموذج العام الذي تتجىل فيه الروح املطلق ،ألن كل األفراد يعيشون داخل
الدولة ،هذه األمم هي احلرة ألهنا عرفت أن اإلنسان حر بام هو إنسان ،سواء كان فيلسو ًفا،
موظ ًفا ،عاملاً  ،حاكماً  ،ألن له وعي حيققه يف إطاره.
واحلرية هي أن يتحقق وعي بالذات «والوعي بالذات ال يكون يف ذاته ولذاته إلاَّ
حني يكون ،ومن حيث يكون يف ذاته ولذاته لوعي آخر بالذات ،أي من حيث هو ٍ
مالق منه
عرفانًا بكونه كذلك»(.((3

احلرية تؤ ّلف ماهية الروح ،يقنعنا هيجل أن أفعال الناس تصدر من الدوافع
والرغبات الشخصية ألفعال جزئية ،وهو ما ينظر إليه هيجل نظرة احتقار ويسميه باجلانب
الذايت ،ويرى أنه لو كانت هذه الرغبات الشخصية تتوافق مع النظم العامة ل ُبنيت الدولة
بناء قو ًّيا ،أي الفرد حيقق رغباته دون املساس بالقواعد العامة ،وهذه الذاتية هي جزئيات
يف إطار الكل الذي يتحقق من خالله الروح ،إ ًذا «فاحلرية هي قانون السياسة ،وهي طريق
مفتوحة للتغيري ،والتاريخ هو نمو احلرية وتطورها ،وتكون الدولة أو ينبغي أن تكون حرية
منظمة»( ((3بمثابة احلرية يف صورهتا الواقعية أي هي الفكرة اإلهلية املتجسدة عىل األرض،
وكل نشاط برشي أو عمل فكري ،إنام يتحقق من خالل الدولة وأنظمتها وبالتايل فهي
الشكل النهائي الذي عنده تشكل موضوع التاريخ.
«فالصورة إذ تربز إىل اخلارج ال تصبح بالنسبة إىل الوعي شي ًئا عداه ،ألن هذه الصورة
بالتحديد هي كونه اخلالص لذاته ،إذ يرقى لناظره إىل مرتبة احلقيقة أو املوضوعية»(.((3

الدولة يف النهاية إذا حدث فيها انسجام معناه أهنا وصلت إىل أوج قوهتا ،فتصبح
قائمة ،واألفراد يعيشون داخلها وحيققون حريتهم (انسجام بني متطلبات الفرد والدولة)،
فتقوم بطبيعتها العادية ،لكن حتى تتحقق هذه الدولة ستعيش يف رصاع.
ختا ًما نجمل القول :كام قال هيجل« :دهاء احلكمة» التي تظهر موضوعية التاريخ
هي التي تسمح لفلسفة التاريخ أن تصل أو تتوصل إىل الفلسفة السياسية والعكس صحيح،
عىل أن الفلسفة السياسية تذوب يف تفسري دولة كاملة التطور أي يف منتهى التطور.

( ((3هيجل ،فينومينولوجيا الفكر ،ترمجة :مصطفى صفوان ،اجلزائر :الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع،
 ،1981ص .156
( ((3ول ديوارنت ،قصة الفلسفة من أفالطون إىل جون ديوي ،ترمجة :فتح اهلل حممد املشعشع ،بريوت :مكتبة
املعارف ،ط،1972 ،2ص .381
( ((3املرجع نفسه ،ص .166
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إذا كان هناك يشء صحيح يف فلسفة هيجل للتاريخ ،فإنام هو أن ارتقاء املدنية
اإلنسانية أثناء التاريخ ما زال حيصل بصورة احلرب بني األضداد أوالً ثم التصالح بينهام
بعده ،إلاَّ أن هيجل مزج هذه الفكرة الصحيحة بأفكار خاطئة كثرية حتى أقام بناء نظرية ال
تقوم أكثر أعمدهتا إلاَّ يف الفضاء.

إ ًذا إن فهم التطور التارخيي حسب هيغل ،هو فهم حلركة الفكر أو العقل الذي ال
يكتسب قيمة إلاَّ عندما جتسده الدولة ،هلذا قال بأن التاريخ يتجسد يف الدولة ،وأن الدولة
هي نابليون.

أساسا يف
ال شك بأن النظرة املثالية للتاريخ وتطور احلضارات عند هيجل ،تكمن
ً
تصور الكون أو بدقه أكثر يف حتديد العالقة بني الفكر والوجود ،أسبقية الفكر عىل الوجود
منطق ًّيا .يرى هيجل أن الفكر هو الرشط األسايس وهو املبدأ األول للكون ،وهو املاهية
اخلالصة للعامل الواقعي ،ومن ثم فال بد أن نبدأ من الفكر اخلالص لنسري منه إىل الطبيعة،
وأن التغيري ينطلق من العقل نحو املادة ،يف حني هناك رؤية أخرى تتجسد يف التفسري املادي
للتاريخ رائدها كارل ماركس مفادها أن التغيري ينطلق من املادة نحو العقل أو الفكر ،ما
يعني أن ماركس يرفض هذه النظرة املثالية ويرى أن الطبيعة والواقع املادي مها األساس
األول ومها الرشط األسايس أو البناء التحتي ،لوجود الفكر واحلياة الروحية أي البناء
الفوقي للمجتمع بخالف مثالية هيجل.

ملف :فلسفة التاريخ ..خبرات ومنهجيات

أف
ت�ا ري� خ� ا ل� �كا ر..

ف
ة ف
ت
�ز
�وكو و د و لو  ،ا لإ�ي��بس�ي�مي� و صور� ا ل�كر
الدكتور محوم خلضر*

ﷺ مقدمة

الفلسفة املعارصة وخاصة فلسفة االختالف تعمل من أجل نقد
األفالطونية وجتاوز امليتافيزيقا التي أقامتها للتمييز بني عامل املثل وعامل الظاهر،
وبني العقل وال معقوله ،وكذلك تسعى إىل جتاوز الفلسفة الذاتية ،فلسفة
الوعي والتم ّثل الذي يدمج االختالف يف مبدأ اهلوية والتشابه.
وباعتبار أن ميشال فوكو وجيل دولوز ينتميان لتيار فلسفة االختالف،
فسنرى أهم النقاط التي يلتقيان فيها يف سعيهام إىل نقد الفلسفة احلديثة ومنطق
التمثل .سواء من حيث مرجعيتهام الفكرية وروافدمها الفلسفية ،ومفهومهام
اجلديد للفلسفة والنسق الفلسفي ،والتطرق كذلك للمناهج التي يدخالن هبا
عىل الفلسفة من أجل جتديدها ،أو من حيث استثامرمها لفلسفة كانط ،خاصة
اهتاممه بمسألة احلارض ورشوط اإلمكان لديه.
كل ذلك من خالل جهودمها يف سبيل نقد وجتاوز الذاتية الديكارتية

* شعبة الفلسفة ،كلية العلوم االجتامعية ،جامعة مستغانم ،اجلزائر .
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وما تفرتضه من مسلامت (الوعي ،اليقني ،احلضور) ،نحو فصل املعرفة عن اليقني والتطابق
والتامثل ،وإخراج املعنى من عامل التمثل واحلضور إىل آفاق االختالف والغياب ،الغريية
واآلخر.

ﷺ أولاً  :يف املرجعية الفلسفية

عمل فوكو ودولوز عىل جتاوز الفلسفة الذاتية ومنطق التمثل لدهيا ،كام وصلنا مع
هيغل ،فعرصنا «كله سواء من خالل املنطق أو من خالل اإلبستيمولوجيا ،وسواء من خالل
ماركس أو من خالل نيتشه ،عرص حياول أن يفلت من هيغل»((( ،ذلك أن احلقيقة مكتملة
مع هيغل ،سواء عىل حمور الذات أو الوعي أو التاريخ من منظور النسق الفلسفي التقليدي.
فحسب فوكو ،إن الذات الديكارتية ذات شاملة معيارية ،فهي تطرد من ذاهتا كل
ما ليس معقولاً  ،كام أن الفردية أصبحت خاضعة للشمولية والكلية ،وعليه طاملا أن الذات
لدى ديكارت «شاملة وغري تارخيية ،ألن ديكارت هو كل الناس ،يف أي مكان وأي زمان،
علينا أن ُنن َّمي أشكالاً من الذاتية برفض نموذج الفردية الذي فرض علينا طوال قرون
عدة»(((.

لقد كانت الفلسفة حتاول «أسطرة –أسطورة -العالقة بني الذات والعامل ،عرب
إضفاء خاصية الالمتناهي عىل أحد الطرفني أو كليهام ،وهو ما كانت تفعله تارة املثالية،
وتارة أخرى التجريبية»((( ،أي ما فعله عرص األنوار ليس سوى تأكيدً ا لسلطة املتناهي،
بل َن ْق َل ُه «من حامل إهلي وفوقي إىل حامل إنساين وحمايث ،فليس املهم من حيمل اخلطاب،
إن كان املثل األفالطوين ،أو اإلله القروسطي ،أو إنسانوية التنوير»((( ،فالالمتناهي ظل
هو هو ،من املثال األفالطوين إىل الذات اإلهلية يف القرون الوسطى ،إىل الذات الديكارتية
وإنسان عرص األنوار ،وصولاً إىل املطلق اهليغيل
يستثمر يف ذلك فوكو ودولوز ما جرى من ثورات معرفية وتارخيية مهمة معارصة

((( ميشال فوكو ،نظام اخلطاب ،ترمجة :حممد سبيال ،بريوت :دار التنوير ،ط  ،1984 ،1ص .46
((( ميشال فوكو ،حول نسبية األخالق ملحة عن العمل اجلاري ،مقابلة مع هيوبرت دريفوس وبول رينيو،
ضمن ميشال فوكو ،مسرية فلسفية ،ترمجة :جورج أيب صالح ،بريوت :مركز اإلنامء القومي ،ص .193
((( مطاع صفدي ،مغامرة االختالف واحلداثة ،جملة الفكر العريب املعارص ،بريوت  -لبنان :مركز اإلنامء
القومي ،العدد  ،1987 ،46ص .7
((( مطاع صفدي ،خطاب التناهي ،جملة الفكر العريب املعارص ،بريوت  -لبنان :مركز اإلنامء القومي ،العدد
 ،1986 ،61-60ص.8
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هلام ،نذكر منها :الثورة اللغوية خاصة مع دي سوسري وما تبعها من تطبيقاهتا يف البنيوية،
وكذلك الثورة اإلبستيمولوجية ،خاصة مع باشالر ومفهوم القطيعة اإليبستيمولوجية،
والتحليل النفيس مع فرويد ،والثورة التارخيية خاصة مع مدرسة احلوليات وبروديل،
واجلينيالوجيا لدى نيتشه.

هذه اجلهود والثورات كلها تندرج يف سياق نقد الذاتية ومنطق التمثل ،لقد حاول
كل هؤالء أن يبينوا أن «املعاين ال تصدر عن ذات سيكولوجية أو ترنسندنتالية ،وإنام تتولد
يف اللغة ومنظومات القرابة وخمتلف املنظومات الرمزية ،كام أن الذات ليست فاعلاً وإنام
حصيلة مفاعيل»(((.
لكل ذلك مل تعد الذات كوحدة مؤسسة للوعي واملعرفة واليقني ،بل انفتحت عىل ما
كانت تقصيه من ذاهتا ،عىل الطبقة االجتامعية مع ماركس ،والرغبة والالشعور مع فرويد
والكان ،وعىل اللغة مع سوسري ،وانفتحت عىل اجلسد مع نيتشه.

لقد سعى الفكر الفلسفي ابتداء من نيتشه إىل نقد التمثيل واحلضور واليقني املعريف
من خالل فهم جديد للغة وللمعنى ،ال يستمد من احلضور ،وال من اليقني ،بل اتسع جماله
إىل الالوعي ،وأصبح ينتج فيه ،حيث «يقرأ نيتشه امليتافيزيقا ،بام هي طريقة يف التفكري
واالستدالل ،كخطاب يتأسس عىل وحدة العقل واملعنى واحلقيقة؛ وهذه الوحدة جتد
دعامتها يف منطق اهلوية والتطابق ،وهو منطق متمركز حول مفهوم الذات ومشتقاته من
املفاهيم ،كالعقل واملاهية واحلقيقة ،خطاب ُموجه ضد االختالف والصريورة والرغبة»(((.
فنيتشه كان يدرك أن إحراجه اجلديد للفكر الفلسفي ،وتناوله غري املعهود ملقوالت
ومفاهيم امليتافيزيقا لن ُيفهم يف عرصه ،بل يف املستقبل (احلقبة املعارصة) ،ذلك أن فلسفة
االختالف املعارصة ارتادت حقولاً مل تكن معهودة يف إطار احلقل الفلسفي التقليدي ،من
هنا خروجها عن العقل والوعي الرسمي ،وطرقها ألبواب وحقول ظلت إىل عهد قريب
بمنأى عن التناول الفكري واالشتغال الفلسفي ،وخارج عامل امليتافزيقا.
بل «إن البحث عن إمكانات جديدة للفكر الفلسفي قد دشنه نيتشه ،وجيب أن يتابع
اليوم باملوازاة مع التجديد احلاصل يف الفنون األخرى مثل املرسح والسينام»((( .ويقول

((( عبدالسالم بنعبد العايل ،الرتاث واالختالف هايدغر ضد هيغل ،بريوت  -لبنان :دار التنوير للطباعة
والنرش ،الدار البيضاء  -املغرب :املركز الثقايف العريب ،ط  ،1ص.112
((( حممد أندليس ،نيتشه وسياسة الفلسفة ،الدار البيضاء  -املغرب :دار توبقال للنرش ،ط  .2006 ،1ص
.192

(7) Gilles Deleuze: Différence et Répétition. Ed. P.U.F, 11 éditions, Paris, 2003, P.04.
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فوكو« :أما ببساطة نيتشوي أحاول قدر اإلمكان أن أعمل عىل عدة نقاط باالعتامد عىل
نصوص نيتشه ،وكذلك أطروحات مضادة له ،ومع ذلك تبقى نيتشوية»(((.

يضيف فوكو« :إن نيتشه وبتاي وبالنشو مثلوا بالنسبة يل أساليب للخروج من
الفلسفة»((( ،ويقول دولوز« :لقد اشتغلت طويال يف تاريخ الفلسفة وقرأت حول هذا
املفكر وذاك ،لكنني خرجت من تاريخ الفلسفة بفضل اشتغايل بمفكرين اعرتضوا عىل
متأخرا من كل
وأخريا أخرجني نيتشه الذي قرأته
هذا التصور التقليدي لتاريخ الفلسفة،
ً
ً
هذا»(.((1

نيتشه أخرج دولوز من قبضة تاريخ الفلسفة ،بل تاريخ امليتافيزيقا الذي يسجن
الفكر واحلياة بواسطة قيم ومثل متعالية ،خيرتعها ،ثم ما يلبث أن يفرضها كقانون ،كنسق
ومذهب يتعارض مع احلياة وقواها احلية النابضة ،فاجلينيالوجيا النيتشوية مكنت دولوز من
اخلروج عن اإلطار املغلق لتاريخ الفلسفة يف مخسينات القرن املايض ،والذي «مل يكن خيرج
عن اهلاءات الثالثة للفلسفة الفينومنولوجيا :هيغل ،هورسل ،هايدغر»(.((1

واضحا عىل فوكو ودولوز سواء من
لذا يبدو تأثري نيتشه وكذلك باطاي وبشالر
ً
خالل منهجهام الفلسفي أو جهازمها املفاهيمي ،وكذلك من خالل املواضيع وامليادين التي
تطرقا هلا .لقد كان نيتشه هو من أنار الدرب لدولوز ولغريه من فالسفة االختالف ،لقد
شق طر ًقا مل تسلك من قبل للنشاط الفلسفي ،وقدم بذلك أساليب تعبري فلسفية جديدة ،ال
ّ
تكتفس بالفلسفة ومباحثها التقليدية ،بل تنفتح عىل الشعر واآلداب وبقية الفنون األخرى
كاملرسح ،والسينام فيام بعد ،هذا جيسد التعدد واالختالف الذي تنشده الفلسفة املعارصة،
لكي تستعيد الفلسفة حيو ّيتها التي كادت أن تفقدها بفعل استحواذ اإلعالم التسويق
التجاري وأشكال التفكري األخرى عىل املفهوم.
وانطال ًقا من هذا مل تعد احلقيقة ،كام يرى عيل حرب وليدة مفاهيم كاملطابقة والوحدة،
احلتمية والبداهة ،واملطلق واليقني ،بل يف عالقة العقل بال معقوله واملعنى بالال معنى ،لقد

(8) Michel Foucault: le retour de la moral, interview; in Les Nouvelles lettres , 28/06/05/07/ 1984.

((( ميشال فوكو ،حوار ،فوكو خمرتق حدود الفلسفة ،ترمجة :حممد ميالد ،جملة العرب والفكر العاملي،
باريس  -بريوت :مركز االنامء القومي ،العدد التاسع ،1990،ص .160

(10) Gilles Deleuze: Pourparlers.1972-1990, éditions de Minuit, Paris, 2003, P.15.
(11) Isabelle Ginoux: Friedrich Nietzsche, in Aux Sources de la Pensée de Gilles Deleuze.
éditions Sils Maria asbl .Mons .Belgique. Éditions Vrin, Paris. France .2005.P.122.
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فقدت احلقيقة أمنها املعريف واليقيني ،وأصبحت تفهم كام يلخص ذلك عىل حرب ال من
خالل مفهومات اجلوهر والتطابق والوثوق واإلثبات ،إنام من خالل مفهومات مغايرة
مثل اإلنتاج والتوليد واإلجراء واملفاضلة والسلطة واملامرسة ،وحتى اللعب ،وحتى مع
اإلبستيمولوجيا والرياضيات األكسيومية ،مل تعد احلقيقة مرتبطة باحلتمية والبداهة ،بل
تعود إىل الالنظام واالحتامل ،الصدفة ،االفرتاض واالختالف(.((1

ﷺ ثان ًيا :يف جتديد الفلسفة

مل يبحث جيل فوكو ودولوز يف الفلسفة عن معنى اجلوهر واملاهية ،الذات واحلرية
والوجود ،بل تَت ّبعا باحلفر والتنقيب والتفكيك نمط تشكّل العقالنيات حتى أكثرها إيغالاً يف
ستربح
التجريد ،ومل يعد جمال بحثهام هو املاورئيات واملقوالت واملواضيع امليتافيزيقية ،بل
ُ
الفلسفة معهام خاصة وتيار االختالف عامة مكاهنا املعهود لتنزل إىل السجون واملستشفيات
وساحات املحاكم ،وقاعات العرض السينامئي ودور املرسح ومعارض الرسم ،ومصحات
التحليل النفيس.
مل تعد الفلسفة رؤية موحدة للوجود ،تُنظِر له وملجاالت املعرفة واألخالق والسياسة،
يقول فوكو عن املعنى اجلديد للفلسفة« :لقد مرت تلك احلقبة الكربى من الفلسفة املعارصة،
نص فلسفي ،أو نظري ما أن يعطيك يف النهاية،
حقبة سارتر ومريلوبونتي ،حيث كان عىل ّ
معنى احلياة واملوت ،ومعنى احلياة احلسية ،ويقول لك :هل اهلل موجود أم ال؟ ،وما تكونه
تكون لدينا انطباع بأنه مل يعد من املمكن ترويج مثل هذه الفلسفة ،والتي قد
احلرية ،لقد ّ
تكون يف حالة تشتت إن مل تكن قد تبخرت فعلاً ّ ،
وبأن ثمة عملاً نظر ًّيا يغلب عليه بشكل
أو بآخر طابع التعدد ،وهكذا فالنظرية والنشاط الفلسفي يظهران يف ميادين األسطورة أو
يف ميدان تاريخ الديانات أو ميدان التاريخ عامة ...ويف هذا النوع من تعدد العمل النظري،
إنام تكتمل يف النهاية ،فلسفة مل جتد بعد مفكرها الوحيد وخطاهبا املوحد»(.((1

أي إن الفلسفة مل تعد ذلك النشاط الذي يتبلور يف نسق أو مدرسة أو مذهب ،بل
هي حصيلة نشاطات خمتلفة تتناول مباحث الوجود من خالل ميادين متنوعة وانطال ًقا
من رؤى متعددة وخمتلفة ،حيث يف النهاية ال تنصهر يف نسق واحد وال يف مدرسة وحيدة،
فالثورات الفكرية واملعرفية التي تطرقنا إليها ساب ًقا ،جعلت من فلسفة االختالف نقطة
( ((1راجع يف هذا املضامر كتب :حرب عيل ،نقد النص ،نقد احلقيقة.
( ((1ميشال فوكو ،تشخيص احلارض ،ترمجة :عبد السالم بنعبد العايل وحممد سبيال ،ضمن دفاتر فلسفية،
التفكري الفلسفي ،الدار البيضاء  -املغرب :دار توبقال ،ط 1991 ،1م ،ص ص .81-80
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التقاء أبرز التوجهات الفكرية املعارصة ،واستثمرهتا من أجل ختليص الفكر من التناول
املوسوعي والشامل ملوضوعاته ،وبالتايل فتحه عىل احلارض ،واملتعدد واملختلف.
«فإذا ما كان ثمة عىل وجه االحتامل نشاط فلسفي اليوم ،وجدت فلسفة ال تكون جمرد
نوع من النشاط النظري الداخيل للرياضيات أو اللسانيات ،أو األثنولوجيا أو االقتصاد
السيايس ،إذا كان ثمة فلسفة مستقلة ،متحررة من كل هذه امليادين ،أمكننا تعريفها عىل
النحو التايل :بأهنا نشاط تشخييص ،حيث يشخص املرء احلارض معناه أن يقول ما هو
احلارض ،أن يقول فيام خيتلف حارضنا اختال ًفا جذر ًّيا عن كل ما عداه ،أي عن ماضينا ،وال
ربام كانت هذه املهمة املوكلة للفلسفة اآلن»(.((1

لن يتأتَّى ذلك -حسب فلسفة االختالف -إلاَّ بفتح النشاط الفلسفي بصفة عامة
عىل ميادين ظ ّلت بعيد ًة عن االستكناه الفلسفي ،بل فتح الفلسفة عىل الالفلسفي ،عىل
احلياة وممارساهتا.
الفلسفة كنشاط تشخييص ،معناه تشخيص احلارض والكشف عن مساراته ،من
خالل مساءلة الفكر الفلسفي ،وتشتيت أنساقه وفتحه عىل أسئلة جديدة ،ومناطق كانت
مرذول ًة ومرفوض ًة ،عمل الفكر الفلسفي هو أشكلة كل ما هو مألوف وبدهيي ،ذلك أنه
«ليس عمل الفكر أن يدين الرش الذي قد يسكن كل ما هو موجود ،بل أن يستشعر اخلطر
الذي يكمن يف كل ما هو مألوف ،وأن جيعل كل ما هو راسخ موضع إشكال ،تفاؤل الفكر،
إذا أردنا أن نستعمل هذه الكلمة ،هو أن يعرف أنه ال وجود للعرص الذهبي»(.((1
إننا إزاء كوجيتو جديد ،حيث الذات تفكر حيثام ال توجد وتوجد فيام هي ال تفكر،
إنه سؤال جديد حسب فوكو« :كيف يمكن لإلنسان أن يفكر بام ال يفكر فيه؟ ...كيف هلذا
فكرا ،وأنه ربام هو الوحيد الذي يمتلكه ،أن
اإلنسان الذي يستطاع بسهولة وصفه بأن لديه ً
(((1
يكون عالقة أساسية ال متحى مع الالمفكّر فيه» .
ّ
هو سؤال الفلسفة املعارصة التي ال تسعى إىل سجن الفكر والوجود يف قوالب جاهزة
وماهيات متعالية وجواهر صافية من شوائب املحسوس والالمعقول واألوهام واجلنون
واملهمش ،بل لتفصل بني الوعي وما يقبع يف الال ُمفكر فيه ،أي تلك املنطقة املستبعدة من

( ((1املرجع السابق ،ص.81
( ((1ميشال فوكو ،حول نسبية األخالق ،ضمن ميشال فوكو ،مسرية فلسفية ،مرجع سابق ،ص.204
( ((1ميشال فوكو ،الكلامت واألشياء ،ترمجة :مطاع صفدي وسامل يفوت وآخرون ،بريوت :مركز اإلنامء
القومي1990 ،م ،ص ص.269-267
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جمال التفكري وميدان العقل ،أي ما تقصيه الذات من أمرها وهي تفكر ،وهي كذلك تدّ عي
يشف من جرحه الغائر
التنوير والتقدم واحلرية ،إنه سؤال كينونة اإلنسان املعارص الذي مل
َ
بسبب مآيس احلرب العاملية.

نصا فلسف ًّيا أو نامرس الفلسفة كام
حيث مل يكن املمكن اليوم حسب دولوز ،أن نكتب ًّ
كان األمر يف السابق ،فضد «فكرة املنهج الفلسفية ،يطرح بروست فكرة اإلرغام والصدفة،
فاحلقيقة هي نتاج لقاء مع يشء ما يرغمنا عىل التفكري ،والبحث عماَّ هو حقيقي ،فصدفة
اللقاءات ،وضغط اإلرغامات مها موضوعا بروست اهلامني ،والعالمة هي ما يشكّل
موضوع اللقاء ،وما يامرس علينا ذلك العنف .كذلك فإن صدفة اللقاء هي ما يضمن
رضورة ما يتم التفكري به»(.((1
فكل يشء منتظم ضمن العالمات وأنظمتها التي تظهر من خالل أشخاص ،مواد،
أو مواضيع ،حيث ال يمكننا أن نكتشف أية حقيقة ،وال نستطيع تع ّلم أي يشء ،ما مل نفك
رموز هذه العالمات والعمل عىل تأويلها .إن اإلنسان الذي يبحث عن احلقيقة ال يفعل
ربا .وال يبحث عنها إلاَّ من خالل لقاء ما ،وارتباطها بعالمة ما.
ذلك إلاَّ مرغماً وجم ً
فام يسعى إليه هو تأويل ،فك رموز ،ترمجة ،ومن َث َّم العثور عىل معنى العالمة ،كام
يفعل الغيور ،حتت ضغط أكاذيب املحبوب ،فهناك دائماً عنف عالمة ُيرغمنا عىل البحث،
وحيرمنا من االستقرار ،ذلك ألن احلقيقة ليست قائمة بالتوافق ،وال باإلرادة احلسنة ،لكنها
تفضح نفسها عرب عالمات ال إرادية.

بل ال يكفي -حسب دولوز -أن تكون الفلسفة تشخيص أعراض وعالمات فقط
حسب ما يرى نيتشه ،بل إن العالمات نفسها حتيل عىل أنامط حياة وإمكانات وجود ،فاحلياة
متدفقة ونابضة .ففي عمله حول رواية بروست «البحث عن الزمن الضائع» يويل دولوز
عوضا عن الكلمة ،فالنص ميلء بالكلامت وما يغيب هو العالمات ،لذا جيب
أمهية للعالمة ً
البحث عنها بغية تأويلها وتفسريها.
فالعالمات هي أكثر مرونة من الكلامت وهي ما ُيمكّن من فتح النص عىل آفاق
جديدة تظل الكلامت تعجز عن بلوغها ،بل ينبغي التع ّلم من العالمات ،ألهنا هي مدار
نج ًارا ما مل يكون له إحساس اجتاه عالمات
اإلبداع ،حيث «ال يستطيع اإلنسان أن يكون ّ
إحساسا بعالمات املرض ،إن املوهبة
اخلشب ،وال يستطيع أن يكون طبي ًبا ما مل يكن يملك
ً
(17) Gilles Deleuze: Proust et Les Signes, Ed. Quadrige- P.U.F, 3è me éditions, Paris, 2006.,
P..25.
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استعداد أويل جتاه العالمات»(.((1

نجارا مبد ًعا أو طبي ًبا
فهذه األعامل تقتيض وجود موهبة ملامرستها ،لكن أن تكون
ً
ماهرا جيب أن تتقن تل ّقي العالمات ومن ثمة تأويلها ،فاإلبداع هو حالة يشرتك فيها كل
ً
نجارا ...إلخ ،هذه احلالة تتعلق
أو
ا
ب
طبي
أو
ًا
ن
فنا
أو
ا
ب
كات
املرء
كان
سواء
اختصاصه
حسب
ً
ً
ً
بحسن تل ّقي العالمة وفك رموزها ،فاألمر يتع ّلق بالتع ّلم وليس بالذاكرة.
كام يرى دولوز أن الفلسفة هي فن تكوين وإبداع وصنع املفاهيم؛ «الفلسفة هي إبداع
املفاهيم ،مل تعد الفلسفة معرفة املبادئ األوىل ،ذلك التعريف اإلغريقي األرسطي ،الذي مل
تزحزحه أعتى ثورات العقل وانعطافاته الكربى ،حتى كانط مل يبارح هذه الرتسيمة ...هذا
التعريف ،الذي يزعزع كذلك من مواصفات كل تعريف منطق ًّيا ،ينقل الفلسفة من طوبائية
البحث عن احلقيقة إىل حيز أدوات البحث ،إذ إن املفاهيم مل تكن مفردات للحقيقة ،بقدر
ما تصري أدوات أو مفاتيح تتعامل مع أجواء احلقيقة»(.((1

ولكن املفاهيم ليست جاهزة كالثامر يف انتظار الفيلسوف أن يقطفها بل ينبغي
ابتكارها ونحتها نحتًا ،حيث حتمل يف النهاية توقيع مبدعيها كجوهر أرسطو ،وكوجيتو
ديكارت ،ومونادا ليبنتز ،ورشط كانط ،وديمومة برغسون.

تفكريا وال تواصلاً  ،ذلك أن التأمالت هي األشياء
كام أن الفلسفة ليست تأملاً وال
ً
ذاهتا من حيث النظر إليها يف إطار إبداعاهتا اخلاصة ،ليس التأمل والتفكر والتواصل ميادين
معرفية ،وإنام هي آالت لتشكيل كليات داخل امليادين حيث إن الكليات ال تفرس أي يشء،
بل هي يف حاجة للتفسري.

لقد كان للفلسفة دائماً منافسون منذ السفسطائيني ،أما يف العرص احلديث التقت
بعلوم اإلنسان وعىل األخص السوسيولوجيا واإليبستيمولوجيا واللسانيات والتحليل
النفيس ،لكن ذلك راجع إىل الفلسفة التي أمهلت نشاط إبداع املفاهيم وانحرص عملها يف
الكليات.
خاصا بالفلسفة فقط ،وليس مليادين كالرياضيات والفيزياء
والتفكري ليس شأنًا
ًّ
انتظار الفلسفة لتفكر عنها ،وتفكريهم يف ميادينه اخلاصة ال ينتهي بالرضورة بالتفلسف.
(18) Ibid., P.10

( ((1جيل دولوز وفليكس غيتاري ،ما هي الفلسفة؟ ،ترمجة ومراجعة وتقديم :مطاع صفدي وفريق مركز
اإلنامء القومي ،بريوت  -لبنان :مركز اإلنامء القومي ،الدار البيضاء  -املغرب :املركز الثقايف العريب ،ط
 ،1997 ،1ص.5
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الفلسفة هي إبداع املفهوم الذي يتميز بأنه فريد وخالص ،كام أن املفاهيم ليست معزولة
وال توجد بشكل فوضوي بل جيب أن تبدع داخل حدس خاص هبا أو حقل أو مستوى أو
مسطح ال خيتلط هبا ،لكنه يأوي بذورها واألشخاص الذين حيرثوهنا.

إنه مسطح املحايثة ،ليس هو مفهو ًما وال مفهو ًما كل ًّيا جيمع املفاهيم األخرى،
بل املفاهيم أحداث ،ومسطح املحايثة هو أفق هذه األحداث ،أفق مطلق ال نسبي ،دون
مساحة وال حجم معرض دائماً للتقطيع ،لكن املفاهيم هي التي تبني هذا املسطح قطعة
قطعة ولبنة لبنة ،وتشغله دون أن ينقسم هذا املسطح أو أن تنمحي وحدته ،كام أن مسطح
املحايثة يؤمن االتصال بني املفاهيم وفق ترابطات تتزايد باضطراد ،إن مسطح املحايثة هو
مفكرا به ،بل هو
صورة الفكر ومادة الكون ،ذلك أن مسطح املحايثة ليس مفهو ًما فكر ًّيا أو
ً
ما يشكل طريقة معينة يف الفكر التي حتددها إبداعية املفاهيم فوق سطحه جتاه قضايا معينة
ويف عرص معني.
مسطحا للمحايثة يعمل عن طريق احلركات الالمتناهية والتي
فالفلسفة تقيم
ً
ترسم هلا املفاهيم اإلحداثيات املكثفة ،ويقوم املسطح باعتباره مقط ًعا من الكاووس
السديم باالستعانة باملفاهيم ،السديم باعتباره جمال الرسعات الالمتناهية وليس غياب
التحديدات ،إنه استبدال اجلينيالوجيا باجليولوجيا أي التكوين بالتنضيد واملراكمة« ،إنه
استبدال اجلينيالوجيا باجليولوجيا أي التكوين بالتنضيد واملراكمة ،أو يمكن القول :إن
«دولوز أعطانا ميتافيزيقا للسديم»(.((2

ﷺ ثال ًثا :يف املنهج

 -1فوكو ..اإليبستيمي ،األركيولوجيا – اجلينيالوجا كمنهج تاريخ جديد

يلتفت فوكو إىل املامرسات اخلطابية كمحور جديد من حماور التفكري الفلسفي ،لقد
أصبح اخلطاب موضو ًعا من موضوعات البحث تنتج حوله معارف تتعلق به ال بسواه ،أي
أصبح إجراء من إجراءات احلقيقة ،وهنا يربز تأثري البحوث اللغوية واللسانية املعارصة عىل
فوكو ،فاخلطاب هو «جمموعة من املنطوقات ( )Enoncésبوصفها تنتمي إىل نفس التشكيلة
اخلطابية ،فهو ليس وحدة بالغية أو صورية ،قابلة ألن تتكرر إىل ما الهناية ،بل هو عبارة
عن عدد حمصور من املنطوقات التي نستطيع حتديد رشوط وجودها»(.((2
(20) Mireille Buydens, L’images, Deleuze, Foucault, Lyotard, éditions Vrin, Paris, 1997.P53.

( ((2ميشال فوكو ،حفريات املعرفة ،ترمجة :سامل يفوت ،الدار البيضاء  -املغرب :املركز الثقايف العريب،
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وعليه فاملنطوق هو الوحدة األساسية يف اخلطاب هو ذرة اخلطاب ،ويتميز عن
القضية املنطقية واجلملة والفعل اللساين ،ألنه رشط سابق عنها ،وعلية يعمد فوكو إىل
التنقيب (األركيولوجيا) عن رشوط ظهوره وانتظامه كمعطى تارخيي؛ ألن املنطوق ال حيلل
انطال ًقا من قواعد ،بل يف إطار نسق عام للمنطوقات ،ما يسميه فوكو بالتشكيلة التارخيية،
وهي ليست قواعد خارج اخلطاب ،وال تستنبط من قوانني الفكر أو النشاط الذهني للذات
املفكرة ،وإنام تتحدد بميادين جتريبية ووظائف خاصة هبا.

يلخصها فوكو يف ما يسميه القبيل التارخيي ،الذي يتكون من نسق املوضوعات
واملنطوقات واملفاهيم واالسرتاتيجيات ،فهي عنارص متفرقة ومتشابكة ومتداخلة
(مؤسسات ،تقنيات ،تنظيامت) ،بينها عالقات خاصة وثابتة تشكلها املامرسة اخلطابية،
كإجراء ُيمكن من بناء املوضوعات التي يتكلم عنها وعربها ،وصياغة املنطوقات التي
يؤسس من خالهلا وظائف متعددة لذوات ممكنة ،وتشكيل املفاهيم التي يوزعها عرب مواقع
خمتلفة ويؤسس بينها عالقات ثابتة.
واختيار النظريات أو تأسيس اسرتاتيجيات يسمح -عىل أثرها -بإنشاء روابط بني
اخلطابات املتعددة بينها وبني املامرسات غري اخلطابية ،كاملؤسسات والتنظيامت والرغبات
واملامرسات اليومية ،فالقبيل التارخيي هو هذه األنساق (املوضوعات ،املنطوقات ،املفاهيم،
االسرتاتيجيات) كقواعد تشكل وتنظم وتؤسس اخلطاب كمامرسة تقطعها مجلة من
العالقات مع املامرسات اخلطابية وغري اخلطابية األخرى ،أي «إبراز رشوط انبثاق
املنطوقات ،وقانون تواجدها مع منطوقات أخرى ،والشكل النوعي لنمط وجودها،
واملبادئ التي تستمر وفقها يف البقاء وتتغري وتندثر»(.((2

األركيولوجيا هي التي تُعنى بالوصف اخلطايب للمنطوقات ،وإبراز تشكل املفاهيم
وتكون املوضوعات واالسرتاتيجيات التي ترافقها ،فهي من خالل القبيل التارخيي الذي
يتشكل من هذه الوظائف ،ال تبحث عن األصل وال حتفر للعثور عىل اجلواهر واملاهية ،بل
فيام قبل التاريخ الذي سمح بنشوء املعارف وتكون املؤسسات ،أي ما سمح للمنطوقات
بالظهور والعمل.
وتتميز األركيولوجيا عن فلسفة التاريخ ،فهي ليست روح العرص وال وجهه« ،فال
تتحرى البحث عن التجانس والتزامن ،وال تعمل عىل جتميد سيولة الزمن وحركيته،

 ،1986ص.111
( ((2املرجع السابق ،ص .68
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وتعويضها بالوحدات الرتيبة واألشكال الثابتة ،إنام ما تريد رسمه هو حركة التعاقب
وأنامطه والصيغ املختلفة التي يتخذها ،واملستويات املختلفة للتحول»(.((2

فاألركيولوجيا ال تعطي أمهية لالتصال واالستمرار كام يفعل التاريخ التقليدي ،بل
حتاول حتديد منظومة التحوالت التي هي قوانني التغري واالنفصال ،فهي ممارسة تارخيية
تكشف عن أنامط تكون اخلطابات وتعاقبها وتشابكها ،وهوة االختالف التي تفصل بينها.
لقد كان التاريخ التقليدي دائماً يسعى إىل إبراز االتصاالت ،حيث قام بأداء أدوار
كبرية يف الثقافة الغربية ،فكان «ذاكرة ،أسطورة ،وع ًيا نقد ًّيا للحارض ،واستشفاف املصري
اإلنساين ،واستبا ًقا لآليت ووعدً ا بالعودة»(.((2

من هنا يؤكد فوكو أن تاريخ األفكار واملعارف ال خيضع فقط للقانون العام للتقدم
البرشي ،كام أن الوعي البرشي أو العقل اإلنساين ليس هو املتحكم يف قوانني تارخيه بمعنى
من املعاين ،بل لقانون اإلبستيمي ( ،)L’épistémèأي «جممل العالقات التي تربط يف وقت
معني بني املامرسات اخلطابية التي تفسح جمالاً ألشكال إبستيمولوجية ولعلوم ،وعند
االقتضاء ألنظمة معقدة ...اإلبستيمية ليست نو ًعا من املعرفة أو نم ًطا من العقالنية ُيعرب
تنو ًعا عن الوحدة املطلقة ملوضوع ما ،لعقل ما أو لعرص ما ،إهنا
باخرتاقه العلوم األكثر ّ
جممل العالقات التي يمكن اكتشافها بني العلوم يف وقت معني ،عندما نحللها عىل مستوى
االنتظامات اخلطابية»(.((2
أيضا صورة تارخيية متنح للمعارف
فهو ليس نظرة للعامل أو نظرية يف الوجود ،وليس ً
معايريها وبدهيياهتا اخلاصة ،أو بنية فكرية تتحكم يف مجلة التصورات التي ينسجها األفراد
حول وجودهم ،إنه ال يستند إىل فلسفة الذات وال إىل فلسفة التاريخ التي تتحكم يف تواصل
التاريخ وغائيته ،وال يبحث يف األصل وال يف البدايات.
لذا زاوج فوكو بني األركيولوجيا واجلينيالوجيا؛ خاصة يف كتبه املتأخرة ،ألن
ٍ
عندئذ سيتحرر التاريخ
استعامل التاريخ جينيالوجيا يعني «استعاملاً ضد أفالطون،
من التاريخ الذي يتعاىل عليه»( ،((2ليهتم باألحداث وندرهتا ،وباملواقع التي ال ُينتظر
أن حيدث فيها ،فاجلينيالوجيا «تستخف باحلفاوة التي حيظى هبا األصل بام هو فائض يف

( ((2املرجع السابق .ص.101
( ((2ميشال فوكو ،الكلامت واألشياء ،مرجع سابق ،ص .300
( ((2ميشال فوكو ،حفريات املعرفة ،مرجع سابق ،ص.176
( ((2ميشال فوكو ،اجلينيالوجيا والتاريخ يف جينالوجيا املعرفة ،ترمجة :أمحد السطايت وعبد السالم بنعبد
العايل ،الدار البيضاء  -املغرب :دار توبقال للنرش ،ط 1988 ،1م ،ص .69

138

مـلـف العــدد

النمو امليتافيزيقي»(.((2

كام أهنا تتخىل عن البحث يف األصل ،وتتخىل عن البحث يف املاهيات واجلواهر،
بل تقف متأنية عند البدايات بكل تفاصيلها ،أي عند النسب واالنحدار واملصدر ،ألن
موحدً ا وجيعلنا
«البحث عن املصدر ال ُيؤسس ،إنه يربك ما ندركه ثابتًا ،أو ِّ
جيزئ ما نراه ّ
ندرك املطابق لذاته غري متجانس ...إن القوى املتحكمة يف التاريخ ال تسعى نحو مرمى
بعينه ،وال ختضع لعالقات آلية ،وإنام لصدف الرصاع»( ،((2فالتارخيية التي تتحكم فينا
حسب فوكو هي تارخيية عرجاء« ،تارخيية حربية ،ال لغوية ،والعالقة عالقة سلطة ال عالقة
معنى»(.((2

فمن خالل منهج األركيولوجيا – اجلينيالوجيا كام يرى مطاع صفدي ،سيغدو
التاريخ مع فوكو ذا بعدين جهويني ،فهو من حيث جينيالوجيا ال يهُ مل عامل الزمن ،بل
يلتقيه عرب فعالية ونمط التكوين للمامرسات اخلطابية وغري اخلطابية ،وهو من حيث كونه
أركيولوجيا يكتشف الطبقة احلفرية التي تقوم عليها هذه املامرسات اخلطابية وغري اخلطابية،
لقد حول فوكو تاريخ األفكار من رصد الوحدات الثابتة وجتذير مقويل الوعي واالتصالية،
إىل معول هيدم مفاهيم اهلوية والتطابق واجلوهر ،ويكرس االختالف واالنفصال عىل
أنقاض املقومات األنثروبولوجية وامليتافيزيقية لنظريات املعرفة(.((3
وعليه سنبني كذلك مع دولوز أوجه التشابه ونقاط التالقي مع فوكو يف نقدمها
لتاريخ الفكر الكالسيكي ،واملناهج التي اتبعاها يف ذلك ،خاصة فيام خيص مفهومي
اإلبستيمي وصورة الفكرة.

 -2دولوز :نقد صورة الفكر ..التجريبية املتعالية واجلذمور

إن البقاء ضمن دائرة الفلسفة الديكارتية واهليغيلية ،هو ما كان يرفضه دولوز ،خاصة
بعد احلرب العاملية الثانية ،ألنه كان يرى فيه تقوق ًعا داخل تاريخ الفلسفة ،حيث إن الفلسفة
كانت تكتفي بمداخل إىل ديكارت وكانط وهيغل وهورسل وهيدغر ،لقد شكل تاريخ
الفلسفة سلطة داخل الفلسفة والفكر عامة ،حيث ما كان ُيمكن التفكري دون قراءة هؤالء

( ((2املرجع السابق ،ص .51
( ((2املرجع السابق ،ص ص .59-53
( ((2ميشال فوكو ،احلقيقة والسلطة ،حوار مع فونتانا ،يف نظام اخلطاب ،ترمجة  :حممد سبيال ،بريوت :دار
التنوير ،ط  ،1984 ،1ص .70
( ((3مطاع صفدي ،احلداثة البعدية ،مقدمة لرتمجة كتاب :ميشال فوكو ،الكلامت واألشياء ،مرجع سابق،
ص ص .13-11
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دورا قمع ًّيا يف الفلسفة ،بل إنه األوديب الفلسفي،
الفالسفة «فتاريخ الفلسفة كان يامرس ً
حيث مل يكن ليجرؤ أحد عىل التكلم باسمه اخلاص ما دام مل يقرأ هذا أو ذاك»(.((3
لذلك ،بدأ دولوز أعامله بتاريخ الفلسفة ،ملا كان هذا األخري يفرض نفسه ،وحيث مل
يكن دولوز يتوفر بعدُ عىل الوسائل واإلمكانات التي ختلصه من قبضة هذا التاريخ ،وبالتايل
الكتابة حلسابه اخلاص؛ أي وضع فلسفة خاصة به ،فهناك «فرق أن تكتب يف تاريخ الفلسفة
وأن تكتب يف الفلسفة»(.((3

فتاريخ الفلسفة يفرض عليك أن تنطلق من األسامء الكبرية والالمعة فيه ،وأن تعود
إليها ،و َألاَّ تتجاوز املناطق التي حددها لك لالشتغال الفلسفي ،حتى يكون فكرك منسجماً
مع ما هيتم به هذا التاريخ؛ كاألنساق الفلسفية الكربى واملقوالت امليتافيزيقية ،املذاهب
واأليديولوجيات ...إلخ.
أما أن تكتب يف الفلسفة؛ يعني هذا -حسب دولوز -أن تكون ُمبد ًعا ،ال يعني هذا
إبداع األفكار الصحيحة ،بل األفكار اجلديدة ،حيث «ال ينبغي أن نبحث عماَّ إذا كانت
فكرة ما صحيحة أو خاطئة ،بل ينبغي البحث عن األفكار املختلفة واجلديدة ،كيشء يمر
بني االثنني ال يكون يف األوىل وال يف الثانية»(.((3

حتى وإن كان دولوز قد بدأ أعامله يف تاريخ الفلسفة ،فهو مل يشتغل عىل املفكرين
والفالسفة الذين ُاعتربوا يف ذلك الوقت أقطابا يف تاريخ الفلسفة ،كأفالطون وديكارت
وكانط وهيغل ،بل كان هيتم بمفكرين وفنانني وأدباء كانوا مغمورين و ُمهمشني ،كانوا
يبدون للغري أهنم يشكلون جز ًءا من تاريخ الفلسفة ،ولكنهم ينفلتون منه جزئ ًّيا أو كل ًّيا
أمثال :سبينوزا وهيوم وبرغسون وبركيل ،نيتشه ،مارسيل بروست.
ومع ذلك كانت هذه األعامل املنتمية إىل تاريخ الفلسفة والتي قدمها دولوز عن
هؤالء املفكرين واألدباء والفنانني ،ال تنفصل عن فكره اخلاص وال عن اهتاممه ،املنصب يف
تلك الفرتة عىل نقد صورة الفكر ( )Image de la Penséeالتي كانت سائدة يف ذلك الوقت،
والتي كانت تقيص كل ما هو خمتلف ،وال تسمح بتفكري االختالف ،حيث يقول دولوز عن
اهتاممه واشتغاله هبؤالء املفكرين« ،لقد ألفت كتبا كانت بمثابة بلورة لفكري اخلاص ،كان

(31) Gilles Deleuze: Pourparlers. op.cit, P.14.
(32) Gilles Deleuze: Deux Régimes de Fous .Textes et Entretiens 1975-1995.éditions
préparée par David Lapoujade . Éditions Minuit. Paris 2003. P 280.
(33) Gilles Deleuze. Claire Parnet: Dialogues, éditions Flammarion, Paris ,1977, P.16.
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عارضا لصورة الفكر التقليدية»(.((3
اهتاممي مرك ًّزا عىل إبراز ممارستهم للفكر بوصفه ُم ً

كثريا ،ألن لدهيم عنارص عميقة
ويضيف دولوز« :هيمني هيوم وبرجسون وبروست ً
لصورة جديدة يف التفكري ،وهناك يشء عجيب يف الطريقة التي يقولون لنا هبا :ال يدل
تفكريكم عىل ما تعتقدونه»( ،((3لكن هذا االهتامم بنقد صورة الفكر سيظهر بشكل أكثر
وضوحا مع بداية تأليفه لكتب خاصة به ،مثل :االختالف والتكرار ومنطق املعنى.
ً
مفهوم صورة الفكر ظهر لدى دولوز منذ كتابه نيتشه والفلسفة ،حيث إنه ال يقصد
به طريقة معينة يف التفكري ،بل هو ما يفرتض الفكر وهو ما يسبق التفكري ،فنحن «نعيش
عىل صورة معينة للفكر ،حيث تكون لدينا قبل أن نفكر فكرة مبهمة َعماَّ َيعنيه التفكري ،عن
وسائله وأهدافه»(.((3

صورة الفكر هي نظام من اإلحداثيات واالجتاهات ،أي التوجه يف الفكر ،مثل
فهم قبل فلسفي ،إن
االفرتاض يف الفلسفة ،هذا االفرتاض ليس فهماً ال فلسف ًّيا ،بل «هو ٌ
(((3
صورة الفكر هي التي توجه خلق املفاهيم فهي تشبه الرصخة يف حني أن املفاهيم غناء» .
كام أن صور الفكر ال تتعارض فيام بينها «لكن تعني اجتاهات وممرات ،ذلك أن الفكر ذو
خاصية طوبولوجية»(.((3
هو مفهوم ظل منذ البداية ُيؤطر مسار دولوز الفكري ،حيث يقول دولوز« :أعتقد أن
األهم كان بالنسبة يل هو البحث عن صورة للفكر ،وذلك ما حاولت حتليله يف االختالف
والتكرار ثم يف بروست والعالمات»( ،((3ويضيف« :أعتقد أن ما كان هيمني عىل أي حال،
هو وصف ممارسة الفكر عند كاتب ما؛ من حيث تعارضها مع صورته التقليدية التي
وضعتها الفلسفة يف الفكر وش ّيدهتا إلخضاعه ومنعه من االشتغال»(.((4
ويم ّيز دولوز مفهوم صورة الفكر عن املنهج ،وعن النسق واملذهب ،ألن صورة

(34) Ibid, P.22-23.
(35) Gilles Deleuze: L’île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953-1974 (Édition et
préparée par David Lapoujade) Paris : Éditions de Minuit, 2002, P.193.
(36) Ibid, P. 193
(37) Gilles Deleuze: Pourparlers, Op.cit, P.203.
(38) Clet Martin –Jean: La Philosophie de Gilles Deleuze .éditions petite Bibliothèque Payot,
Paris, 2005, P.203
(39) Gilles Deleuze: Deux Régimes de Fous, Op.cit, P. 339.
(40) Gilles Deleuze: Dialogues, Op.cit, P: 22.
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الفكر نفسها ختضع لصريورة واحدة تشمل املفاهيم وبقية عنارصه الفلسفية« ،لقد كانت
كثريا ،فصورة الفكر ليست بمثابة املنهج ،بل
هناك صورة للفكر عرب التاريخ ،وقد تغريت ً
هي أعمق من ذلك ،هي التي تفرتض نس ًقا من اإلحداثيات واحلركات والتوجهات التي
متثل ما يعنيه التفكري ...صورة الفكر هي بمثابة صورة خفية له ،حيث ينبغي له أن يعمل
عرب تطوره وتفرعه وحتوالته عىل إبداع املفاهيم اجلديدة ،ال ختضع لرضورة خارجية ،بل
للصريورة التي تندرج فيها كل مسائل الفكر»(.((4

مسطح املحايثة هو مدار الفلسفة اجلديدة التي عمل دولوز عىل إرسائها ،تلك الفلسفة
ومنهجا جديدً ا ،سامه دولوز التجريبية املتعالية وفلسفة اجلذمور ،ومها:
مسارا
اجلديدة ختط
ً
ً

أ -التجريبية املتعالية

ُيمكِّن مفهوم التجريبية املتعالية حسب دولوز من جتاوز التعارض بني املثايل
والواقعي ،املجرد والتجريبي ،الذي كانت تقيمه صورة الفكر التقليدية ،فالتجريبية املتعالية
تتجاوز التجربة املبارشة لتصل إىل الالمتناهي يف التجربة ،أي املتعايل فيها ،ذلك ما يعنيه
ٍ
متعال ،مرتاتب.
دولوز بمسطح املحايثة ،الذي ال يقبل كل ما هو مفارق،

فدولوز ُيرجع الفضل إىل برغسون ،الذي انتبه إىل أن امليتافيزيقا ظلت تؤسس
للوجود من خالل التشابه والتمثيل وتراتبية الوجود ،حيث تراعي االختالفات يف الدرجة
دون االختالفات يف الطبيعة ،إذ جيب «جتاوز التجربة نحو رشوطها ،لكن هذه الرشوط
ليست عامة وال جمردة ،ليست أوسع من املرشوط ،إهنا رشوط التجربة الواقعية»(.((4
ويضيف دولوز عن التجريبية املتعالية أهنا تتعارض مع «فلسفة الذات واملوضوع،
عنرصا وحش ًّيا وقو ًّيا ،ليس اإلحساس بوصفها جتريبية بسيطة ،بل
التجريبية املتعالية حتوي
ً
االنتقال من إحساس أول إىل التايل ،بل صريورة وافرتاضية»(.((4

لكن ذلك ال يعنى جتاوز التجربة نحو املفاهيم ،ألن املفاهيم ستُبقينا ضمن حدود
الرشوط املمكنة كام هي عند كانط ،بل التجربة الواقعية بكل خصوصياهتا ومتفصالهتا التي
تتعلق هبذه اخلصوصيات و ْف ًقا لالختالفات يف الطبيعة ،وتكون بذلك التجريبية املتعالية
«قادرة عىل طرح املشكالت ،وعىل جتاوز التجربة يف اجتاه رشوطها امللموسة ،ويف تالقيها،
(41) Gilles Deleuze: Pourparlers, Op.cit, P.P:202-205.
(42) Gilles Deleuze:Le Bergsonisme ;Ed. Quadrige- P.U.F, 2004, P.17.
(43) Gilles Deleuze: L’immanence: une vie. In revu Rue Descartes, Ed. P.U.F. 1ere édition,
Paris, 1998. P.03.
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ويف تقاطعها مع الواقع الذي تقوم به ،وعىل ربط الرشط باملرشوط ،بحيث ال تعود هناك
أي مسافة»(. ((4

أي البحث عن اخلطوط املتباعدة واالختالفات يف الطبيعة التي تقبع فيام وراء
«منعطف التجربة حسب التعبري الربغسون ،ثم العثور جمد ًدا عىل نقطة التقاء هذه اخلطوط.
فربغسون -حسب دولوز -هو الذي يدعو إىل فتح الفلسفة عىل الالإنساين ،فتجاوز الرشط
اإلنساين ،هو معنى الفلسفة ،ألن رشطنا حيكم علينا بأن نحيا بني التجارب غري املحددة
جيدً ا .فالتجريبية املتعالية «هي جتريبية ألهنا ملتصقة دائماً باملحايثة ،ومتعالية ألهنا وعىل
الرغم من حمايثتها ،تنفتح عىل الالمتناهي ،عىل السديم ...إن التجريبية املتعالية يف حتديد
دولوز هي إعادة النظر يف تارخيية املفهمة ،أي يف اإلطار الذي يتم فيه نحت البناء املفاهيمي،
بناء يؤسس ملنطق جديد هو منطق االختالف»(.((4
التجربة املتعالية هي رشط التجربة الواقعية التي تعمل عىل ربط الفيلسوف بالراهن،
حتى ال تبقى املفاهيم الفلسفية خملوقات من طبيعة فضائية .ذلك أن الفلسفة جيب أن تكون
راهنة ،حيث ال تبقى يف مستوى البحث عن احلقائق وحتليلها ،و َألاَّ تبقى مرتبطة بالقضايا
واملقوالت امليتافيزيقية ،بل جيب ممارسة الفلسفة ،كتشخيص للحارض ،كام يرى ذلك فوكو:
«ما هي وضعيتنا الراهنة؟ وما هو املجال احلايل للتجارب املمكنة»(.((4
الفلسفة كمامرسة تعكس ج ّل ًيا نمط الصريورة واالرحتال والتفكري بنمط آخر ،حتى
تتجاوز الفلسفة املهمة الكالسيكية التي وسمتها منذ قرون ،تلك املهمة املتعلقة بالبحث
عن القيم الشمولية والبنيات الصورية ،والذات املؤسسة املفكرة ،فالتجربة املتعالية كمنهج
جديد لدى دولوز «تقوم باكتشاف املتعدد ،وتسمح بمامرسة الفكر كإبداع للمفاهيم»(،((4
من خالل صياغة اإلشكاليات اآلنية للحدث ،قصد الكشف عن معناه وقيمته ،بل وتفرده
الفلسفي.
لذا سيزاوج دولوز كذلك يف منهجه هذا (التجريبية املتعالية) بمنهج جديد هو
اجلذمور خاصة بعد لقائه بفليكس غوتاري ،كام فعل فوكو مع األركيولوجيا واجلينالوجيا؛
إهنا ميزة النسق الفلسفي املفتوح واملتجدد دو ًما.
(44) Gilles Deleuze:Le Bergsonisme Op.cit, P.23.

( ((4عمر مهيبل ،من النسق إىل الذات قراءات يف الفكر الغريب املعارص ،اجلزائر :منشورات االختالف ،ط،1
 ،2001ص ص .186-182
( ((4ميشال فوكو ،كانط والثورة ،ترمجة :يوسف الصديق ،جملة الكرمل ،العدد  ،1989 ،13ص .71

(47) Gilles Deleuze: Deux Régimes de Fous, Op. cit ,P. 339.
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ب -اجلذمور

لقد ظل الفكر الفلسفي الكالسيكي يفرتض وجود وحدة أصلية وينطلق منها ،إذ
تصري هذه األخرية ثنائية يظل العامل يرزح حتت قسمتها األولية ،وبالتايل يظل يفتقد املتعدد
احلقيقي الذي يشكل الفكر والوجود م ًعا.
إن الفكر الكالسيكي -حسب دولوز -مل يفهم قط املتعدد ،بل ظل ينطلق من «وحدة
رئيسية قوية ومفرتضة ليصل إىل االثنني ِو ْفق منهج ميتافيزيقي»(.((4

ذلك أن مفهوم الوحدة يف الفكر التقليدي ال يظهر دائماً إلاَّ يف ظل وجود التعددية ،من
خالل االستيالء الدال عىل السلطة ،وتأسيس عالقات أحادية املعنى ومزدوجة العنارص،
فالواحد يظل ينقسم حسب قانون املنطق الثنائي للتمييز داخل الذات ،أما اجلذمور فهو
ؤس َسة و ُموحدة للعامل واألشياء ،بل هو ما يعمل عىل حترير الفكر من الواحد
ليس رؤية ُم ِّ
واألساس ،وفتحه عىل االختالف واملغايرة والتعدد ،ذلك «إنه ملن الغريب أن يكون كاتب
مثل مارسيل بروست ،الذي يظهر كمثقف خالص ،هو الذي يقول بوضوح تام :تعاملوا
مع كتبي مثل النظرات املصوبة إىل اخلارج فإذا مل تساعدكم استعملوا نظرات أخرى ،إن
عليكم أن جتدوا بأنفسكم أجهزتكم التي هي بالقوة أجهزة معركة ،النظرية ال تعمم وإنام
تتعدد ولقد تعددت»(.((4
إن فكر اجلذمور لدى دولوز هو ضد كل نموذج بنائي أو تكويني ،أو نموذج متثييل
كام هو احلال مع منطق الشجرة  -اجلذر ،الذي يدور حول نفسه و ْف َق مراحل متتالية ،ففكر
الشجرة – اجلذر يتلخص يف منطق االستشفاف والتوالد ،سواء تعلق األمر باللسانيات أو
التحليل النفيس ،فموضوعه هو الالشعور املعروض وفق رموز مشفرة وموزع عىل حمور
توليدي وداخل بنية عميقة.
أما منطق اجلذمور فهو خريطة وليس ور ًقا شفا ًفا ،لذا «يتعني رسم اخلريطة وليس
تقليد الرسم»( ،((5فاخلريطة تعمل عىل جتريب الواقع وتشييده عكس الورق الشفاف الذي
يعيد إنتاج الالشعور املنغلق عىل ذاته ،إن اخلريطة متكّن من إزالة احلواجز وخلق الروابط
(48)- Ibid. P .11.

( ((4جيل دولوز ،يف :املثقفون والسلطة  :حوار بني جيل دولوز وميشال فوكو ،ترمجة :عبد اجلليل بن
حممد األزدي يف  :جيل دولوز ،الفوضوي ا ُملت ََّوج وتكرار االختالف ،مراكش -املغرب :املطبعة الوراقة
الوطنية ،ط  ،2009 ،1ص ص .73-72

(50) Gilles Deleuze .Félix Guattari: Mille Plateaux, capitalisme et schizophrénie 2, éditions
de Minuit, Paris, 1980. P .20.
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وزيادة التامسك .إهنا تعمل مثل الشبكة ،لذلك هي تشكل جز ًءا من اجلذمور ،فهي منفتحة
دو ًما وقابلة للتواصل عىل مستوى كل أبعادها ،وقابلة للتفكيك والقلب والتحول والتمزق
والتكيف مع الرتكيبات اجلديدة ،ويستخدمه الفرد واجلامعة والتشكيلة االجتامعية كام
ُيمكننا رسمها عىل احلائط وتصورها كعمل فني وبنائها كنشاط سيايس .كام أن اخلريطة
تشبه اجلذمور الذي يتوفر عىل مداخل متعددة كخطوط اهلروب ،وممرات التنقل وأماكن
للسكن كام هو احلال مع جحر الفأر وممرات النمل.
فالصورة اجلذمورية للفكر تتخىل عن مبادئ الصورة التقليدية للفكر مثل مبدأ اهلوية
والواحد ،الكيل والذاتية ،واملركز والقسمة الثنائية والقطائع الدالة والغائية التارخيية كذلك.

وباملقابل تؤكد هذه الصورة اجلديدة للفكر عىل التعددية واالختالف ،االنفتاح عىل
اهلاميش ،عىل الرتحال والصريورة .اجلذمور يعتمد عىل حركات الرتحال وحركات إعادة
التموطن النسبية واملتحفزة دو ًما واملتشابكة ،من خالل البحث عماَّ هو ذري وجزئي.
لقد ظل منطق الشجرة  -اجلذر مهيمنًا عىل ساحة الفكر الغريب طويلاً  ،من علم
النباتات إىل البيولوجيا والفلسفة ،فالغرب يرتبط بعالقة خاصة مع الغابة وقطع األشجار
وتربية احليوانات وانتقاء سالالهتا.

ويف املقابل هناك منطق آخر ،منطق الرشق الذي يرتبط مع السهل والبساتني ،مع
والر َّحل ،هو ما يوفر وس ًطا مالئماً
الواحة والصحراء وليس الغابة واألشجار ،إنه فكر البدو ُّ
لفلسفة املحايثة وذلك يف مقابل فلسفة التعايل لدى الغرب« ،فالفلسفة إنشاء وبناء بقدر ما
هي تفكري ،وهذه اإلنشائية تأخذ اليوم شكل امتداد وحمايثة أفقية لقضايا الواقع ،امتداد
جذموري  Rhizomatiqueيفرض عىل الفكر أن يعيد النظر يف مفاهيمه كل حلظة»(.((5
تلك هي الصورة اجلديدة للفكر التي سعى دولوز إىل بنائها ،هي صورة جذمورية،
عوضا عن
أي اجلذمور يف مقابل الشجرة ،واجلذير يف مقابل اجلذر ،الرؤية األفقية للفكر ً
الرؤية العمودية ،االستناد إىل أفق اجلغرافيا للتخلص من الرؤية التارخيية التطورية والغائية
وأرس اجلدل ،إنه أفق الرتحال والسفر والتيه عند احلوايش واملهمش واملقيص ،صورة جديدة
تعمل من خالل التجاور والشبكة واألفقية من أجل جتاوز النظام اهلرمي والرتاتبي واملتعايل
للفكر التقليدي.
( ((5مصطفى لعريصة ،دولوز قارئًا لفوكو ،جملة مدارات فلسفية ،العدد  ،2الرباط :اجلمعية الفلسفية
املغربية ،املوقع اإللكرتوين للمجلة ،يوم .2011/01/15

philosophiemaroc.org/madarat_02/

madarat02_07.ht
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لذا يعترب مفهوم صورة الفكر لدى دولوز مفهو ًما حمور ًّيا ،ويمكن القول :إنه
ُيعادل يف ذلك أمهية مفهوم اإليبستيمي لدى فوكو ،وذلك يف البناء الفلسفي لكليهام ،مع
االختالف بينها يف أن مفهوم صورة الفكر هو ذو طابع جغرايف طوبولوجي أكثر منه تارخي ًّيا
كام هو احلال مع مفهوم اإليبستيمي ،وال يتعلق بمرحلة تارخيية حمددة ،بل يشمل ما ُيسميه
دولوز إحداثيات مسطحات وأفق وتوجهات الفكر عامة.
لكنهام يستخدمان هذين املفهومني ٌّ
كل من جهته يف معارضة ونقد التاريخ التقليدي
لألفكار ،الذي يؤكد عىل العقل واالتصال والغائية وسلطة الذات وهيتم باألنساق الفلسفية
الكربى واملقوالت امليتافيزيقية ،املذاهب واأليديولوجيات .ويقيص من دائرته خطاب
الالعقل واملهمش والالوعي والالشعور ،كذلك يرفضان التاريخ التمثييل للفكر وطابعه
العمودي الذي حييل إىل التعايل الذي يم ّيزه ،وهذا ما جعلهام يبحثان عن آفاق جديدة
للفكر؛ عن االمتداد واألفق ،يف ميادين اجلنون والسجن والرغبة والسلطة واألدب والرسم
والسينام.

ﷺ راب ًعا :استثامر فلسفة كانط يف رشوط اإلمكان..
بني القبيل التارخيي والتجربة املتعالية

يف قراءته املميزة ألعامل ميشال فوكو يبينّ دولوز( ،((5أنه إذا كان كانط قد نقل الثنائية
الديكارتية التي تعارض بني الذات واملوضوع ،أي بني الفكر واالمتداد ،إىل ثنائية جديدة
تقيم التعارض بني ملكتني مها الفهم واحلساسية ،أي التجربة والعقل ،لقد زحزح كانط
حسب دولوز الثنائية من الصعيد السيكولوجي إىل الصعيد اإلبستيمولوجي( ،((5من خالل
البحث عن رشوط اإلمكان.

فإن فوكو قام باألهم وهو دفع هذه الثنائية إىل الصعيد األنطولوجي ،من خالل
مها
ثنائية متثل نمط الوجود وهي الرؤية والعبارة ،ويقوم دولوز «بقراءة فوكو بوصفه مسا ً
يف تشييد صورة جديدة للفكر تنسجم مع ما جيري يف بقية احلقول ...وجيد دولوز يف فوكو
ويف مؤلفاته السند األقوى ملا يقوم به»(.((5
( ((5جيل دولوز ،املعرفة والسلطة مدخل لقراءة فوكو ،ترمجة :سامل يفوت ،لبنان ،املغرب :املركز الثقايف
العريب ،ط  ،1987 ،1ص .ص .68-57
( ((5عيل حرب عيل ،نقد النص ،بريوت ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط 1995 ،2م ،ص .231
( ((5مجال نعيم ،جيل دولوز وجتديد الفلسفة ،املغرب ،لبنان :املركز الثقايف الغريب ،ط 2010 ،1م ،ص
ص.157-156
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إن منهج فوكو حسب دولوز يتمثل يف دراسة اجلهازيات العينية ( )Dispositifالتي
تتكون من املواضيع املرئية واملنطوقات القابلة للصياغة ،من خالل التمييز بني آليات الرؤية
ّ
وآليات التعبري أو منحنيات الرؤية ومنحنيات التعبري (Les Courbes de la Visibilité et
.)Courbes de la Prononciation

أي إن كل حقيقة تتحدد من خالل توزيعها لبعدين أساسني مها :الرؤية والعبارة،
كام أن لكل تشكيلة تارخيية حتديدها ونظامها اخلاص بتوزيع املنطوقات والرؤية ،أي ما
يرى وما يعبرّ عنه ،هذا التحديد هو ما يسمح بإمكان هذه املرئيات واملنطوقات قبل ًّيا ،لكن
رشوط اإلمكان ،ال ترجع إىل الذهن املستقل عن التجربة كام هو احلال مع كانط ،بل رشوط
ذات بعد تارخيي« ،القبيل ذاته تارخيي»(.((5
فاملنطوق وكأنه ما قبيل «حياول فوكو إعطاءه كيانًا ( )Statutفال يظهر عىل أنه جمرد
إعالن عن مقدم اخلطاب أو حضوره ،بل كيشء يسمح بقياس امتداد احلدث وإمكانياته
داخل املعامل األثرية»(.((5

إن رشوط اإلمكان لدى فوكو ال تعود إىل الذات املؤسسة ،وال إىل الذات املتعالية،
بل إىل رشوط خارجية هي رشوط تارخيية ،فالرؤية والعبارة مها «نظريان ألشكال احلساسية
ومقوالت الفهم ،مع الفرق ،أن القبيل الذي كان كانط يسنده عىل طبيعة اإلنسان ،يصبح
مع فوكو تارخي ًّيا»( .((5ليس القبيل متعال ًّيا ،بل هو ما يسمح للمنطوقات بالظهور والعمل،
وتكون املؤسسات ،أي إبراز رشوط انبثاق املنطوقات.
والذي يسمح بنشوء املعارف
ّ

لكننا نالحظ أن ما قام به دولوز مع التجربة الواقعية هو نفس ما قام به فوكو مع القبيل
التارخيي ،فرشوط اإلمكان تزحزحت مع دولوز لتصبح بمثابة رشوط التجربة الواقعية،
ونالحظ هنا أن ال فرق بني مفهوم القبيل التارخيي لدى فوكو ومفهوم التجربة الواقعية لدى
دولوز ،أي بني األنطولوجيا التارخيية والتجربة املتعالية ،بل «هذا ما يربهنه فوكو :مثالاً
الطفرة التي جتعل الصورة الكالسيكية للفكر ممكنة ،فبدلاً من تاريخ لآلراء -كام هو سائد
يف التصور التقليدي -يقوم فوكو بدراسة للمعرفة ورشوطها ،ليست الرشوط التي جتعلها
ممكنة بشكل عام ،بل التي جتعلها واقعية ومتعينة يف ذلك الوقت»(.((5
( ((5جيل دولوز ،املعرفة والسلطة مدخل لقراء فوكو ،مرجع سابق ،ص.68
( ((5حممد عيل الكبيس ،ميشيل فوكو ،دمشق  -سوريا :دار الفرقد ،ط 2008، 2م ،ص.21
( ((5جيل دولوز ،فن فوكو ،ترمجة :الصديق بوعالم ،جريدة األنوال املغربية ،تاريخ 1988/07/02م،
ص .06

(58) Gilles Deleuze: L’ile déserte et autre texte, Op.cit, P.129.
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حسب دولوز نحن طاملا لبثنا عند حدود الكلامت واألشياء ،فإننا سنتوهم أننا نتكلم
عماَّ نراه ،ونرى ما نتكلم عنه ،ونعتقد أن األمرين مرتبطان ،ذلك ألننا نظل عند حدود
املستوى التجريبي وال نتجاوزه« ،لكن بمجرد ما نتغلغل يف الكلامت واألشياء ،نكتشف
العبارات والرؤى ،فريتفع الكالم والرؤية إىل مستوى أعىل (مفارق) ،و(قبيل) ،حتى إن
كلاًّ منهام يبلغ حدّ ه اخلاص به ،الذي يفصله عن اآلخر ،مرئي ال سبيل إليه إلاَّ بالرؤية،
ومعرب ال سبيل إليه إلاَّ بالكالم ،ومع هذا فإن احلد اخلاص الذي يفصل كليهامُ ،يعد يف
الوقت ذاته احلد املشرتك الذي جيمعهام والذي يتخذ وجهني غري متامثلني :كالم أعمى
ورؤية صامتة»(.((5

ﷺ خامتة

هذه كانت بعض النقاط املشرتكة التي أمكننا مالحظتها يف املرجعية الفكرية واملنهج
الفلسفي لدى فوكو ودولوز ،وكذلك يف اجلهاز املفاهيمي لكليهام ،ذلك أن جهودمها كانت
منصبة من وجهة نظر فلسفة االختالف عىل نقد الفكر الفلسفي الكالسيكي ،الذي يرتكز
عىل التمثل وفلسفة الذات ،وذلك من أجل حترير الفكر من املنغلق ومن الشمويل والكيل،
ومن النموذج واملثال واملتامثل والوحدة واألساس ،لينفتح عىل الالفلسفي ،واهلاميش
واملختلف .فاالختالف خيلص الفكر الفلسفي من كل انغالق منهجي ونسقي ،من الواحد
لصالح املتعدد والفريد ،الذري واهلاميش ...إلخ.
هذه النقاط يمكن تلخيصها يف هنلهام من فلسفة نيتشه والثورات املعرفية واللغوية
والتارخيية واإلبستيمولوجية املعارصة ،كذلك نظرهتام اجلديدة للفلسفة التي تنفتح عىل
املجاالت املستجدة يف ساحة الفكر ،وذلك دون رؤية ُم َوحدة وال أحكام مسبقة وال غاية
مقصودة ،ومهمتها كتشخيص للحارض ،وبالتايل تغري مفهوم النسق الفلسفي ،أي مل يعد
ذلك املعامر الفلسفي املهيكل واملغلق الذي ال يمكن النظر إىل مباحث الوجود واملعرفة
واألخالق دون الرجوع إىل األساس الذي ُبنِي عليه واملسلامت التي افرتضها ،ذلك
أن النسق حسب فوكو ودولوز هو جمموعة من املفاهيم يف تغيري مستمر نتيجة ارتباطها
باألحداث ال املاهيات ،ومن هنا فهي ختتلف عن الكليات واملقوالت التي تؤدي بالنسق
إىل االنغالق والشمولية كام هو احلال يف الفلسفة التقليدية.
هذا باإلضافة إىل منهجهام الفلسفي الذي يزاوج بني اجلينيالوجيا النيتشوية ،والنقد
الكانطي (رشوط اإلمكان) وذلك لتجاوز االنسداد الذي حصل لكليهام ،ففوكو جتاوز

( ((5جيل دولوز ،املعرفة والسلطة مدخل لقراءة فوكو ،مرجع سابق ،ص.73
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املأزق البنيوي الذي انتهت إليه األركيولوجيا ،باالعتامد عىل اجلينيالوجيا ،خاصة يف أبحاثه
املتأخرة حول السلطة احليوية واالهتامم بالذات (اجلنس) ،كذلك األمر مع دولوز الذي فتح
لقائه بفليكس األبواب أمامه للخروج من مباحث الفلسفة املحضة –التجريبية املتعالية -إىل
اآلفاق الواسعة ،يف ميادين الرغبة واألدب والفن عرب فلسفة اجلذمور والرتحال والتعدد،
لكن هذا ال ينفي أنه هناك نقاط اختالف عديدة بينهام يف تناوهلام مليادين الرغبة والسلطة.

ملف :فلسفة التاريخ ..خبرات ومنهجيات

ت خ أ
ا ل�ا ر�� ا ل�
ر�..
سط
و
ي
ي
نة ل ا ت ف
س� ش��را �
م ن� ا لكها �� �إ ى ا ل

الدكتور العريب ميلود

يف سنة 1504م هدّ د كريستوفر كولومبوس اهلنود احلمر بأن يأخذ منهم
القمر إذا مل يعطوه ما حيتاجه من املؤن ،وكان يعلم بموعد خسوف القمر ،فلام
حتقق اخلسوف سارع اهلنود لتقديم املؤونة لكوملبوس حتى يعود القمر من
جديد.

يف هذه احلكاية إشارات رمزية إىل املسافات الكائنة بني املعرفة واجلهل،
وحضورا
فكلام اتسعت املسافة بينهام كلام وجدت األسطورة هلا مكانًا واس ًعا
ً
وتأثريا بال ًغا عىل العقل اإلنساين ،وكلام ضاقت هذه املسافة تضيق فرص
بارزا
ً
ً
بروز األساطري.
غري أن ما يشهده عاملنا املعارص من حروب ودمار واندثار تام ملعنى
اإلنسان كام أرسته فلسفة األنوار ،أعاد للواقع اآلين بعض األشكال الرمزية التي
أساسا يف استثامر
عايشها إنسان املرحلة األوىل بصيغ ومتثالت جديدة .تتمثل
ً
األساطري القديمة أو صناعة أساطري جديدة يغلب عليها الطابع األيديولوجي
ودمارا لإلنسان
تأثريا
ً
واملصالح الذاتية ،وهذه األساطري السياسية اجلديدة أكثر ً
أساسا إىل إخضاع الفرد للسلطة السياسية القائمة.
املعارص ،هتدف ً
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فاألزمات التي شهدها عاملنا اليوم وباألخص احلربني العامليتني ،هو ما دفع بارنست
كاسرير إىل التفكري يف املحرك اخلفي هلذا التاريخ املعارص« ،ففي أثناء احلرب ومن خالل
شعوره باألزمة الروحية الكربى التي اجتازهتا أوروبا ،آمن بصحة آراء جورج سوريل
التي نرشها مع بداية القرن العرشين ومؤداها أن القوة الدافعة للتاريخ ليست يف العقل أو
املنطق ،وإنام يف األساطري السائدة يف املجتمع ،فالناس ال يتبعون احلقائق املوضوعية بقدر
اتباعهم ألساطري مصدرها البغض والكراهية»(((.
وقد تأكد كاسرير من صحة هذه النظرية بعد هناية احلرب وإبداء الناس إعجاهبم
باحلكومات الفاشية؛ لذا اهتم بموضوع األسطورة السياسية اجلديدة معتقدً ا أن العقل
وحده غري قادر عىل فهم الواقع ،لذا يتم يف حاالت عدة توظيف األسطورة ملا هلا من
سحرية تتفوق عىل منطق العقل.
لذا فقد اهتم األنثروبولوجيون بإعادة اكتشاف الوظائف الرمزية املختلفة
لألسطورة ،والبحث يف رمزية وغاية األساطري املنتجة يف املرحلة املعارصة ،واستنا ًدا إىل هذا
يدعو كاسرير إىل رضورة توسيع دالالت مفهوم األسطورة لتشمل طرق سيطرة األنظمة
التوتاليتارية عىل أفراد جمتمعاهتا ،بل يذهب أبعد من ذلك حد وصف التوتاليتارية بأهنا
«أسطورة» العرص.

وهذا ما يشري إليه املفكر الفرنيس رجييس دوبريه يف نقده للعقل السيايس؛ حني
يقول« :إنه ال يشء يشبه الساحر إلاَّ السيايس املعارص ...فكالمها كاهن ،األول :يف معبده
السحري يتمتم بكلامت سحرية قليلة مؤثرة تضمن له تبعية القطيع البدائي واستسالمه،
أيضا أن حيافظ عىل
والثاين- :أي السيايس املعارص -كاهن جديد ألسطورة جديدة ،عليه ً
متائمه السحرية وحيفظها عن ظهر قلب ،وأن حيافظ عىل مكره السيايس الشديد ليضمن
نجاح أسطورته السياسية اجلديدة لنقل أيديولوجيته السياسية اجلديدة؛ فال يشء يشبه
األيديولوجيا السياسية اجلديدة إلاَّ األساطري السياسية اجلديدة ،وكأهنام وجهان حلقيقة
واحدة ...لقد كان السحر ديانتنا األوىل والسياسة هي سحرنا األخري.(((»..
مجا بالغيب بقدر ما هي حماولة استرشاف
غري أن منتجي هذه األساطري ال يرون فيها ر ً
يتوسلون بموجودات غيبية
املستقبل والسيطرة عليه ،لكن املنجمون والكهنة ً
أيضا كانوا ّ
اعتام ًدا عىل رسوم ورموز سحرية ،أو ممارسات مرشوطة تتناسب وقابلية االستجابة لدى

((( جمدي اجلزيري ،الفن واملعرفة اجلميلةعند كاسرير ،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش،
 ،2002ص .15
((( دوبريه رجييس ،نقد العقل السيايس ،ترمجة :عفيف دمشقية ،دار اآلداب ،ط ،1986 ،01ص .88
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تلك املوجودات الغيبية مما يتيح للمنجمني قراءة املستقبل واستخالص مرئياته.

فالتنجيم يف املخيال الكالسيكي كان يمثل منظومة فكرية وسوسيولوجية متكاملة
يامثل مغزاها الدور احلايل لعلم املستقبليات ،فتتصور النتائج من قبل املعتقدين هبا كأهنا
حقائق يقينية مطلقة ،ويفرز هذا التصور استجابة سيكولوجية مزدوجة ،األوىل :متثل
انعكاسا سلب ًّيا يف احلارض لدى متل ّقي النبوءة لعدم تالؤميتها وقابليته النفسية ،والثانية:
ً
لاً
حتقق جتاو ًبا معقو لدى املتلقي لتوافق النبوءة إجياب ًّيا ومراميه السيكولوجية ،وذلك كله
عن طريق سحرية اللغة األسطورية.

وهذا ما يوضحه سيجموند فرويد حني يقول بأنه« :عظيم هو التأثر بالقوة السحرية
وطورا عىل
ح ًّقا للكلامت القادرة تارة عىل إثارة أعنف العواصف يف النفوس اجلامعية
ً
هتدئتها وتسكينها ،إن العقل واحلجج ال تستطيع جماهبة بعض الكلامت وبعض الصيغ،
ويكفي أن تلفظ هذه األخرية بخشوع أمام اجلموع حتى تيضء الوجوه باالحرتام والتبجيل
وتنحني اجلباه ،والكثريون يعتربوهنا من مجلة القوى الطبيعية ،ويعدوهنا طاقات ما فوق
طبيعية ،وحسبنا أن نستذكر هنا حرمة األسامء لدى البدائيني والقوى السحرية التي ترتبط
يف ذهنهم باألسامء والكلامت»(((.
فاألسطورة لدى فرويد هي كاحللم ،فهام نتاج العمليات النفسية الالشعوربة ،ففي
األسطورة ،كام يف احللم ،جتد األحداث تقع حرة خارج قيود وحدود الزمان واملكان.

وهنا يمكننا مقاربة التداخل املوجود بني التنجيم واألساطري السياسية املعارصة،
وذاك من خالل جوانب عدة :أمهها أحادية االجتاه ،فكليهام يتخذ املستقبل وجهة رسمية
للقراءة واالستقصاء ،وهذه الوجهة تنم دو ًما عن معضالت مسترشاة يف احلارض ،أما وجه
املغايرة فالتنجيم نتائجه املستقبلية تصور يف احلارض ملتلقيها وكأهنا صور متحركة قطعية،
وهي يف غالبيتها أحكام تنفي التعدد واخليارات.

وهذا بخالف األسطورة السياسية التي تصطبغ بصبغة تعددية دو ًما يف شكل ممكنات
َتؤسس من احلارض عىل ضوء معطيات واقعية ،وهي هبذا تالحم بني املعقول والالمعقول،
لذا يرى كاسرير «أن السيايس احلديث جيمع يف نفسه بني مهمتني خمتلفتني غري متوافقتني،
فعليه أن يتبع السحر واملنطق م ًعا ،فهو كاهن يف دين جديد يسوده الغموض وخيلو من أي
جانب معقول ،...إن هذا الربط الغريب بني املعقول والالمعقول من أهم املالمح املثرية
((( فرويد سيغموند ،علم النفيس اجلمعي وحتليل األنا ،ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت :دار الطليعة،
ط ،1979 ،01ص .19
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للدهشة يف أساطرينا السياسية احلديثة»(((.

أساسا إىل التصورات الدينية
ولعل هذا الربط ليس وليد الفرتة الراهنة بل يعود
ً
وكذا إىل بعض التجارب التارخيية ،التي يتم دو ًما استثامرها يف طرح األساطري السياسية
اجلديدة .وهذا ما يشبهه كاسرير بالدور الذي كان يلعبه «السحر واألساطري يف املجتمعات
أيضا ،إن اإلنسان يلجأ يف مواقف
البدائية عن املراحل املتقدمة من احلياة السياسية اإلنسانية ً
اليأس دائماً إىل سبل يائسة ،ولو خذلنا العقل ،لن يبقى أمامنا غري اللجوء إىل قوة املعجزات
والغيبيات»(((.

ويمكننا هنا أن نتحدث عن التجربة اإلغريقية التي طغى عليها االنحصار يف املايض
ومتجيد العظامء ونسب اخلوارق إليهم ،وإذا تعلق األمر باملستقبل فإن اليونانيني هيمون «إىل
استشارة الكهنة الذين كانوا يدعون العلم بالغيب»(((.

ﷺ األديان وقراءة املستقبل :بني األسطورة واحلقيقة

يدعو كاسرير إىل رضورة مراجعة نمو الوعي داخل األنثروبولوجيا وعلم االجتامع
دورا متزايدً ا يف
الديني؛ ألن الدين لن يزول من احلياة االجتامعية ،وهو دو ًما يلعب ً
املجتمعات احلديثة بل حتى يف ترسيم العالقات الدولية ،وبنية بعض األنظمة السياسية
ذات املرجعية الدينية املحضة.

وها هنا يمكن أن نستحرض تصور كل من اليهودية واملسيحية لنلمح مدى حضور
الرؤية امليثولوجية يف ثنايا رؤيتهام حلركة التاريخ اإلنساين ،وانعكاس هذه الرؤى يف الواقع
السيايس واالجتامعي املعارص.

 -1اليهودية :اليهودية والفكر التارخيي (عقيدة االختيار)

فرست أسفار التوراة لدى اليهود –وال سيام سفر التكوين -احلوادث التارخيية
تفسريا خيدم غايات اجلنس اليهودي ،وهذا ما أفرز عندهم ما يسمى بعقيدة االختيار (أي
ً
فكرة اليهود أهنم شعب اهلل املختار) ،وباقي األعراق ليسوا سوى أدوات مسخرة خلدمة
هذا الشعب يف كل األزمنة عىل اإلطالق ،ما دام أن الرب – باعتقادهم – يتدخل يف توجيه
((( أرنست كاسرير ،الدولة واألسطورة ،ترمجة :أمحد محدي حممدود ،مرص :املكتبة العربية،1975 ،
ص.372
((( املصدر نفسه ،ص.368
((( أمحد الشنتاوي ،التنبؤ بالغيب قديماً وحدي ًثا ،مرص :دار املعارف ،1959 ،ص .05
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مسار التاريخ ملصلحتهم.

وإذا كانت الديانة اليهودية تصوغ أحداث التاريخ وفق منظورها العقائدي ،فإنام
تفعل ذلك لتؤكد يف املآل أن هناية التاريخ منوطة هبم وبمعتقدهم ،وهذا بمثابة «وعد
مقدس» ،واإليامن به هو جوهر الفكر التارخيي اليهودي الذي يقتيض تدخل الرب إلنقاذ
شعبه املختار وتدمري أعدائه مستقبلاً .
ولعل املجال احلضاري الذي تستند إليه اليهودية هو جمال الدين ،وإن كان هذا
األخري عندهم خليط من األوهام واألساطري التي أضفتها األهواء عىل املعنى األصيل،
وهذا ال يزيد هذا الشعب إلاَّ اقتنا ًعا بأن اإلخالص هلذا الدين له قيمته يف التميز احلضاري،
وهذا ما أفرز سيكولوجية عنرصية متقت ما عداها من احلضارات ،فال حتتفظ إلاَّ بذاهتا
كقمة رأس اهلرم ،وهذا النمط من التفكري شكل لدى الفالسفة الالحقني حساسية مفرطة
اجتاهه.

 -2املسيحية

ال شك أن املسيحية كديانة قد أعطت رؤية جديدة حول التاريخ ،فكانت رؤية غائية
مبارشة ،تعتقد امتالكها زمام الزمن الغائب ،وهي تعترب أن التاريخ يسري وفق مسار خطي
له بداية وهناية ،وسياقه العام يتضمن تعلق اإلنسان بإثم اخلطيئة األوىل يف حياته الدنيا،
وهي مرحلة تستدعي من اإلنسان أن يسعى أثناءها لتحقيق اخلالص ،واحلياة مرحلة
تتوسط قدوم املسيح وحادثة الصلب ،وجميئه الثاين يف آخر الزمان «لتحرير البرش من تبعات
اخلطيئة األوىل ،وإقامة اململكة املسيحية -مملكة السامء -عىل أنقاض الرش»((( يف املستقبل.

وعليه فإن التصور املسيحي لتاريخ البرشية قبل املسيح ليس إلاَّ متهيدً ا لقدومه،
وأن تاريخ البرشية بعده سعي للخالص وانتظار لقدومه ،هبذا املعنى يكون التاريخ بمثابة
«كتاب كتب الرب فصوله ويمثله اإلنسان» ،وليس هلذا األخري فيه دور إجيايب ،فهو ينفذ ما
تقتضيه إرادة الرب .وقد مثل هذا االجتاه عىل الصعيد الفكري فكرة أن مستقبل هذا العامل
منوط برتتيب مسبق وضعته تلك العناية.
واستنا ًدا إىل هذا يرى كاسرير أن اعتبار هيجل لنابليون بونابارت عىل أنه حلظة
أساسية وحاسمة يف ربط الروح أو العقل أو الفكرة بفرد وحيد ،يريد أن خيترص النظام
السيايس يف شخصه ،فتجسد التاريخ والوعي يف شخص نابليون ،يامثل جتسد الرب يف

((( أمحد حممود صبحي ،يف فلسفة التاريخ ،بريوت :دار النهضة العربية للطباعة والنرش والتوزيع ،ط،3
ص .182
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املسيح عىل حسب االعتقاد املسيحي.

من خالل هاتني الرؤيتني اللتني أضحتا تشكالن جز ًءا ها ًّما من احلياة السياسية
خصوصا بعد احلرب العاملية األوىل ،التي يرى كاسرير «أهنا مل تستطع أن جتيء
املعارصة
ً
بأي حل حقيقي يف أي ميدان ،حتى بالنسبة لألمم املنترصة ،وظهرت مشكالت جديدة يف
كل جانب ،فازدادت شدة التوتر يف الرصاعات الدولية واالجتامعية واإلنسانية»(((.

نلمح أن اللجوء إىل التصورات الدينية املمتزجة بأسطورة التفوق ،يمكن أن تكون
احلل يف إحداث تأثري بالغ يف حياة اجلامهري ،فاململكة املسيحية التي تبرشنا هبا رؤيتها هي
مملكة اإلنسان األبيض ،اجلنس الوحيد الذي له القدرة وإمكانية أن يقيم حياة متحرضة،
وما باقي األجناس إلاَّ كتلاً ال تتحرك إلاَّ بإرادة األجناس الراقية ،وها هنا جتسدت يف القرن
العرشين فكرة «تفوق اآلريني عىل الساميني يف مرحلة تارخيية معينة ،هي مرحلة اهليمنة
االستعامرية األوروبية ،فزعم بعضهم أن العرب يفتقرون إىل اخليال اإلبداعي الذي من
شأنه توليد األساطري»(((.

ويف املقابل نجد عقيدة تفوق اجلنس السامي لدى اليهود يف حياتنا السياسية املعارصة
بمثابة احلق الطبيعي ،حتى بات يعتقد أنه يمثل احلقيقة املطلقة باعتباره حممولاً يف تصور
ديني ،ومالز ًما يف خميال اإلنسان املعارص باهلولوكوست.
لذا حذر أرنست كاسرير من هذه القوة املؤثرة الغريبة يف الفكر السيايس املعارص،
«وأكثرها إثارة للفزع هو ظهور قوة جديدة هي قوة الفكر األسطوري ،ولقد أصبحت
غلبة الفكر األسطوري عىل الفكر العقالين واضحة يف بعض املذاهب السياسية احلديثة،
واضحا جل ًّيا ،فكيف حتقق هذا
نرصا
ً
وكسب الفكر األسطوري بعد رصاع قصري وعنيف ً
النرص؟ وكيف نستطيع حتليل الظاهرة اجلديدة التي الحت يف أفقنا السيايس ،والتي تبدو
رأسا عىل عقب كل أفكارنا السالفة عن طابع حياتنا الفكرية
عىل نحو ما وكأنام قد قلبت ً
واالجتامعية؟»(.((1
إن األنظمة السياسية املعارصة تسعى إىل فرض طابع للحياة االجتامعية من خالل
جمموعة صور رمزية كامنة يف وعي البرش ،تستبدل وظيفتها من كوهنا جمرد كلامت سحرية
تواصلية يرتبط توصيفها بالفعل الالشعوري ،إىل أدوات للدمج االجتامعي ،تسعى

((( أرنست كاسرير ،الدولة واألسطورة ،مصدر سابق ،ص.366
((( حممود عجينة ،موسوعة أساطري العرب ،ص.77
( ((1أرنست كاسرير ،الدولة واألسطورة ،مصدر سابق ،ص.07
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األنظمة جاهدة إىل إذكاء مفعوهلا األيديولوجي وهذا مع ما تنحو إليه األساطري السياسية
اجلديدة« ،فهي ال تظهر عشوائ ًّيا ،إهنا ليست ثمرة شيطانية من صنع خيال خصيب ،إهنا
أشياء مصنوعة قد صنعها صناع مهرة ماكرون إىل أبعد حد»(.((1

هنا يمكن أن نتساءل هل لألسطورة تأثري سحري عىل عقول الناس ،مما يدفع
باألنظمة السياسية املعارصة للتخيل وجتاوز النظريات واالسرتاتيجيات الكربى املعينة عىل
حكم املجتمعات بعقالنية موثوقة ،واالستعانة برموز ال معقولة حتل حمل النظرية والقانون
والعدالة؟.
يرى العامل الفرنيس شرتاوس «أن األسطورة ال نصيب هلا من النجاح يف إعطاء
اإلنسان قوة مادية أشد للسيطرة عىل البيئة ،لكنها مع ذلك تعطيه وهم القدرة عىل فهم
الكون والسيطرة عليه»(.((1

هذه القدرة الوامهة باتت توظفها األنظمة الشمولية من خالل وسائل الدعاية
واإلعالن التي متارس شكلاً من استالب العقل ،عىل غرار ما كانت متارسه األسطورة عىل
اإلنسان البدائي ،وهذا ما يشري إليه األملاين ماركيوز يف كتابه (اإلنسان ذو البعد الواحد)،
حينام يقول :إنه «ما زالت عنارص التضليل األسطوري تستخدم إىل اليوم ،وتستعمل بصورة
منتجة يف الدعاية واإلعالن والسياسة ،فالسحر واخلزعبالت يامرسان تأثريمها عىل نحو
روتيني ويومي يف البيت واملخزن واملكتب ،وينتيش الناس ويشهدون باإلنجازات العقالنية
التي حتجب ال عقالنية النظام»(.((1
التطور الالمعقول لوسائل السيطرة الرسمية وهيمنتها ،اختذ اسرتاتيجية عامة
لرتسيخ هيمنة الدولة وتوحيد الذهنية االجتامعية ،ففي املجتمعات الرأساملية التي أخذت
طابع شمويل ،تم تفعيل فكر استسالمي عرب «القابلية الواعية أو الالواعية عىل االندماج أو
اخلضوع ،ملكة املوافقة عىل الظرف احلارض بام هو عليه بالفكر أو الواقع ،والعيش يف تبعية
األنساق املفروضة واإلرادات األجنبية»(.((1
لتامرس السلطة القائمة فعل اهليمنة عرب وسائل اإلعالم مربرة برشعية التقنية والعلم،

( ((1أرنست كاسرير ،الدولة واألسطورة ،مصدر سابق ،ص.372
( ((1ليفي شرتاوس ،األسطورة واملعنى ،ترمجة :صبحي حديدي ،الدار البيضاء :منشورات عيون،1986 ،
ص.18
( ((1هربرت ماركيوز ،اإلنسان ذو البعد الواحد ،ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت :دار اآلداب ،ط،3
1988م ،ص .209
( ((1بول لوران أسون ،مدرسة فرانكفورت ،ترمجة :سعاد حرب ،بريوت :املؤسسة اجلامعية للنرش ،ص .64
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فتطورمها هبذا الشكل مكن السلطة السياسية من أن تدعم هيمنتها عىل اإلنسان والطبيعة
عىل حد سواء ،لتنشأ عن ذلك عالقات جديدة يف الوجود االجتامعي ،وهكذا فإن العلم
والتقنية يضاف إليهام رموز أسطورية متعددة ،بعد أن كانا أداتني خلدمة اإلنسان يصبحان
اليوم عوامل لزيادة السيطرة الرقابية التي باتت متاثل الصور األسطورية التي مورست عىل
رئيسا
اإلنسان البدائي ،فالتصورات األسطورية مع هذا الغطاء اجلديد أضحت مسو ًغا ً
إلبقاء سلطة الفكر الرسمي للدولة عىل كافة كيانات املجتمع.
وعليه يرى أرنست كاسرير أن إعادة تصنيع األساطري السياسية الكربى تتطلب
إحداث تغيري كبري يف مهمة اللغة؛ بحيث يصبح للكلمة ُبعد سحري يتجاوز ُبعدها
الداليل ،أو بصورة أدق :يصبح للكلمة مهمة قيمية تتجاوز وصف األشياء والعالقات
بينها ،بل تتعداها يف سعيها إىل إحداث أثر سحري فيمن خياطبهم صناع األسطورة لتضفي
رشعية عىل األسطورة ،فام أن يتمتم صناع أسطورة اجلنس اآلري أو يشريوا بأيدهيم ،حتى
يصمت اجلميع؛ فصناع األسطورة اجلديدة ال هيدفون إىل إقناعنا ،بل إىل إخضاعنا بسلطة
األسطورة ،وإذا مل نخضع فنحن عصاة أو مع ّقدون نفس ًّيا.
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الدكتورة نوره عابد*

ﷺ مدخل عام

تنشد الدول املعارصة حتقيق العدالة وإقرار احلقوق من خالل املامرسات
الديمقراطية املختلفة ،عكس ما كان سائدً ا يف املامرسات السياسية الشمولية
القديمة ،والتي عرفت االستبداد وإلغاء احلريات الفردية و اجلامعية ،فأين
يكمن احلق يف إطار املامرسة الديمقراطية؟ وما هو النظام الذي يستطيع حتقيق
دولة احلق القانون؟ بل وكيف يتم إرساؤه داخل املجتمع التواصيل؟

الديمقراطية -كام هو معلوم -شكل من أشكال احلكم السيايس
القائم عىل التداول السلمي للسلطة ،وحكم األغلبية ،و محاية حقوق األفراد
واجلامعات (األقليات) ،فهي من ناحية تعرب عن نظام حكم ،ومن ناحية أخرى
تعرب عن جمتمع حر وقانوين.
وتعود أصول الديمقراطية إىل العهد اليوناين القديم ،ولذلك كانت

* باحثة يف الفلسفة ،وأستاذة مشاركة جامعة سعيدة ،اجلزائر ،الربيد اإللكرتوين:

noraphilo20@gmail.com
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الديمقراطية لغة متكونة من لفظني ديموس وتعني الشعب ،وكراتوس وتعني احلكم.
وعرفت اليونان نوعني من احلكم ،حكم ديمقراطي وحكم أوليغاريش ،فالنظام اجلمهوري
حيسب يف صالح الديمقراطية التي تقوم عىل األغلبية ،أما األرستقراطية فكانت متثل
األوليغارشية التي تقوم عىل األقلية.
ولقد تناول فالسفة العقد االجتامعي موضوع الديمقراطية عىل أساس العقد
االجتامعي ،للبحث عن البديل السيايس ومرشوع النهوض املبني عىل التعاقد احلر ،ولكل
فيلسوف من فالسفة العقد رؤيته اخلاصة ،وإن كان التفكري السيايس هلوبز يشكل أساس
السياسات احلديثة ،ولكن املعرب احلقيقي عن الديمقراطية يف العقد االجتامعي هو جون
جاك روسو ( )Jean jack Rousseauالذي حدد مراحل ترشيع القانون وكيفية ممارسته من
خالل كتابه «العقد االجتامعي».
هذه املامرسة ال تتم إلاَّ بمقتىض القانون احلاصل عن اتفاق أفراد املجتمع ،فالعالقة
بني احلاكم واملحكوم هي عالقة طاعة للقانون .ويميز روسو بني اإلرادة العامة وإرادة الكل،
فهذه األخرية تبنى عىل أساس املصلحة املشرتكة واألوىل عىل املصلحة اخلاصة« .فالفرد ال
يمكن أن حيقق مصلحته بمعزل عن اآلخرين ،وحتى يتم التعاون وجب االتفاق ،واالتفاق
ينشأ بموجب القانون الذي يعرب عن العقد االجتامعي»(((.

ومن املقاربة والتحليل الذي أقامه هابرماس للديمقراطية باعتبارها أساس دولة
احلق والقانون ،فقد استعار هابرماس مصطلح تقرير املصري من روسو ،والذي يعني
العالقة القائمة بني الرأي العام واإلرادة العامة التي تعرب عن احلالة االجتامعية الذي
يعيشها ،وتستلزم االعرتاف هبا من قبل كل واحد ،ثم حتول إىل مبدأ إجرائي يامرس من
خالل الديمقراطية ،بواسطة نشاطات تواصلية تفرتض عىل أشكال احلياة املرتبطة بعالقات
متبادلة تقتيض االعرتاف(((.
بينام تقوم الديمقراطية الدستورية عىل مبدأ املشاركة كحق مضمون دستور ًّيا والكل
متساوي ،وحسب راولس (« )John Rawlsالكل متساوي بالوضعية األصلية املضمونة
دستور ًّيا ،ألنه ضمن الوضعية األصلية تتم كل االتفاقات املربمة ،والتي تم الوصول إليها

((( عبد القادر مالفي ،الديمقراطية والتواصل استعامل نظري وتطبيقي ملنطق هابرماس ،أطروحة دكتوراه،
السنة اجلامعية 2010-2009م ،ص.167

(2) Jürgen Habermas, l’intégration républicaine, traduit par Ramer Rochlitz, Edition Fayard,
Paris 1998, p56.
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بإنصاف مع مجيع املشاركني»(((.

هبذا اإلجراء حتافظ الدولة عىل الصيغة التمثيلية لكل املشاركني السياسيني
وبالتساوي ،فالسلطة حتدد السياسة االجتامعية املجسدة يف العضو التمثييل املنتخب ،وهو
مسؤول أمامهم ألن يرشع القوانني.

وقد عرفت الديمقراطية الدستورية شكلني من املامرسة ،األوىل تتامشى مع التصور
الليربايل املحكوم باقتصاد السوق والذي يضمن فيه االعرتاف بحقوق اإلنسان واحلفاظ
عىل احلريات ،والثاين هو التصور اجلمهوري الذي يقر باحلريات السياسية التي حتقق
السيادة الشعبية ،غري أن هابرماس انتقد هذين الشكلني واعتربمها أشبه بالتصور األرسطي
ما بني األوليغارشية والديمقراطية ،إلاَّ أنه أدخل مفهوم التواصل ودافع عنه ،وبينَّ كيف أن
النخبة تصل إىل السلطة باملامرسة الديمقراطية ،والتي تستمد رشعيتها منها ،وهذا النمط من
املامرسة يؤدي إىل تأسيس نظم شمولية ألهنا بإمكاهنا أن تسد الطريق أمام نشوء جمموعات
اجتامعية حتمل تصورات جتديدية(((.
فعملية التربير هذه تقتيض املناقشة ،وعليه وضع هابرماس أخالق املناقشة كرشط
لنجاح ممارسة الديمقراطية ،فام هي إ ًذا أخالق املناقشة؟ وهل ألخالق املناقشة أن تؤسس
املامرسة احلقة للديمقراطية؟
إن إتيقا املناقشة هي ثمرة ا ّطالع هابرماس عىل فلسفة اللغة األنجلو-أمريكية
(ألوسني وبريس) واستثامرها هلا من جهة ،وإعادة صياغة التحول البني ذايت لنظرية
األخالق الكانطية من جهة أخرى ،وقد أراد هبا هابرماس إعادة بناء العقل العميل ،فسامها
بإتيقا املناقشة ،ثم أصبحت نظرية املناقشة هي البحث يف رشوط صالحية املعايري ،عن
طريق مناقشة حجاجية بني ذوات قادرة عىل العقل والكالم وذات كفاءة لغوية تواصلية.

وتعود هذه الفكرة إىل مرجعيات الفلسفة العملية التي هلا أصول ثالثة «ال تزال
املناقشات الراهنة تستمد معينها منها ،وهي :األخالق األرسطية ،النزعة النفعية ،والنظرية
ونظرا إىل أن احلداثة حتتاج إىل نموذج أخالقي ذي خاصية كونية
األخالقية الكانطية.
ً
ومعيارية مستقلة خاصة ،فقد استبعد هابرماس األخالق األرسطية ألهنا ركزت عىل
اخلري وجعلت منه موضوع كل الرغبات ،ألن كل فنون اإلنسان وبحوثه الفكرية وأفعاله
وقراراته تصبو إىل خري معني حمل رغبته.
(3) Rawls Johnthéorie de la justice, traduit par CatherineAudran, Ed le seuil 1997, p258.
(4) JürgenHabermas, droit et démocratie.
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وليس هذا اخلري سوى السعادة ،كام استبعد هابرماس النزعة النفعية؛ ألهنا جعلت
املنفعة أساس األخالق ،مؤكدة أن صالح األفعال مرشوط بمضاعفة اخلريات واللذات
وجتنب األمل وكل أشكال احلرمان.
لكن جعل املنفعة القاعدة املوجهة للسلوك البرشي ،يرجح ك ّفة الفعل األدايت
االسرتاتيجي ويؤدي إىل الرصاع عىل اخلريات؛ لذا ألغى هابرماس املسائل املتعلقة باحلياة
السعيدة ،التي ركزت عليها األخالق الكالسيكية ،كام رفض اللجوء إىل املشاعر أو
القرارات الالعقالنية»(((.
يبق أمام هابرماس سوى النظرية األخالقية الكانطية لبناء إتيقا املناقشة ،كوهنا
ومل َ
جعلت معرفة رشوط صالحية املعايري مطلبها الرئييس وأن املسائل العملية قابلة للحقيقة.

إ ًذا إتيقا املناقشة هلا طابع إجرائي هدفه إعطاء قيمة للمتطلبات املعيارية بواسطة
املناقشة ،فهي ال هتتم فقط باملضامني بقدر ما هتتم باملناقشة العملية ذاهتا ،أن حيل املشاركون
نزاعاهتم باالتفاق .فإتيقا املناقشة إتيقا ديونتولوجية مستوحاة من األخالق الكانطية ذات
طابع واجبايت ،هتتم باملسألة األخالقية املتعلقة بالعدالة فهي ال حتقق إلاَّ بصورة نزهية
وحيادية ،تضمن املصلحة املشرتكة للكل(((.

إذ إهنا تعالج الرصاعات والنزاعات بني األفراد واجلامعات باالستناد إىل معايري
صاحلة يتم عىل ضوئها تربير الفعل ،فالديمقراطية عند هابرماس هي تعبري عن املصالح
العامة للمجتمع ككل.
عىل هذا األساس كل مواطن مطالب بالدفاع عن هذه املصالح ،وإقناع اآلخر بتبني
رأيه اعتام ًدا عىل منطق التشاور واحلوار ،يف ظل فضاء عمومي ديمقراطي .وما نسميه
بالتعددية التأويلية هو فهم للذات نفسها ،وإدراكًا للقيم واملصالح اخلاصة باألشخاص،
وبفعل التاريخ صارت داخل تقاليد خاصة.
منفتحا عىل البدهييات
فكرا
ً
إن هذه التعددية عند األفراد يف الرؤى املتعددة جتعل منها ً
التي ال تعني مبدأ الشموليات ،ثم إنه جيب األخذ بعني االعتبار طريقة املراعاة لكل مشارك
يف املناقشة انطال ًقا من رؤيته اخلاصة ،إلرساء السياق العام املتضمن ملختلف املصالح
املعينة ،مع استحالة رفض االسرتاتيجية اهلادفة إىل «تصوير الذاتية»((( ،متممة للعالقات

((( مجيلة حنيفي ،من احلداثة إىل املعقولية التواصلية ،ص.200
((( يورغن هابرماس ،إتيقا املناقشة ،ص.20
((( املصدر نفسه ،ص .21
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مع الذات (اإلبستمية أو العملية) واملوجودة داخل العالقات التي تربطنا بالغري.
يتوسع هابرماس يف رشح هذه االسرتاتيجية من خالل مالحظتني:

األوىل :هناك اختالف جوهري بني مفهوم احلرية الذاتية والتصور الكانطي
متمحورا حول موضوع واحد .بينام
لالستقاللية ،فاحلرية الذاتية يكون الوعي فيها
ً
االستقاللية نجد فيها اإلرادة منضوية يف بدهييات تعد مفتاح نجاح االختيار اخلاص ببلوغ
الشمولية ،مما يسهل لنا النظر إىل مجاعة أخالقية بام هي مجاعة شاملة ،يف حني احلرية الذاتية
تصورا لبعض األفراد يستغلون حريتهم إىل أبعد حد ممكن بخالف االستقاللية،
تضع أمامنا
ً
وعىل هذا يمكن أن نؤكد أن حرية الفرد ال تكون إلاَّ إذا كانت هناك درجة متساوية يتمتع
هبا كل األشخاص.
أما املالحظة الثانية :إن ما يواجه اختيارات املشاركني يف مناقشة عملية ،هو اإلكراه
املتضمن يف أسباب يفرتض سريها عىل اجلميع ،وليس فيام يعكس حقيقة ما أفضله أو حقيقة
ما يفضله غريي ،وهذه أسباب يكتشف من خالهلا املامرسة األمثل للجميع للوصول إىل
ضبط مشكلة ما؛ إذ ينبغي للمنخرطني يف املناقشة أن يبحثوا عن أنامط األسباب أو البواعث
املقبولة عند كل املشاركني ،عند إعالهنم عن مواقفهم املختلفة ،فإتيقا املناقشة تلبي رشطني
مها:

األول :أن كل مشارك حر بحيازته السلطة اإلبستمية يف صيغة املتكلم والتي متكنه
من اختاذ موقف معني.
الثاين :هذه السلطة غرضها البحث عن اتفاق عقالين مدروس ،والعمل عىل اختيار
احللول املقبولة عقل ًّيا.

إ ًذا فالرشط األول يبني لنا عن عدم عزل الطرد حلساب الرشط الثاين .بل تثبت
هذه الفردانية داخل عالقة متميزة تسعى للوصول إىل إمجاع أو توافق ،بينام تعكس الرابطة
االجتامعية تسليم الفرد هلا رغم التنافس يف اجياد أفضل احلجج للفرد(((.

فهذه الديمقراطية تقوم عىل سامع خمتلف اآلراء ومناقشتها مع اجلهات املختصة ،وما
أيضا ،أن الديمقراطية التشاورية تستند عىل أخالق احلوار واملناقشة بني املتحاورين
نلمسه ً
العقالنيني اهلادفني إىل حتقيق التوافق حول الشؤون العامة التي تقدم هلا إجراءات االلتزام
بقيم كونية تفرض عىل املناقشني منذ البدء رضورة االلتزام بقيم كونية شاملة.
((( يورغن هابرماس ،إتيقا املناقشة ،ص.27
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مها
إن إتيقا املناقشة التي جتاوز هبا هابرماس أخالق كانط ،ختلق بني املتحاورين تفا ً
متبادلاً حول كونية املصالح ،وكذلك حول مشكلة تأسيس النظرية األخالقية من خالل
مبدأ الكونية ،انطال ًقا من افرتاضات مسبقة .ويف هذا يقول هابرماس« :فقط تأسيس املبدأ
األخالقي الذي ليس راج ًعا باملرة إىل فعل العقل ،يمكن أن يبطل الشك يف نزعة كالمية
عرقية مركزية»(((.
كام يؤكد هابرماس أن من مهام إتيقا املناقشة ارتكازها عىل مبدأ الكونية الذي يعرفه
بقوله« :ينبغي عىل كل معيار ذي صالحية أن يستجيب للرشط الذي بمقتضاه يمكن لكل
النتائج واآلثار الثانوية التي هي بصورة متوقعة متأنية من واقع كون املعيار متت مالحظته
عىل نحو كوين بقصد تلبية مصالح كل واحد من األشخاص ،أن تكون مقبولة من طرف
كافة األشخاص املعنيني»(.((1
أصبحت اإلتيقا اليوم رضورة يف نمط معيشة اإلنسان يف هذا العامل ،فهي تسمح
وجه التعقل اإلنساين نحو الطبيعة ونحو النفس،
بوجود اإلنسانية للعقل ،فسقراط قديماً ّ
وجه
وأنزل الفلسفة من السامء إىل األرض ،وأجربها عىل تنظيم احلياة ،فسقراط هو من ّ
التعقل اإلنساين ،وأتى بدراسة حول االستحقاقات األخالقية ..وهو أول من أعطاها
مفهو ًما عامل ًّيا»(.((1

كذلك السفسطائيون أشاروا إىل العيش املشرتك ،وختصصهم يف احلوار وفن اإلقناع
دليل عىل ذلك ،هذا ويبقى سقراط هو الذي أرجع اإلنسان إىل نفسه ،وبحثه عن كيفية
واضحا ينتقل باإلنسان ويسافر
فكرا
ً
سيادته يف هذا العامل بواسطة العقل .فالتفلسف يصبح ً
به من خالل الكالم احلر ،ويف هذا يشري هيجل إىل أن «التفلسف اخلالص هو الذي حيمل
عىل الروح املطلق بتدخل يف خمتلف طرق تقديم هذه الروح»(.((1
فاإلتيقا تعني دراسة نظرية األسس التي تقود الفعل اإلنساين يف كل سياقاته ،أي إن

(9) Jürgen Habermas, de l’éthique de discussion, traduit par Mark Hunyadi, Edition de cerf,
paris1997, p18.
(10) Jürgen Habermas, morale et communication, conscience morale et activité
communicationnels, traduit par Christian Bouchain homme, paris Edition Flammarion
1986, p86.87.
(11) Fethitriki.philosopher le Vivre ensemble chaire UNESCO de philosophie, l’or du temps
1988, Tunisie, P29.
(12) Hegel, leçon sur l’histoire de la philosophie, Vrin, Paris 1975, p398.
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يكون هناك حترر من أجل التكلم بلغة أرسطية( ،((1كام أن الفالسفة املسلمني وعىل رأسهم
الفارايب قد حتدثوا عن العيش املشرتك وإتيقا احلوار.
هذه األفكار التي تأخذ جذورها من التقليد اليوناين ،ولكنها أفكار قوية كوهنا جتمع
بني الفضاء األسطوري والفضاء الديني والفضاء املعريف والفلسفي ،فالفارايب تصور كيفية
العيش السعيد يف ظل العيش املشرتك ،عىل اعتبار أن السعادة اإلنسانية تكمن عند الفارايب
يف االكتامل اإلنساين واكتامل الروح« ،الروح تصل إىل الكامل ،أن الكامل يستمر بدون مادة
يصبح جوهر معارف وثابتًا إىل األبد عىل تلك احلالة»(.((1

أيضا عند الفارايب «يعطي للعقل أبعاده االجتامعية ألهنا يستطيع أن
كام أن التعقل ً
يكون أصل ذلك النسيج للعالقة مع اآلخر كمواصفات أساسية لكل ما هو إنساين»(.((1
إن التعقل يمنح لإلنسان أبعا ًدا اجتامعية وإنسانية ،فالعقالنية هي أساس كل ما هو
تسيري جيد لألمور حسب سبينوزا .والتعقل اإلنساين يسعى إىل اإلقرار بالنوع اإلنساين
يف السعادة« .فالعدالة يف املدينة الفاضلة تقوم عىل العون واملحبة ،واملحبة يف االشتقاق،
تكون العشق ،الصداقة ،الولع
بحيث تستطيع الوضعية العاطفية حسب بن مسكويه أن َ
واملودة»(.((1

يقول ابن مسكويه« :األنس رضورة تستوجب حتقيق وضعية األفراد املتفرقني
يؤلفون مجاعة متصلة بانسجام ،إىل درجة أن يكون بفضل هذا االنسجام يشعرون مثل فرد
(((1
واحد ،أن يكون كل األعضاء يتنافسون م ًعا يف إنتاج نفس الفعل النافع له».
إن العيش املشرتك داخل االنسجام املرتجم ،ليس فقط العدالة املرافقة للعقل
مها ممكنًا بني البرش ،إنسانية حب التقاسم .هذا الوصف للعيش
واحلب ،ولكن ً
أيضا تفا ً
املشرتك ،وهذه «املحبة جتد الرتمجة احلقيقية هلا عند التوحيدي الذي يسميها املؤانسة ،فلو
كان العيش املشرتك وضعية طبيعية عند اإلنسان ،فاألنس واملؤانسة مها شكالن إتيقيان
أيضا رشط االستطاعة عىل التفكري»(.((1
(أخالقيان) واملحبة ليست رشط األنس ،بل ً

( ((1يوسف كرم ،الفارايب ،أفكار أهل املدينة الفاضلة ،بريوت  ،1980ص.7

(13) Fethitriki.Ibid, p30.

(15) FethiTriki.Ibid. p.32
(16) FethiTriki.opcit. p.34.

( ((1هتذيب األخالق البن مسكويه ،دراسة وحتقيق :عامد اهلاليل ،منشورات اجلمل ،ط  ،2011 ،1ص .43
( ((1يورغن هربماس ،املعرفة واملصلحة ،ترمجة :حسن صقر ،منشورات اجلمل ،2001 ،ص .86
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ﷺ احلق واملواطنة

ناقش هابرماس فكرة املواطنة ،وهذا النقاش ال خيتلف عن تفكريه يف موضوع
الديمقراطية ،واعتربها هي التجسيد الوحيد ملفهوم الديمقراطية ،من حيث هي تعبري عن
اخليار اجلامعي املشرتك ،ونجد يف حتليله للمواطنة أنه اعتمد عىل فكرة «املواطنة الدستورية»
القائمة عىل إرادة السياسة ،وعىل عقلنة العامل املعيش من خالل تبنيها لعقالنية تواصلية
وهلوية أخالقية(.((1

غري أن مصطلح ومفهوم املواطنة الدستورية مل يكن هابرماس أول من استعمله ،بل
سبق أن و ّظفه الفيلسوف األملاين دولف ستارنربغر (1989-1907م) «بمناسبة االحتفال
بالذكرى الثالثني للقانون األملاين يف  23مايو  ،((2( 1979وأراد من وراء استعامل هذا
املصطلح اجلديد استبدال االنتامء العرقي واجلغرايف للشعب األملاين بانتامء وطني آخر يقوم
عىل الشعور باالنتامء العقالين للمبادئ املتضمنة يف املعيار األسمى للدولة وهو الدستور(.((2

استعمل مصطلح (املواطنة الدستورية) من قبل عامل االجتامع ماريو راينر لبسيوس
(((2
( )MARIORAINER LEPSIUSلإلشارة إىل القبول التدرجيي يف أملانيا الفدرالية
لنظام سيايس قائم عىل حق تقرير املصري الديمقراطي ،ومنفصل عن فكرة مجاعة املصري
املشرتك.

غري أن الفضل احلقيقي يف استعامل هذا املصطلح وتأسيسه يرجع إىل هابرماس،
وذلك خالل مشاركته الف ّعالة يف النقاش الذي جرى سنة 1986م بني عدد من املثقفني
واملؤرخني يف أملانيا بشأن الطريقة التي جيب التعامل بواسطتها مع مايض املواطنة االشرتاكية.
ونجد أن املواطنة الدستورية يف أملانيا تبحث عن معامل هويتها يف مواجهتها ملاضيها،
فبالنسبة هلابرماس جيب إعادة بناء اهلوية األملانية لكي تكون ضد التمجيد القومي ،وهنا
يتضح وفائه لليربالية األنوارية احلديثة ومن منطلقات جديدة ،فبالنسبة له ليس ثمة عالقة
رضورية بني الوعي القومي واملسلك الديمقراطي يف احلكم ،حتى ولو كان من اجلانب

( ((1عبد العزيز ركح ،ما بعد الدولة – األمة عند يورغن هابرماس ،اجلزائر :منشورات االختالف ،ط،1
 ،2011ص.83
( ((2املصدر نفسه ،ص.84
( ((2املصدر نفسه ،ص.84
( ((2كانت أملانيا تعيش أزمة هوية ليس فقط بالنظر إىل ماضيها الوطني االشرتاكي الذي ال يريد أن يميض
أيضا إىل انقسامها إىل قسمني رشقي وغريب ،األمر الذي عزز عند
بحسب تعبري أرنست تولته ،ولكن ً
الشعب األملاين الشعور بفقدان اهلوية.
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التارخيي ،إن العامل القومي يشكل قوة دفع ممهدة للنظام التعاقدي الديمقراطي(.((2

غري أن املعيار األسايس للديمقراطية عند هابرماس ليس انغراسها يف اهلوية القومية،
وإنام بناؤها عىل أساس التعاقد احلر بني األفراد الذين ُينَ ّظمون حياهتم اجلامعية عىل قواعد
تنظيمية إجرائية تضمن العدل فيام بينهم.
وإذا كان هذا النموذج قد ارتبط تارخي ًّيا بشكل الدولة القومية ،فإنه اليوم يسري يف
اجتاه مبدأ املواطنة الدستورية التي تنجم عن فكرة الرشاكة الكونية العابرة للحدود السياسية
الوطنية ،ومنه نجد انسجام أفراد املجتمع السيايس مع املبادئ القانونية ذات األهداف
الكونية ،ويتعلق األمر بمبادئ العدالة والديمقراطية واملساواة يف املواطنة وحقوق اإلنسان
التي هي مبادئ مؤسسة الدولة الديمقراطية(.((2

وعليه كان غرضه يف القول باملواطنة الدستورية يف مقابل املفهوم القومي أو العرقي
للمواطنة الذي كان سائدً ا ،أي التداخل مع أمة قومية جتمعها قيم مجاعية مشرتكة.
فبالنسبة هلابرماس املواطنة الدستورية ال حتتاج إىل رشوط قومية ،وإنام تكون وفق
مبادئ معيارية وأخالقية شاملة ،وإذا كانت الثقافة القومية رضورية للهوية القومية ،فإهنا
غري رضورية للمواطنة الدستورية التي حتتاج فقط إىل ثقافة سياسية ليربالية.
لقد حدد هابرماس املبادئ الرئيسة لتأسيس املواطنة الدستورية عىل الشكل التايل:

أولاً  :رضورة الفصل بني الدولة واألمة

إن املواطنة الدستورية تعترب أنه ال يوجد رباط داخيل بني ما يسمى بالقومية
واجلمهورية ،لكن العالقة تارخيية مل تصبح فقط وظيفة من الناحية السياسية إلاَّ لفرتة
معينة( .((2واآلن قد أصبحت متجاوزة ،حيث أصبح األمر يتعلق برضورة العمل عىل
أرستْه الدولة بني اجلامعة التارخيية لالنتامء ،وبني اجلامعة السياسية
فصل االرتباط الذي َ
الديمقراطية ،واهلدف من هذا كله هو إعادة بناء جديد للتضامن بني املواطنني عىل مستوى
كوين أكثر جتريدً ا(.((2
وقد اعترب هابرماس القومية نتيجة من نتائج عمل القوى الثورية الصناعية اإلدارية

( ((2عبد العزيز ركح ،ما بعد الدولة – األمة عند يورغن هابرماس ،مرجع سابق ،ص.85

(24) Habermas l’Etat de droit démocratique:la réunion paradoxale de principes contradictoires
Gallimard France 2005.P:167.

( ((2عبد العزيز ركح ،ما بعد الدولة – األمة ،مرجع سابق ،ص.86
( ((2املصدر نفسه ،ص.86
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واإلعالمية ،عىل اعتبار أن املواطنة أصبحت منفصلة عن األمة ،وذلك نتيجة أسباب من
حكرا عىل أمة معينة
بينها أن مبادئ السياسة العاملية التي كانت تنتظم حوهلا املواطنة ،مل تعد ً
دون أخرى ،فهنا نجد قد حصل انفصال بني الديمقراطية والقومية.
وما حدث يف الثورة الفرنسية هو اجلمع بني الدفاع عن حقوق اإلنسان واملواطن يف
الوقت نفسه ،إ ًذا ال يمكن ألية دولة اليوم أن تعيد مثل هذا املرشوع بصورة رشعية حسب
اعتقاده.

ثان ًيا :بديل لتحقيق االندماج االجتامعي

ليس االندماج القومي هو الذي جيعل باإلمكان حتقيق الديمقراطية ،بمعنى االعتامد
عىل العامل العاطفي لتجذير املبادئ الديمقراطية يف أذهان املواطنني باعتبارها ثقافة
عمومية مشرتكة ،بل عىل العكس من ذلك بإرساء آليات متثيل ومشاركة سياسية مناسبة
لظهور ثقافة عمومية ديمقراطية.
مدعوين ملامرسات تشاورية ،بحيث ختلق لدى
وذلك بالنظر إىل الرعايا كمواطنني
ّ
هؤالء اإلطار املالئم لظهور شعور باالنتامء واملسؤولية املشرتكة ،ومن ثمة رشوط مالئمة
الندماج وطني ناجح( ،((2وهبذا نجد أن هابرماس حاول أن يبينّ أن الوحدة السياسية
جلامعة ما ،يمكن أن تتضح وتتجىل نتيجة املامرسة الديمقراطية ذاهتا ،فأمة املدينة التي يدعو
إليها هابرماس ال جتد هويتها يف الوحدة السياسية جلامعة ما ،بل يف املامرسة الديمقراطية
للمواطنني.

ثال ًثا :ما بعد الوطنية

من املعلوم أن اإلرساء الفصيل ملبادئ الديمقراطية ودولة القانون ،يفرتض بالرضورة
قاعدة مادية لتطبيق هذه املبادئ يف سياقات زمانية ومكانية مميزة بتاريخ وثقافة وتقاليد ،غري
كبريا ضد إمكانية قيام هوية ما بعد الوطنية ،مادام التحقيق
أن احلقيقة ال تشكل
ً
اعرتاضا ً
الكيل للديمقراطية مستحيلاً يف الواقع املعيش ،فإن هذا األخري ال يناقض فكرة ارتباط
املواطنني فيام وراء انتامءاهتم العاطفية بمبادئ قانونية ،وبقيم أخالقية كونية بإمكاهنا إرساء
بنية ف ّعالة هلوية سياسية متحررة من التحديدات القبلية واهلوية(.((2
ويف اعتقاده دائماً  ،يعترب االحتاد األورويب فضاء مالئماً لصياغة مثل هذا االنتامء ملا بعد

( ((2عبد العزيز ركح ،ما بعد الدولة – األمة ،املرجع السابق ،ص.88
( ((2يورغن هابرماس ،إيتيقا املناقشة ،مرجع سابق ،ص.45
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الوطنية ،فمن جهة بدأت الدول الوطنية األوروبية منذ هناية احلرب العاملية الثانية تنزع نحو
تطوير شعور املا بعد وطني.

نخلص إ ًذا ملجمل هذه املبادئ للمواطنة الدستورية ،عىل أهنا شكل من أشكال
املواطنة القائمة عىل إرادة املشاركة السياسية ،وعىل عقلنة العامل املعيش من خالل تبنّيها
لعقالنية تواصلية وهلوية أخالقية يف أفق نقدي ،وهبذا نلحظ أن هذه املبادئ ال تتم باإلكراه
أو بالقوة لكي تكون هناك مواطنة ،بل تتم كنتيجة للمامرسات التشاورية.
أيضا
املواطنة هي عبارة عن وضع يرتجم يف شكل حدود املدينة ،وأن املواطنني هم ً
أشخاص هلم هويات فردية نمت وترعرعت وسط تقاليد معينة ويف أوساط ثقافية نوعية.
لذا فإنه يتوجب أن نضع يف اعتبارنا أن هؤالء األشخاص هم يف حاجة هلذه التقاليد حتى
يتمكنوا من احلفاظ عىل هوياهتم.

كام أنه -ويف حاالت خاصة -يمكننا أن نوسع من حاضنة احلقوق املدنية حتى
نتمكن من تلقيحها باحلقوق الثقافية ،فهذه احلقوق تسمح للمواطنني مجيعهم وبمساواة
تامة االنتامء جلامعة ثقافية معينة ..متكنهم من اختيار هويتهم وإرسائها بكل حرية.
هناك اختالف حول حتديد مفهوم املواطن ،إذ تتحدد منزلة املواطنني بواسطة احلقوق
الذاتية التي تعطى هلم من طرف الدول ،ومن خالل احرتامهم حلدود امللكية اخلاصة التي
يضبطها القانون مع التزام الدولة بحاميتهم وعدم التعدي عىل ممتلكاهتم الرشعية بطرق
ٍ
ً
هامشا من
عندئذ تكون احلقوق الذاتية هي حقوق سلبية حيث متنح الدولة
غري رشعية.
(((2
االختيار داخلهم ،حيث يكون األفراد مستقلني عن كل ضغط خارجي .
واحلقوق السياسية هنا تسمح للمواطنني بأن يؤكدوا ملكياهتم اخلاصة ،وأن يكونوا
إرادة سياسية وقوة ضغط حتافظ هلم عىل مصاحلهم ،وأن يكون هلم من يمثلهم يف االنتخابات
ويف الربملان ويف اإلدارة.

إن اإليامن بقيم املواطنة هو احلل الذي جيب تقديمه كبديل عن انغالق العامل السيايس
يف الدولة الشمولية ،وإن التوجه نحو االندماج والسلم والتعايش والتسامح هي الطريق
الرشعي نحو الديمقراطية(.((3
أما يف النموذج اجلمهوري فنجد أن منزلة املواطنني ال تتحدد وفق احلريات السلبية،

( ((2يورغن هابرماس ،إتيقا املناقشة ،مرجع سابق ،ص.20
( ((3عبد العزيز ركح ما بعد الدولة األمة ،مرجع سابق ،ص.90
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وإنام من خالل احلقوق املدنية وخاصة حق املشاركة والتعبري واملامرسة العمومية وحتمل
املسؤولية يف اجلامعة السياسية .كام أن املسار السيايس ال يتوقف عند مراقبة املواطنني لنشاط
احلكومة ،وذلك بمامرسة حرياهتم واملحافظة عىل حقوقهم اخلاصة ،وإنام يمتد نحو إجياد
أرضية ديمقراطية للتجاذب بني الدولة واملجتمع ،والنظر إىل السلطة احلكومية عىل أهنا
قدرة أصلية تتأسس عن طريق التواصل بني املؤسسات.

وممارسة القدرة عىل التحديد الذايت لدى املواطنني من خالل محاية الدولة هلذه
املامرسة عن طريق مأسسة احلرية العامة؛ لذلك ال تستمد الدولة مرشوعيتها من محاية
احلقوق الذاتية ،ومن متكني املواطن من الدفاع عىل مصلحته اخلاصة ،وإنام من ضامن مسار
تكوين الرأي واإلرادة من طرف املواطنني األحرار واملتساوين ،باعتبار املصلحة املشرتكة
بينهم.

هكذا يكون املواطن يف النموذج اجلمهوري أكثر فاعلية يف حتقيق املصالح املشرتكة
ومؤثرا
حريصا عىل املصالح اخلاصة والفردية،
من املواطن يف النموذج الليربايل ،الذي يظل
ً
ً
يف حياة اقتصادية خالية من ضجيج السياسة.
غري أن العيب الذي يقع فيه النموذج الليربايل هو إخضاعه دولة احلق إىل معايري
املجتمع االقتصادي ،واحلرص عىل إشباع حاجة املواطنني املنتجني يف التمتع بالسعادة
اخلاصة.

ﷺ مبادئ املنافسة الديمقراطية

إن إتيقا املناقشة تستند إىل مبدأ آخر ،إضافة إىل مبدأ الكونية وهو مبدأ املناقشة،
يعرب عنه هابرماس بقوله« :ال يمكن ألي معيار أن يدَّ عي الصالحية ،إلاَّ إذا متكن مجيع
األشخاص املعنيني من االتفاق عليه بوصفهم مشاركني يف مناقشة عملية حول صالحية
هذا املعيار»( .((3والنقاش الذي حيدث هو نقاش بني-ذايت تفاعيل ،واملعنيون ال يمكنهم
حتقيق االتفاق إلاَّ إذا احرتموا رشوط املناقشة الديمقراطية وهي:
 -1التحيل بالتعقل والنزاهة.

 -2قبول التفاهم حول املواضيع من قبل املستمعني.

 -3اجتهاد املتكلم (املتحدث) يف أن يفهم من قبل املستمعني.
(31) Jürgen Habermas, de l’éthique de discussion.Ibid p87.
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 -4البحث عن التفاهم واالتفاق.

 -5لكل واحد نصيب يف النقاش واحلق يف إثارة أي مسألة والتعبري عن أرائه وأفكاره.
 -6اختاذ املواقف بكل حرية وبمعزل عن أي ضغط أو إكراه.
 -7مشاركة أكرب عدد ممكن من األفراد.

 -8االتفاق القابل للتعديل إذا وجدت احلجة األفضل(.((3

انطال ًقا من هذه الرشوط ،يطرح هابرماس تصوره للديمقراطية من خالل نظرية
املناقشة ،ويربطها بمفاهيم معيارية أكثر واقعية من حيث حتقيقها للحريات األساسية ،فهو
يرى أن النموذجني الليربايل واجلمهوري يشرتكان يف مبادئ ،ولكن لكل نموذج تعامله
اخلاص معها وفق تصوره اخلاص ،وبكيفية التعامل مع الدستور إما ترشيع ًّيا أو امتثال ًّيا.

فالنموذج اجلمهوري يطرح احلريات األساسية وفق مبدأ السيادة الشعبية ،أن يكون
املرشع وهو احلاكم (مثلاً الثورة الفرنسية) ،والسلطة تستمد رشعيتها من
الشعب هو ّ
الشعب عن طريق االنتخاب أو االستفتاء ،أما النموذج الليربايل فيقوم عىل التزاوج بني
احلريات األساسية واحلريات اخلاصة.

وهنا املامرسة الديمقراطية تتوقف عىل جمموعة من القواعد املفروضة ،وهنا يضع
هابرماس إصبعه عىل التعارض املوجود بني اخلضوع وممارسة احلقوق السياسية .وهنا ال
يمكن أن نسمي الديمقراطية بالديمقراطية ،بل جيب أن نفرس املفاهيم ،فام كان سب ًبا هلذا
التعارض خيتفي بمجرد أن نرفع هذا االلتباس بني الرشوط الضاغطة ورشوط اإلمكان(.((3

أيضا ،يوضح هابرماس مدى «إلزامية الدستور مع الديمقراطية وعالقتها
ومن هنا ً
باحلريات األساسية ،واملتضمنة يف احلقوق األساسية ،أن الدستور يلتزم بحاميتها ،فاحلقوق
األساسية الليربالية والتي حتمي امللكية الفردية (اخلاصة) تأخذ قيمة جوهرية عند ممارسة
احلقوق السياسية»(.((3
ونظرية املناقشة يف اإلطار الديمقراطي حتدد اإلجراءات ورشوط التواصل ،التي
تساهم يف التكوين السيايس للرأي واإلرادة ،واملامرسة الديمقراطية تستند إىل أخالق
املناقشة والتواصل.

(32) Jürgen Habermas, de l’éthique de discussion.Ibid p122.

( ((3مالفي عبد القادر ،الديمقراطية والتواصل ،مرجع سابق ،ص .167

(34) Jürgen Habermas, de l’éthique de discussion.Ibid p123.
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يقدم هابرماس ثالثة نامذج للديمقراطية:

 -1نموذج ضمن التصور الليربايل :تقوم وظيفة الديمقراطية عىل برجمة الدولة داخل
املصالح االجتامعية ،و«تكون بذلك جمرد إدارة تشكل البنيات االجتامعية من خالل اقتصاد
السوق الذي يكون فيها األفراد واألشخاص العامل االجتامعي»(.((3

مصطلح الليربالية ال يعني االقتصاد الذي يستند إىل محاية استقالل املجال اخلاص
لألفراد ،ورشعية اقتصاد السوق من جهة ،واحلريات الفردية من جهة أخرى ،بل يعني
النموذج الليربايل أن كل الناس سواسية أمام القانون الذي هو حامي الفرد واحلاكم عىل
ترصفاته اليومية عرب احرتام الرأي والرأي اآلخر ،مع احرتام مجيع حقوق األفراد دون متييز
عرقي أو عقائدي»(.((3
 -2نموذج ضمن التصور اجلمهوري :يقوم بتكوين الرأي العام واإلدارة عرب مراحل
داخل الفضاء العمومي ،الذي ال يتوقف عىل اقتصاد السوق ،بل عىل املناقشة العمومية التي
تتم داخل الربملان .وهي بنية مستقلة موجهة للتفاهم وحمققة للسيادة الشعبية.

ويؤكد هابرماس عىل أمهية املجتمع اجلمهوري باعتباره تشكيل مجاعي للرأي العام
واإلرادة العمومية ،غري أنه خيتلف مع هذا التصور وهذا التشكيل ،يف عدم إمكانه أن يكون
ناب ًعا من هوية مجاعية مشرتكة معتربة وفق نموذج العرقية ،إذ يقرتح عوض هذا التصور
للجامعة إجراءات عمومية تأخذ بعني االعتبار االقتضاء الليربايل للفرضية .ويتمثل أساس
هذه اإلجراءات يف فكرة تذاوتية ملسارات االتفاق التي تتم بواسطة إجراءات ديمقراطية أو
يف شبكة تواصلية.

 -3نموذج ضمن التصور للسياسة التداولية :التي تكتسب إمكانية جتريبية ،تأخذ
يف احلساب تعدد وتنوع أشكال التواصل التي من خالهلام تتكون إرادة مجاعية ،ال فقط عىل
التفاهم األخالقي ،بل املعادلة القبلية يف املصالح والضغط القائم عىل االختيار العقالين
وفق احلدود النهائية للوسائل اململوكة من قبل اإلثبات األخالقي والتجانس القضائي(.((3
فرغم االشرتاك القائم بني الليرباليني واجلمهوريني إلاَّ أن هابرماس يتجاوزمها

( ((3أبو النور محدي أبو النور حسن ،يورغن هابرماس األخالق والتواصل ،بريوت :دار التنوير ،ص .191

(36) Jürgen Habermas, au de la libéralisme et républicanisme la démocratie délibérative, n1,
2003 France? P58.
(37) Jürgen Habermas: l’intégrationrépublicaine tr.rainer rochlitz.Ed. Fayard.paris 1998.
p259 - 265.
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بطرح فكرة املداوالت ( )Délibérationsكعملية إجرائية متكّن من تأسيس ديمقراطية
مداوالتية بجعلها تعلو عىل التصور الليربايل واجلمهوري.

وتأيت نظرية هابرماس يف الديمقراطية التداولية كطريق ثالث ملعقولية العناية
السياسية ،وتقتيض تفادي أخطاء النموذجني السابقني الليربايل واجلمهوري مع حماولة
التوفيق بني اسرتاتيجيتهام املعيارية .فبالنسبة هلابرماس «يكمن امتياز الديمقراطية التداولية
يف قدرهتا عىل حتقيق املطالب املعيارية الفردانية للمذهب الليربايل ،وكذا املعيارية اجلامعية
للمذهب اجلمهوري»(.((3

أشكال التداول الديمقراطي

يف نظر هابرماس كل ديمقراطية مؤسسة عىل التداول تدعم ذاهتا بمجموعة من
أشكال االتصال ،والذي يضمن نزاهتها هو املؤسسة القضائية التي تصبح الوسيط املحقق
للمامرسة الديمقراطية ،فاحلقوق األساسية هي حقوق سياسية.
وهناك أربع فئات حسب هابرماس ،الفئة األوىل احلقوق األساسية تنشأ مما متليه
احلريات الفردية وتكون متساوية لكل فرد ،والفئة الثانية تفرض هيكل قانوين خاص،
والفئة الثالثة تفرض محاية قضائية ،أما الفئة الرابعة تكون احلقوق األساسية وفق التصور
الواقعي ،تقدم فرص املشاركة السياسية بالتساوي يف عملية الترشيع لكل فرد(.((3

وال يسمح أبدً ا باملجازفة يف األمور اخلاصة باألمن؛ ألن االستقرار رضوري
لنجاح العملية الديمقراطية ،وحتى يتسنى التفكري يف وضع قوانني تنظم احلياة الشخصية
والسياسية ،ومنه تنشأ مجيع احلقوق األساسية املستمدة من حقوق اإلنسان.
ويؤكد هابرماس عىل أن املجتمع يمثل فقط جمموعة إنتاجية تقوم عىل إشباع احلاجات
كام تصورها ماركس ،بل جمتمع يقوم عىل املحافظة عىل القيم الثقافية واألخالقية بقدر ما
حيافظ عىل اإلنتاج ،فأفراد املجتمع مهمتهم ليس اإلنتاج فقط ،بل التفاعل واملشاركة من
خالل الديمقراطية داخل العامل املعيش.
وقد حاول هابرماس توضيح األسس الثقافية للرصاعات االجتامعية التي تؤسس
الديمقراطية واعتربها رش ًطا أساس ًّيا هلا ،فالديمقراطية عندما حتكم املطالب االجتامعية

( ((3عبد العزيز ركح ،ما بعد الدولة األمة ،املرجع السابق ،ص.150

(39) Jürgen Habermas: trois versions de la démocratie libérale, traduit par Christian
Bouchiddhomme, le débat du mai- aout 2003, n125 p129,131.
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للحياة السياسية هذه املطالب بدورها هي حمكومة بالتوجهات الثقافية ،التي هي «عبارة عن
تعبريات اجتامعية متعارضة ومتكاملة يف آن واحد ،دون أن ننسى أن هناك رصا ًعا اجتامع ًّيا
مركز ًّيا ،ولكن يف إطار أهداف ثقافية مشرتكة ،إنه الرشط األسايس لتحقيق الديمقراطية
واحلرية يف اختيار الرؤساء ،فال يمكن أن نستغني عنها لكنها ال متثل احلق الكايف لتحقيق
الديمقراطية.

ديالكتيك احلق واملامرسة اإلتيقية

إن نظرية املناقشة التي تناوهلا هابرماس تتضمن يف طياهتا إتيقا املناقشة ونظريتي احلق
والسياسة املداوالتية ،وهلذا كان له وعي برضورة إعادة مراجعة إتيقا املناقشة ،وإعادة بناء
معياري للحق والسياسة املداوالتية.
وهذا ما جتسد بالفعل يف مؤلفه «احلق والديمقراطية بني الوقائع واملعايري» ،وذلك
بالرتكيز عىل احلق وكيفية بناء معياري إلجراءات املناقشة اإلتيقية ونظرية السياسة.

فمبدأ املناقشة يرتكز عىل مبدأ أخالقي ،وإتيقا املناقشة املبني عىل أساس الوسائل
التداولية ،أما املناقشات القانونية فهابرماس يميز بني املبدأ الديمقراطي واملبدأ األخالقي،
فاملبدأ الديمقراطي يتعلق بتأسيس رشعي للحق يتمثل مضمونه فيام ييل« :إن القواعد
القانونية التي يمكنها وحدها ا ّدعاء الصالحية املرشوعة هي تلك التي يتفق عليها مجيع
الرشكاء القانونيني يف مسار تأسيس احلق ،وذلك بواسطة مناقشة وضعت يف حد ذاهتا
ضمن أفق قانوين»(.((4
وتعد نظرية الديمقراطية التشاورية توسي ًعا ملجال «الرباديغم التواصيل» ،الذي رشع
يف التنظري له منذ مطلع الستينيات« ،فالرباديغم التشاوري ال يمكن فصله عن منطلقات
نظرية الفعل التواصيل التي ن َظر هلا قبل بحث أخالقيات املناقشة»(.((4

فاملبدأ الديمقراطي ينطلق من افرتاض أو تكوين حقلني للرأي واإلرادة السياسية،
وذلك بوضع نسق من احلقوق التي تضمن لكل واحد مشاركة متساوية مع مسار تأسيس
احلق .واملبدأ األخالقي يمتد إىل كل معايري العقل التي ال تربر إلاَّ باللجوء إىل مربرات
أخالقية.
بينام املبدأ الديمقراطي ال يتوافق إلاَّ مع املعايري القانونية التي تتكون شي ًئا فشي ًئا عرب
(40) Jürgen Habermas, droit et démocratie faits et normes, Ibid. p126.

( ((4حممد املصباحي ،فلسفة احلق عند هابرماس ،ص.170
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التطور التارخيي «بالنظر إىل قواعد التفاعل ،فالعقوبة التي يمكن تقويمها انطال ًقا من وجهة
نظر أخالقية للمعايري القانونية ذات طابع اصطناعي ،إهنا تشكل صن ًفا من املعايري العملية
منتجة بصفة قصدية وتفكريية ما دامت قابلة للتطبيق عىل ذاهتا»(.((4
بمعنى أن املعايري األخالقية ليس مصدرها الدين أو امليتافيزيقا ،بل هي نتاج حلوار
مؤسس عىل افرتاضات تواصلية مسبقة تضفي عليها صفة الرشعية ،وهلذا الطرح والتمييز
بني املبدأ األخالقي واملبدأ الديمقراطي ،هابرماس ال يفصل بني األخالق والقانون بل
يدافع عن تكاملها.
إذ الحظ هابرماس أنه مع انفجار األسس امليتافيزيقية املقدسة للنسيج املعريف
انفصلت املسائل القانونية عن املسائل األخالقية من الناحية الثقافية واإلتيقية ،وانفصل من
الناحية املؤسساتية احلق الوضعي عن العادات والتقاليد التي مل تعد سوى قيمة اتفاقيات
بسيطة(.((4

ورغم العالقة بني األخالق واحلق الوضعي ،إلاَّ أن احلقوق تتميز عن األخالق كون
هذه األخرية ال متثل سوى شكل من املعرفة الثقافية عىل املستوى املؤسسايت ،كنسب احلق يف
الوقت نفسه قوة اإللزام ،فلم يعد نظام رمزي بل نظام فعل.

وقد كان اهتامم هابرماس بالعالقة بني األخالق واحلق ،نتيجة االنتقادات التي وجهت
له بخصوص نظرية «أخالقيات املناقشة» ،فمثلاً انتقادات ألربت فيلمر ( )A.Wellmerعىل
سبيل املثال ،دفعته إىل إعادة النظر يف العالقة القائمة بني املعايري األخالقية واملعايري القانونية.
ألن هابرماس وحلدود هذه املرحلة من البحث ،كان له خلط نظري بني املعيارين
وهذا ما رشع يف جتاوزه يف األبحاث الالحقة(.((4
ففي كتابه «نظرية الفعل التواصيل» أعلن هابرماس أنه «يفكر يف العالقة املعقدة بني
احلق واألخالق واحلياة األخالقية ،كام سيتفحص اتساع مدلول مقولة احلق القانوين»(.((4

(42) Jürgen Habermas, droit et démocratie. Ibid.P127.

( ((4مجيلة حنفي ،بورغن هابرماس من احلداثة إىل املعقولية التواصلية ،ص.258
( ((4حممد املصباحي ،فلسفة احلق عند هابرماس ،مرجع سابق ،ص.172

(45) JürgenHabermas, théorie de l’agir communicationnel, tr.bouchind et Kaimer, Rochlitz,
Fayard 1987, p10.
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يف األخري يمكن القول :إن هابرماس يقف موق ًفا نقد ًّيا بني النموذجني الليربايل
واجلمهوري ،ومن ثم وجود نموذجني من احلقوق املادية واحلقوق الصورية .فاألوىل
حقوق ذات طابع مجاعي هيتم باملساواة والعدالة يف توزيع الثروات وتكافؤ الفرص،
والثاين حقوق فردية تتصف باالستقاللية .وخيشى هابرماس يف النموذج األول أن تتحول
الديمقراطية إىل ديمقراطية الرعاع  démocratie de masseوالسلطة يف جهاز الدولة.

أما يف النموذج الثاين وهو حياد الدولة الذي يكرس سيطرة األجهزة املالية واإلدارية؛
وهلذا ال بد من إعادة االعتبار للسياسة من خالل مشاركة املواطنني بشكل فعيل يف السياسة
ويف الفضاء العمومي .فالديمقراطية التواصلية تقتيض توسيع الفضاء العمومي الذي يصبح
فضاء للمناقشة أن تطرح القضايا السياسية وال يتغلب اجلانب اإلداري وال منطق املصلحة
االقتصادية ،أي ال هييمن منطق اجلهاز سواء كان اقتصاد ًّيا أو بريوقراط ًّيا ..بل يساهم الرأي
العام يف بعث االهتامم بالسياسة كي ال تتحول الديمقراطية إىل تقنوقراطية.
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حممد هتامي دكري

والتعصب ،يستهدفان ّأولاً ،
«الكراهي ُة
ّ
اجلسور والقناطر واملعابر ،فهام ّأول ضحايا
احلروب والنِّزاعات ،ومعلو ٌم دورها وأمهيتـها،
ومكونات
يف «الـوصل» و«التفاعل» بني جهات ُ
أي جمتمع أو دولة.»...
ّ

د .عقيل سعيد حمفوض

للتعرف إىل أمهية احلوار بشكل عام ،ولتعزيز وبناء ثقافة احلوار بني
األديان عىل وجه اخلصوص ،يف ظل التحديات التي تتخ ّبط فيها األمة العربية
واإلسالمية ،مع انتشار ظواهر التعصب والعنف ورفض اآلخر ،والسترشاف
مستقبل احلوار بني األديان ،ن ّظمت جامعة املعارف ،بالتنسيق مع اجلمعية
مؤمترا حتت عنوان« :نحو ثقافة احلوار بني
اللبنانية لتقدم العلوم (،)LAAS
ً
األديان» ،وذلك يف بريوت /لبنان ،بني  12و  13أيلول /سبتمرب 2017م.
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جامعات و ُمهتمني باحلوار اإلسالمي املسيحي ،من لبنان والعاملني العريب واإلسالمي ،وقد
توزعت البحوث والدراسات املقدمة عىل مخس جلسات ناقشت مخس حماور رئيسة هي:
َّ
املحور األول :تشكّل الثقافة الدينية والتعددية الفكرية.
معوقات احلوار بني األديان.
املحور الثاينِّ :
املحور الثالث :دور املؤسسات الدينية يف ثقافة احلوار ..جتارب عملية.
املحور الرابع :مؤسسات احلوار.
املحور اخلامس :مستقبل احلوار.
فيام ييل قراءة يف عدد من األوراق ا ُملقدمة يف هذا املؤمتر..

 اجللسة االفتتاحية

ِ
تزايد
يف البداية حتدّ ث رئيس جامعة املعارف الدكتور عيل عالء الدين ،فأشار إىل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والثقافية واحلضارية ،واحلوار بني
الدينية
املستويات
احلوار عىل
بقضية
العاملي
االهتامم
ِّ
ِ
ِ
ِ
اجلمعية
بالتعاون مع
بادرت جامع ُة املعارف،
اإلطار
األديان عىل وجه اخلصوص ..ويف هذا
ْ
الدعوة ِ
ِ
ِ
ِ
املؤمتر الدو ِّيل األول« :نحو ثقافة احلوار بني األديان»،
لعقد
اللبنانية لتقد ِم العلو ِم إىل
ٍ
ألننا -يقول د .عالء الدين :-نعتقدُ ّ
ثقافة للحوار،
نحتاج إليه هو تأسيس أو بناء
أن ما
ُ
ِ
ِ
اإلنسان َ
ُ
املختلف دين ًّيا وثقاف ًّيا واجتامع ًّيا.
اآلخر
قبول
يستطيع من خاللهِ ا
ُ
ِ
ِ
ِ
كيفية تشك ِ
ُ
كام أشار إىل ّ
اإلنسان
ثقافة
ّل
البحث يف
يطمح إليه هذا املؤمتر هو
أن ما
ُ
اآلخر من الدين ِ
الدينية التي ينظر من خاللهِ ا إىل ِ
ِ
ِ
نفسه ،وإىل األديان األخرى..
نفسه ،وإىل
ُ
ِ
ِ
َ
وحتولت بعد ذلك إىل
ألن
سلوك اإلنسان –يف نظره -هو حصيل ُة الثقافة التي تر ّبى عليهاّ ،
ِ
ِ
احلوار ْ
احلوار مفهو ًما
صبح هذا
تطمح الدعو ُة إىل ثقافة
ومفاهيم وممارسات .كام
قي ٍم
أن ُي َ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
وممارس ًة ،أحدَ املكو ِ
ِ
الفكرية وملامرساتِه املجتمعية.
اإلنسان
لشخصية
األساسية
نات
ّ

ثم حتدث بعده رئيس اجلمعية اللبنانية لتقدم العلوم الربوفسور نعيم عويني ،الذي
أكد أمهية املؤمتر وسبب اختيار العنوان الذي يؤكد ثقافة احلوار ،فكلمة ثقافة تعطي للحوار
أطرا أفضل وأهم ،و ُبعدً ا علم ًّيا ثقاف ًّيا بتنا –كام يقول -نحتاج اليوم إليه يف بلدنا ،كام أن
ً
احلوار بني األديان ال ينفصل عن الظروف السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية
التي ينتمي اليها أطرافها ،ال بل يرتبط هبا ارتبا ًطا وثي ًقا هبا ،فيؤثر ويتأثر هبا بشكل مبارش.
ويف األخري أكد الدكتور نعيم عويني أن ثقافة احلوار بني األديان ،تعني االحرتام
واإلصغاء وقبول االختالف ،ومن أهم رشوطها االنفتاح املتزايد عىل اآلخر والثقة بهّ ،
وأن
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ألن املؤرشات التي نراها تؤرش إىل ّ
إحلاحا يف املستقبل؛ ّ
أن هذا
احلوار بني األديان سيكون أكثر
ً
العرص سيعيش أزمات متعددة ستؤثر سل ًبا عىل احلضارات والثقافات كلها ،لذا ال بد من تدارك
املوضوع برسعة وإلاَّ عدنا للخالفات الدينية والرصاعات الفكرية التي قد جتر اجلميع اىل اهلاوية.

أما األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالم ّية يف إيران الشيخ حمسن
وخصوصا ما يطلق عليه عقل ما قبل الترشيع،
اآلراكي ،فقد حتدث عن أمهية مرجعية العقل،
ً
ألنه العقل الذي عىل أساسه يتم قبول الترشيع ،القبول املنطقي حلقانية الترشيع ،وهو العقل
الذي عىل أساسه يمكن أن تثبت به إهلية اإلله ،ووحدانية اإلله ،ونبوة النبي..؛ لذا -يقول
الشيخ األراكي -ال بد -إن أردنا أن ندخل يف حوار بني األديان -أن نؤسس هلذا العقل ،وأن
نحدّ د املعامل واألسس التي يقوم عليها هذا العقل السابق للترشيع ،أو العقل السابق عىل األديان
كلها ،العقل الذي تقوم عىل أساسه ح ّقانية الدين ،وتقوم عىل أساسه منطقية الفكر الديني.

أساسا للحوار بني األديان .ويف األخري دعا جامعة
وهذه األسس يمكن أن تكون
ً
املعارف لتأسيس قسم خاص للحوار بني األديان ،أو قسم خاص لدراسة األديان،
واملذاهب كلها؛ ّ
يمهد
ألن اجتامع األديان يف جامعة واحدة أو يف مدرسة واحدة ،هو الذي ّ
هلذا احلوار متهيدً ا عمل ًّيا.

ثم ألقى كلمة غبطة بطريرك أنطاكيا وسائر املرشق للروم األرثوذكس األب
بوركريوس جرجي (عميد كلية الالهوت يف جامعة البلمند) ،ومما جاء فيها :تسعى كنيستنا
إىل فتح باب احلوار عىل إخوهتا املسلمني واملسيحيني ،وإىل املبادرة عىل الدوام ملالقاة اآلخر
والتعاون معه بمحبة وو ٍّد كبريين ،نحن شعب يؤمن بالسالم ،ويتوق اليه ،وقد سعى عرب
تارخيه اىل تفادي منطق احلرب والسالح ،وأدرك ّ
أن املواجهات ال ُعنفية ال تؤدي سوى إىل
الدمار والتشتت والضياع وتعميق جروح احلقد والعداوة ،ال إىل بناء األوطان وصون
الكرامات والقيم السامية.
نحن نؤمن باحلوار والعيش الكريم املشرتك ،ونرفض ّ
كل ما من شأنه أن ييسء إىل
اإلسالم السمح ،الذي اختربنا وإياه طيب أخوة وسالم عيش ..ويف األخري أكد أن ثقافة
احلوار وحدها قادرة عىل أن تلد خربات التكامل واإلبداع ،وما أبعد بيئاتنا عن روح اخللق
واإلبداع! و إنسانيتنا اليوم يف خماض ،هي بحاجة إىل صوت مرشقي أصيل ،نابع من خرباتنا
املتبادلة وعيشنا املشرتك ،صوت يذكّرها بجدوى احلوار والتعايش م ًعا من أجل التحرر من
سطوة السياسات واملصالح الضيقة ،وبلوغ ذهنية إنسانية تقوم عىل امليثاق واملصاحلة.

أما رئيس جامعة الزيتونة يف تونس ،األستاذ الدكتور هشام قريسة ،فقد حتدث عن

178

نــــــــــــدوات

لزوم التعارف والتعايش لتحقيق مهمة االستخالف يف األرض؛ ألن من مقاصد األديان
التواصل بني الناس وإقامة املواثيق االجتامعية وإرساء نوع من األمان الديني ،لتتمكن هذه
الطوائف من التواصل املفيض إىل اختيار األصلح من النظم االجتامعية التي تساعد عىل
حتقيق ما سامه ابن خلدون يف مقدمته بالعمران البرشي .هذا املقصد األسمى من اخللق،
َّاس إِنَّا
والذي هو التعارف أكده القرآن الكريم ،يف العبارة ذاهتا يف قوله تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم}.كام
أكد ّ
أن قيام احلياة اإلنسانية عىل ميثاق التعايش السلمي ،والتعاقد االجتامعي ،يف نظام قانوين
يكفل حرية التد ُّين ،ويربط واجبات خمتلف األطراف السياسية واجلامعات الدينية وكذلك
حقوقهم ،وتدير شؤوهنم سلطة سياسية تنفيذية واحدة ،وتتأسس مصاحلهم عىل االنتفاع
املشرتك والعادل بخريات البالد التي يستظلون بوحدهتا وتضامنها وأمنها ...وعندما ال
جتتمع هذه األمور الثالثة حتيد األمة عن َسنَن الدين ،ويكون هذا مؤد ًيا إىل وقوع الفتن فيها.
أما كلمة شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز التي ألقاها الشيخ غسان حلبي ،فقد
أشار فيها إىل ما أسامه بـ«الشجاعة يف ثقافة احلوار»؛ ألن هذه الثقافة –يف نظره -تكاد تكون
معدومة يف املؤسسات التعليمية والدينية واالجتامعية وسواها من املؤسسات واهليئات ذات
التأثري يف تشكُّل ثقافة اإلنسان ونظرته إىل اآلخر ..يف الوقت الذي أضحت مسألة ثقافة
ملحة بسبب النزوع إىل ثقافة الرصاع والصدام حتت عناوين دينية ،وهنا
احلوار رضورة َّ
تكمن األمهية الفائقة –كام يقول -للعمل اجلدي املحكم كام جيب أن يكون يف موضوع
ثقافة احلوار ،وال أقول بني األديان ،بل بني البرش الذين يؤمنون بالثمرات الطيبة للرساالت
الساموية؛ لذلك ال بد من تصحيح املفاهيم وحتريرها ،يف إطار التشجيع عىل قيم املواطنة
والعيش املشرتك ،ومن اجلدية التفكري ببناء اجلسور الفكرية بني العاملني املؤمنني بثقافة
احلوار يف كل املستويات ،والشجاع من يبني اجلسور التي يصل هبا اآلخر.
أما كلمة رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل التي ألقاها الشيخ عيل اخلطيب
فقد احتضنت جمموعة من النقاط أو القواعد األساسية التي يمكن أن تتأسس عىل حوار
جدي وفاعل ،فاألديان الساموية من وجهة نظر إسالمية هي واحدة يف مبادئها العامة،
وإنام االختالف هو يف التفاصيل التي اقتضتها الظروف ،واحلوار هو مبدأ من مبادئ الدين
احلنيف ،وهو يقتيض االعرتاف باآلخر والقبول به كام هو .واحلوار ال يعني احلوار العقائدي
للوصول إىل صحة أو بطالن ما يعتقده اآلخر؛ ألن اإلسالم يعرتف بأهل الكتاب ،وهم
أهل الديانات الساموية وبخصوصيتهم العقائدية ،وحرية ممارستهم الدينية .كام يدعو إىل
حسن اجلوار والتعايش مع اآلخر ،وعدم اإلكراه الفكري ،بل يدعو إىل اإلنصاف والعدل

مؤمتر دويل :حنو ثقافة احلوار بني األديان

179

زورا باحلروب الدينية ما هي إلاَّ
ويرفض الظلم والعدوان ..وبالتايل ّ
فإن احلروب املسامة ً
حروب أنظمة ومصالح ُقيدت باسم الدين.

ويف األخري أكدت الكلمة عىل أننا بحاجة اىل مصارحة أهل األديان بعضهم للبعض
ألن األديان متصاحلة مع نفسهاّ ،
اآلخر ولسنا بحاجة إىل حوار األديان؛ ّ
ألن الدين عند اهلل
واحدّ .
إن احلوار الذي نحن بحاجة إليه –يضيف -هو احلوار الذي عنوانه :ما األسس
التي جيب أن حتكم عيشنا؟ وما القواسم املشرتكة والقواعد التي من املمكن أن نتوصل إليها
لنبني حضارة اإلنسان ،وسالم اإلنسان ،وحرية اإلنسان وكرامة اإلنسان؟.

حتدث يف هذه اجللسة كذلك د .جمدي عاشور ممثلاً املستشار العلمي ملفتي الديار
حوارا بني أهل األديان؛ ّ
ألن
حوارا بني األديان وإنام نريد
املرصية ،فقال :نحن ال نريد
ً
ً
األديان متواصلة ومرتاكمة ،من لدن سيدنا آدم إىل سيدنا حممد  .Bوعند غياب احلوار
بني أهل األديان ،وبني أهل الطوائف مجي ًعا ينتج لنا ما نحن فيه اآلن ،وهو إما ظهور اإلحلاد
وإما ظهور التطرف واإلرهاب؛ لذلك دعا إىل حتديد املفاهيم ،وإبراز إنسانية األديان ،وأهنا
تدعو إىل صناعة احلياة وليس إىل صناعة املوت.

ثم توالت الكلامت حيث حتدث الشيخ ماهر محود عن أمهية احلوار يف القرآن الكريم
باعتباره النموذج الذي جيب أن حيتذى ويؤخذ به .وأن احلوار مع اآلخر يقتيض االعرتاف به
وبوجوده ،وأن ننزل إىل مستواه ،وأن نخاطبه بلغته ،فهذا رشط رئيس للحوار .أما من يرفض
احلوار فإنام ُيدين نفسه؛ ألن ذلك يعني أنه ليس عىل ثقة فيام حيمل من أفكار أو دين أو سلوك.

أما غبطة بطريرك أنطاكية وسائر املرشق ورئيس جملس البطاركة واألساقفة
الكاثوليك فقد أشار يف كلمته التي ألقاها بدل عنه املطران منري خري اهلل راعي أبرشية
البرتون ،إىل التاريخ الطويل للعيش بني املسيحيني واملسلمني يف لبنان ،واملنطقة العربية ،يف
ظل قيم االنفتاح واالحرتام املتبادل واحلوار الصادق ،والعيش م ًعا بأخوة وسالم ،مؤكدً ا
حوارا بني مثقفني فقط ،فهو هيدف أولاً إىل تشجيع
أن احلوار اإلسالمي املسيحي ليس
ً
العيش املشرتك واالنفتاح والتعاون .وأن ما تطمح له الكنيسة املارونية عرب احلوار الصادق
والفطن والودود هو إرساء ثقافة جديدة بني طرفيه ،ثقافة ركناها احلرية واملحبة.
وبعد كلمة ممثل الفاتيكان السفري البابوي يف لبنان التي ألقاها املستشار األول يف
السفارة البابوية املونسنيور إيفان سانتوس ،كانت الكلمة اخلتامية لراعي املؤمتر ،رئيس
اجلمهورية العامد ميشال عون ،وقد ألقاها الدكتور بيار رفول ،ومما جاء فيها :ال شك ّ
أن
مؤمتركم الكريم هذا سيحيط باألسباب والظواهر ،ويؤرش إىل العالج الناجع ،وحسنًا فعل
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املن ِّظمون مشكورين ،بأن وضعوا عنوانًا هلم :البحث عن ثقافة احلوار بني األديان ،بعدما
باتت أسوأ االنتهاكات البرشية تُرتكب باسم الدين .فمن املؤسف –يف نظره -أن نشعر
اليوم باتِّساع موجة الكفر بالدين بني اجليل اجلديد ،يف مقابل اتساع ظاهرة أكثر خطورة
وهي العصبية الدينية العمياء ،وتكفري اآلخر ،وحماولة الغائه ،وحيدث ذلك داخل الدين
نفسه قبل أن حيدث بني األديان .نعم ،علينا أن نبدأ بالعائلة لنع ّلم أوالدنا فيها ثقافة احلوار،
ونواصل تلقي هذه الثقافة يف مؤسساتنا الرتبوية ،وكذلك يف رحاب اجلامع والكنيسة ،من
نحصن احرتام اآلخر واملساواة يف
أيضا –يضيف -أن
خالل العظات واخلطب ،وعلينا ً
ّ
قوانيننا ،بمعزل عن انتامء الفرد الديني والثقايف ،والفكري والعرقي .وحسنًا فعلت دول
عدة حني أصدرت قانونًا يقيض بتجريم فعل ازدراء األديان ،ومكافحة كافة إشكال التمييز،
ونبذ خطاب الكراهية ..وإذا كان جوهر الدين هو التواصل مع اهلل ،فكيف يمكن أن نتع َّلم
هذا التواصل ونعيشه ،إذا افتقدنا القدرة عىل التواصل مع من حولنا باحلوار والكلمة.

 اجللسة األوىل

األول« :تشكّل الثقافة
انطلقت أعامل املؤمتر باجللسة األوىل التي ناقشت املحور ّ
الدين ّية والتعدّ د ّية الفكر ّية» ،وقد ترأسها الوزير الدكتور عدنان الس ّيد حسني (رئيس اجلامعة
اللبنان ّية السابق) ،وحتدث فيها يف البداية الشيخ شفيق جرادي (املدير العام ملعهد املعارف
احلكم ّية للدراسات الدين ّية والفلسف ّية) عن« :تشكُّل الثقافة الدين ّية :جدليات يف مسرية
احلياة املمتدة» .يف البداية أشار الباحث إىل أن احلديث حول الثقافة والدين يف عالقتهام
اجلدلية التي تشكّل نسيجهام التثاقفي ،هو مدخل الزم للحديث حول تشكّل ثقافة دينية
خاصة ،ذلك أن احلديث حول الثقافة يستدعي النظر إىل األمر من خارج خصوصيتها،
ملوضعتها من جهة ،وإتاحة الفرصة للحكم عليها من جهة أخرى ..وهنا ال بدَّ -يضيف
الباحث -من استعراض احليثيات التي نظر إليها من تعامل مع الدين بوجه عام ،باعتباره
مظهرا ثقاف ًّيا ،وعليه سمح لنفسه باستخدام منهجيات دراسة الظاهرة الثقافية ،لقراءة الدين
ً
وحياين ،إسالم ًّيا أو مسيح ًّيا،
بام هو دين ،بغض النظر عن خصوصية كونه وحيان ًّيا أو غري
ّ
أو هيود ًّيا ،أو إىل ما هنالك...

وكمدخل لدراسة إشكالية التشكّل الثقايف للدين ،من املفيد -يقول الباحث -أن
علمن للدين من حيث
نق ِّيم نظرة من اعتقد أن الدين ظاهرة ثقافية ،وهي تعكس اجلانب ا ُمل َ
خاصا للنظام االجتامعي ،يعبرِّ عن نفسه
هو منظومة عقيدة وقيم وسلوك ،وبالتايل مبنى ًّ
املوحدين الوحيانيني للدين بعا ّمة.
كونه دينًا .وإىل نظرة ّ
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ثم رشع الباحث يف بسط الكالم يف تشكّل الثقافة اإلسالمية حسب وجهتي نظر،
ّأوهلام ما أفرزته أدبيات اجتاه «ثقفنة اإلسالم» عىل حمورية النص؛ مبد ًأ ومآلاً  .واجتاه «اإلسالم
حمورا لرؤيته وتأويله .ومن
الفطري» الذي يعترب وحدة الكينونة والنص يف فهم الدين وثقافته ً
خالل عرض ومناقشة نقدية للعناوين التالية :الثقافة وعلمنة الدين ،الثقافة عىل ضوء املبنى
املاضوي ،التشكالت الدينية – الثقافية لإلسالم السيايس املاضوي عند سيد قطب ،واملسار
الرسمي لتشكّل الثقافة الدينية ،اإلسالمية (اإلسالم الفطري) ..أكد الباحث أن القراءة
اإلسالمية تقوم عىل اعتبار أن اإلنسان منت ٍم ل ُبعد دنيوي ،وآخر ،هو فوق الطبيعة ،أي ُبعد
إهلي ،هذا فضلاً عن اجلوانب واألبعاد األخالقية – القيمية ،واالحتياجات الغريزية والعاطفية
والفيزيائية ،ثم تلك األبعاد املسلكية النفعية أو املتسامية ..وأن الوحي هو مصدر مؤ ّثر وفاعل
يف حياة اإلنسان ،ومنشئ لقواعد التكامل يف كامل جوانبه وأبعاده .بام يف ذلك اإلضاءة عىل
موقع الناس من حميطهم الطبيعي واالجتامعي ..وحسب هذه القراءة اإلسالمية ،فاإلنسان ال
يملك شي ًئا ،بل هو مستخلف من مالك امللك الذي هو اهلل سبحانه .وبالتايل فهو مسؤول عن
إدارة صالح العامل وإدارته نحو كامالته وتنضيج خرياته .بام يف ذلك القابليات الذاتية القائمة
يف اإلنسان نفسه ،بام فيها :العلم ،والقدرة ،واإلرادة ،واحلرية ،واالختيار ،واإلبداع...

إلاَّ أن الصورة هنا -يضيف الباحث -ليست عىل النحو املنجز والفعيل ،بل إن القراءة
اإلسالمية ،تعترب أن ما عند اإلنسان هو عىل نحو اجلعل الفطري ،الذي حيمل قابليات مه ِّيئة
لالنتقال من مرحلة اإلمكان والكمون إىل مرحلة التحقق والظهور ،ورشط هذا االنتقال؛
وعي داخيل للذات «معرفة النفس» ،ووعي عميق باآلفاق «معرفة العامل»؛ لذا ،فإن الثقافة
ٌ
مت ّثل «البصرية» ،والتزامها اجلدّ ي هو عني «االستقامة» ،ومن دون البصرية واالستقامة ال
يمكننا رسم مسار العالقة املخلصة مع اهلل ،أو ما بعد الطبيعة؛ ألن هذا املسار هو الذي
نسميه «الدين».
بنا ًء عليه ،فالثقافة التي نو ُّد البحث عنها هي التي ترتبط ارتبا ًطا وثي ًقا وعمي ًقا بالدين،
بل هي عينه ..وهكذا يؤمن العقل بالثقافة ومرجعية النص ،ما يضفي عىل الواقع الثقايف
خاصا.
نم ًطا حيات ًّيا معرف ًّيا ًّ
ويف األخري َخ ُلص الباحث إىل أن التشكّل الفعيل للثقافة اإلسالمية ،وإن كان يعتمد عىل
النص ،والواقع ،وجمريات الوقائع واألحداث ،وغري ذلك ..إلاَّ أن الدور الفاعل واملحوري
يبقى للعقل الذي يلحظ كل ذلك ،ومن ضمن ما يلحظه العادات والتقاليد واألعراف .ليقوم
حساس،
بدور املن ّظم
ِّ
واملظهر لطبيعة الثقافة املعتمدة .ويف كل هذه ،يدخل العقل كمفصل ّ
سوا ًء أكان العقل املستطلع ،أو العقل املكتشف ،أو العقل املبدع .وإذا انصبغت هذه املجاالت
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بصبغة الدين ،فإن العقل –يف نظر الباحث -يتقدم كرسول برشي تو ّلد من حرضة الذات
اإلهلية ،ليجمع بني ما هو ساموي ،وما هو أريض يف معادلة العيش والثقافة.

«ال ُبعد الرتبوي االجتامعي يف تشكّل الثقافة الدين ّية» هو عنوان الورقة التي قدَّ مها
الغزاوي (مدير معهد العلوم االجتامع ّية – الفرع الثالث يف اجلامعة
الدكتور عبد احلكيم ّ
مفصلاً
عرف الباحث الثقافة ووظائفها وعالقتها بالرتبية ،كام حتدث ّ
اللبنان ّية) ،يف البداية َّ
عن الثقافة اإلسالمية وأدوارها وعالقة الثقافة بالدين ،كام حتدث عن الرتبية وأهدافها
ودورها يف إكساب القيم والسلوك وخصائص ومميزات الرتبية اإلسالمية ،بعد هذا
التأسس النظري للثقافة والرتبية رشع الباحث -بناء عىل ذلك -يف احلديث عن نظرة الدين
اإلسالمي حول الوحدة اإلنسانية والتعامل مع اآلخر ،وال ُبعد الرتبوي االجتامعي ،ودوره
يف تشكّل الثقافة (الدينية) اإلسالمية والتحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية.

فإذا كانت الثقافة هي «نسق معريف مركب ،يتضمن املعتقدات والرشائع واآلداب
واملذاهب والنظم… يكتسبه اإلنسان من انتامئه إىل جمتمع معني ،وحيدد له ما ينبغي أن
يكون عليه موقفه واجتاهه وسلوكه ،يف مواجهة الغري من األشياء والظواهر والناس ،فإن
من أهم وظائفها أهنا:

تو ّفر للفرد وسائل إشباع حاجاته النفسية واالجتامعية ،كام توفر لألفراد تفسريات
وتنمي يف الفرد الشعور باالنتامء
جاهزة لطبيعة الكون وأصل اإلنسان ودوره يف الكونِّ ،
والوالء للجامعة التي ينتمي إليها ،وكذلك لإلقليم الذي ينتمي إليه ،والوطن الذي ينتمي
إليه ،وقد يشتد هذا الشعور باالنتامء عند األفراد إذا اشتدت عزلتهم ،باإلضافة إىل إكساب
عضوا يف جمتمع قومي يتميز بسمة دينية أو خلقية معينة.
الفرد اجتاهات السلوك العام باعتباره
ً

من هنا ،فدراسة الثقافة تربز حقيقة مفادها أن الثقافات تتنوع بتنوع األمم واجلامعات
العرقية وسائر التجمعات األخرى بني الناس.

أما عالقة الثقافة بالرتبيةّ ،
فإن الرتبية –يف نظره -هي الوسيلة األساس التي حتقق هبا
الثقافة وظائفها وأهدافها ،كام أن العملية الرتبوية نفسها هي أحد العنارص الثقافية ،أو هي
ذلك اجلزء املصقول من ثقافة شعب معني .وإذا كانت الثقافة اإلسالمية فهي« :نسق معريف
ُمركب ،يتضمن املعتقدات والرشائع واآلداب واملذاهب والنظم اإلسالمية ..فإن من أهم
ِ
ب الشخص ّية اإلسالم ّية ا ُملرونة وال ُقدرة عىل التك ّيف مع ُمعطيات احلياة،
أدوارها أهنا تُكس ُ
أيضا متنحها التوازن؛ ّ
هي رشيع ٌة متوازنة جتمع بني احلاجات
كام أنهّ ا ً
ألن الرشيعة اإلسالمية َ
الروح ّية واحلاجات املاد ّية ..من هنا يمكن النظر إىل العالقة بني الثقافة والدين من خالل
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اعتبار أن الدين يمثل مستوى أول ثقافة كاملة لشعب أو أمة أو حضارة ،كام ُيعترب ثقافة
–كام يقول الباحث -من واقع كونه ُيعبرِّ عن رؤية للعامل :للطبيعة ،والوجود ،واإلنسان؛
تصورا لبناء املجتمع اإلنساين عىل نحو يغطي أحيانًا أدق تفاصيل هذا
ومن واقع كونه يقدم
ً
وسياسا ،وأخالق ًّيا ،وأحوالاً شخصية.
املجتمع :اقتصاد ًّيا،
ً
كام يمثل الدين يف مستوى آخر من العالقة عاملاً من العوامل األساسية يف تعبئة ثقافة
ما ،وشحنها بالرموز واملضامني واملطالب ،وتشكيل حقلها اخلاص داخل االجتامع املدين.
أما الرتبية اإلسالمية فإهنا تستمد خصائصها ومميزاهتا من خصائص اإلسالم ومميزاته ،ومن
أهم خصائصها الربانية والشمولية واجلمع بني التوازن والوسطية الثبات واملرونة والتدرج
واإلنسانية واإلجيابية ...إلخ.

وبخصوص رأي الدين يف الوحدة اإلنسانية والتعامل مع اآلخر ،فقد استعرض
الكاتب جمموعة من القواعد املستقاة من القرآن الكريم واملتعلقة بالوحدة اإلنسانية مثل:
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق
َّاس ا َّت ُقو ْا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقكُم ِّمن َّن ْف ٍ َ
األصل اإلنساين الواحدَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
ِمن َْها َز ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْهماَ ِر َجالاً كَثِ ًريا َونِ َساء َوا َّت ُقو ْا ال ّل َه ا َّل ِذي ت ََساء ُل َ
ون بِ ِه َواألَ ْر َحا َم إِ َّن ال ّل َه
ك َ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقي ًبا}(((.
القاعدة القرآنية يف املعاملة اإلنسانية{ :لاَ َين َْهاك ُُم ال َّل ُه َع ِن ا َّل ِذي َن لمَ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ين َولمَ يخُ ِْر ُجوكُم ِّمن ِد َي ِ
الدِّ ِ
ني} .
ب ا ُمل ْقسط َ
ارك ُْم َأن َتبرَ ُّ ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
ْ
ني لِ ّل ِه ُش َهدَ اء
القاعدة القرآنية يف العدالة اإلنسانيةَ { :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا كُونُو ْا َق َّو ِام َ
بِا ْل ِقس ِ
ط َوالَ يجَ ْ ِر َمنَّك ُْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم َعلىَ َألاَّ َت ْع ِد ُلو ْا ا ْع ِد ُلو ْا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقو ْا ال ّل َه إِ َّن
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ (((
ِ
ِ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
{و ُيطع ُمون الط َعا َم َعلىَ ُح ِّبه م ْسكينًا
ال ّل َه خب ٌري بماَ َت ْع َملون}  .إطعام األسري قربة هللَ :
ِ
ِ
{و َقاتِ ُلو ْا فيِ َسبِ ِ
يل ال ّل ِه ا َّل ِذي َن
َو َيتيماً َو َأس ًريا}((( .قتال املقاتلني وإكرام املساملني :قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ب ا ُمل ْعت َِدي َن}((( .اإلسالم دين العقل الرصيح والعلم
ُي َقات ُلو َنك ُْم َوالَ َت ْعتَدُ و ْا إِ َّن ال ّل َه الَ يحُ ِّ
وأخريا حتدث الباحث
النافع الصحيح ،واإلسالم يرعى مصالح العباد يف الدنيا واآلخرة..
ً
عن التحديات التي تواجهها الثقافة االسالمية ،والتي حرصها يف رضورة االجتهاد ،لوضع
حلول للمشاكل :السياسية واالقتصادية واالجتامعية ...إلخ ،التي يطرحها واقع املجتمعات
((( سورة النساء ،آية .1
((( سورة املمتحنة ،آية .8
((( سورة املائدة ،آية .8
((( سورة اإلنسان ،آية .8
((( سورة البقرة ،آية .190
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املسلمة املعارص ،ورضورة اجلمع بني األصالة واملعارصة ،للخروج من إشكالية التغريب
والتقليد ،واملوقف الصحيح من اآلخر املخالف ،واإلسهام يف حتقيق التقدم احلضاري.

ومن األوراق املقررة يف هذه اجللسة كذلك« :صورة الذات يف املنظور الديني»
للمونسنيور الدكتور بولس الفغايل.

 اجللسة الثانية

«معوقات احلوار بني األديان»ُ ،عقدت اجللسة الثانية برئاسة
وملناقشة املحور الثاين:
ّ
الشيخ أمحد قبالن (املفتي اجلعفري املمتاز) ،ومن األوراق املقدمة فيها« :يف ثقافة الكراه ّية
وتشويه صورة الدين ،الظاهرة الدينية ،احلرب ،التوحش» للدكتور عقيل حمفوظ (رئيس
قسم الدراسات يف مركز دمشق لألبحاث  -سوريا).
يف البداية أشار الباحث إىل أن احلديث عن «الظاهرة الدينية»« ،الكراهية»،
«التوحش» ،يعني موضو ًعا من ثالثة حدود أو أبعاد ،ومن الواضح أهنا مرتابطة تارخي ًّيا ،كام
جيري يف مرشقنا اجلميل ،وخاصة يف سورية والعراق ،حيث برزت أكثر مظاهر التوحش
ُحمل الظاهرة الدينية
املرتبطة بالدين أو التي توسلته يف السياسة واحلرب ..لكن جيب ألاَّ ن ِّ
وحدها كل هذا احلمل الثقيل ،فقد أدت العقائد الكربى –كام يقول -من غري األديان ،مثل
دورا يف إنتاج الكراهية والعنف ،وما احلربان العامليتان األوىل
املاركسية والنازية وغريهاً ،
والثانية ،بكل أهواهلام ،سوى مثال عىل ذلك.
ولكن ملاذا متثل الكراهية (الدينية عىل نحو خاص) «نظا َم إنتاج» للعنف والتوحش؟
وكيف للفواعل الدينية  -السياسية من مجاعات ونظم وأحزاب وحتى أفراد ،أن َت ُعدَّ
أمرا مالز ًما لـ«معناها» ورضور ًة لتحفيز «هويتها» و«أناها» يف مواجهة ما َت ُعدُّ ُه
الكراهية ً
ٍ
مصدر هتديد ،ويف انتهاز ما َت ُعدُّ ه فرصة؟
َ
هذه األسئلة يجُ يب عنها الباحث من خالل جمموعة من العناين :عامل بدون روح ،يف
العقلية الدوغامئي ًة ،الكراهية ،املقدَّ س ،الكراهية ،احلرب ،ثقافة التوحش.
ٍ
حتديات عميق ًة،
بالنسبة لـ(عامل بدون روح) رأى الباحث أن فواعل الدين تواج ُه
ألهنا أصبحت أحد مداخل الرصاع والكراهية ،فيام أصبحا (أي الرصاع والكراهية) أحد
شوه -أن تكون مؤمنًا إن مل تكن
مداخلها ً
أيضا ،إذ ال يمكن –بنظر ُحراس املعنى الديني ا ُمل ّ
ِ
ٍ
ورافضا له ،مترب ًأ منه!
كارها إليامن آخر أو إيامن اآلخر،
ً
ً
ويف نظره ،إذا مل يتمكن «أهل الدين» من جتاوز هذه الفواعل ّ
فإن من املحتمل أن
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تزداد ظاهرة الكراهية بني اجلامعات والشعوب والدول ،كام بني األفراد ،وحتى عىل مستوى
ٍ
حالتئذ قد خت ّلفوا عن حتقيق مقتىض الرسالة.
اإلنسان /الفرد نفسه .ويكون أهل الدين
أما بخصوص العقلية الدوغامئية فإهنا حتيل إىل نظام إدراك وفهم ونظر للعامل ،ينطلق
صاح ُبها من ثوابت ورؤية ومرجعيات معينة ،ويرى أنه يملك املعرفة واحلقيقة املطلقة،
أيضا..
ويقيم دينامية متييز وفصل مع اآلخر ُمعززة وحمروسة ،كام يعني اجلامعة ا ُملغلقة ً
وبالتايل يتم الرتكيز –كام يقول الباحث -عىل أمهية اخلالفات ،والتأكيد باستمرار عىل عدم
ُقرب بينهام ..وبعدها ،إنكار ثم احتقار الوقائع التي قد تظهر تناقض
صحة املحاجات التي ت ِّ
العقائد واإليامنات ..وبالتايل ،الرفض املستمر ملحاوالت التوفيق أو التقريب أو املصاحلة،
واليقني الدائم بامتالك املعرفة حرص ًّيا ...إلخ.
أما بخصوص عنواين الكراهية ،املقدّ س؛ فإن الباحث يرى أن الكراهية خترج من
عباءة املقدّ س ،وحتكي الرسديات الدينية عن أول كراهية أنتجت عن ًفا يف العامل ،بحادثة قتل
ٍ
ومنذئذ وهاجس اإلنسان هو ضبط الكراهية ،وفق معايري ساموية
«هابيل» عىل يد «قابيل»،
حضا
أو وضعية ،ولكن بقدر قليل من النجاح؛ إذ إن ضوابط الكراهية أصحبت هي نفسها ًّ
تؤسس الرسديات
عليها
مسو ًغا هلا ً
رب ًرا أو ّ
أيضا...كام ّ
رئيسا من مصادرها ،وم ِّ
ومصدرا ً
ً
الدينية لكراهية مقدّ سة أو عنف مقدّ س ،ومفتاح اجلنة هو الوالء من جهة والرباء من
جهة أخرى ،وجهاد األنا وجهاد اآلخر ،جهاد األنا بمعنى مقاومة النفس األ َّمارة بالسوء
ٍ
بمعان عديدة منها عدَّ ه موضو ًعا للدعوة واهلداية أو اهليمنة
والشك والكفر ،وجهاد اآلخر
والسيطرة ،أو مواجهته بالقوة وبحدِّ السيف.
إن الكراهية والتعصب –كام يقول الباحث -تستهدفان أولاً اجلسور والقناطر
واملعابر ،فهي أول ضحايا احلروب والنزاعات ،ومعلوم دورها وأمهيتها يف «الوصل»
ومكونات أي جمتمع أو دولة ،وما حيدث أهنا تستهدف قبل ذلك
و«التفاعل» بني جهات
ّ
ومعه املدارك واهلويات اجلمعية والروابط املشرتكة.

وحتت عنوان الكراهية ،احلرب ،حتدث الباحث عن أنامط الكتابة والتعبري يف املنطقة
اليوم ،حيث تظهر كراهية فائقة ،ال تنقيض باملوت أو القتل ،إنام تصل إىل التمثيل بجثث
الضحايا ،ما قد يدفع األفراد أو اجلامعات املستهدفة ،أن تفعل اليشء نفسه تقري ًبا ،إن
أمكنها ذلك ..وهكذا تتطور «ثقافة الكراهية» إىل «ثقافة التوحش» و«اإلبادة» ،كام حيدث
يف املشهد السوري اليوم.
وأخريا ،أكد الباحث عىل وجود تالزم غري قابل لالنفكاك -حتى اليوم -بني الدين
ً
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أو املقدّ س وبني الكراهية املفضية إىل العنف والتكفري يف تاريخ املنطقة ،تالزم حييل إىل
تعززه ُبنى ثقافية واجتامعية واقتصادية ّ
متأخرة،
عالقة مركبة واستخدام أو توظيف متبادلّ ،
و ُبنى سياسية تس ُّلطية ثقيلة الوطأة ،وبالتايل فمع منطق الفرقة الناجية والعقليات الدوغامئية
والكراهية املقدّ سة يبدو أنه الوضع سيستمر إىل ما ال هناية!!..

من األوراق التي قدمت يف هذه اجللسة كذلك ،ورقة للشيخ الدكتور أكرم بركات
(أستاذ الدراسات العليا يف احلوزة العلم ّية وأستاذ الفلسفة يف اجلامعة اللبنان ّية)بعنوان:
«صورة اآلخر يف املنظور الديني» ،يف البداية أكد الباحث أن األديان التوحيد ّية جتتمع
يف اعتقاد واضح ّ
خلق اهلل ،وأنهّ م مجي ًعا واقعون حتت
بأن مجيع الناس ،والكون معهمُ ،
إرادته وتدبريه وربوبيتّه ،وبدل أن يكون ذلك مدعاة الحتاد إنساين ،كانت املفارقة يف
مشهد «التجويم (أو الغوييم واملقصود به األغيار بالعربية) من قبل اليهود ،واهلرطقة من
قبل املسيح ّيني ،والتكفري من قبل املسلمني ،حتى أضحى شعار الدين التوحيدي يف نظر
ٍ
حرب ،ال عنوان سالم .وأضحى الدين يف نظر أولئك
موحدً ا ،لواء
مقسماً  ،ال ِّ
الكثريين ِّ
الرب الواحد .هل مشهد
مقر ًبا منه حتت خيمة ّ
ِّ
معو ًقا من التقارب مع اآلخر ،بدل أن يكون ِّ
هذه األديان يعبرِّ عن واقع النظرة الدين ّية احل ّقة ،أم ّ
التباسا يف فهم الدين من قبل
أن هناك
ً
املنتسبني إليه ،أو استغاللاً له من قبل النفعيني من هذا االنتساب؟
لإلجابة عن هذه اإلشكال ّية اعتمد الباحث عىل مبنى يتألف من أربعة أركان هي:

الفطرة اإلنسانية الصافية التي خلقها اهلل تعاىل يف جب ّلة كل إنسان ،يف ّ
كل زمان
ٍ
النص اإلسالمي الثابت من قرآن كريم،
ومكان ،العقل
القطعي بش ّقيه النظري والعميلّ /
ّ
ِ
حممد  ،Kوممّا ُيغني اإلجابة
وحديث معصو ٍم معترب ،والسرية املوثوقة لرسول اإلسالم ّ
االستعانة بسرية أئمة أهل بيت الرسول  ،Kبحسب مذهب الشيعة اإلمامية ،والتي
مروا هبا
حممد  ،Kال س ّيام مع ّ
تنوع الظروف واألدوار التي ّ
مت ّثل امتدا ًدا لسرية الرسول ّ
يف حياهتم.

انطال ًقا من هذا املبنى بأركانه األربعة حاول الباحث تحُ دّ يد صورة اآلخر من املنظور
اإلسالمي ..فناقش وعالج الكثري من القضايا املرتبطة بالنصوص املتعلقة باملوقف من
الديني
ّ
ّ
لاً
ورفضا ..ثم رشع يف مناقشة قضية االعتقاد بنظرة اهلل السلبية اجتاه اآلخر،
اآلخر فهماً وتأوي
ً
وبمصريه املشؤوم عند ر ِّبه؛ ألن ذلك يؤ ِّثر يف نظرة املؤمن إىل اآلخر والتعامل معه ،وذلك من
خالل الكشف عن املوقف من مصري اآلخر يف اآلخرة من منطلقني :العقيدة والعمل.
باحلق
حيث أكد عىل وجود مواقف خمتلفة جتاه هذه املسألة ،فحاالت غري املعتقد
ّ
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ٍ
ٍ
ٍ
وقصور .ولكل حالة ُحكم خاص هبا..
وتقصري وقط ٍع
جحود
–يقول الباحث -تدور بني
مثلاً يف حالة وجود ٍ
يقني تا ٍّم بام يعتقده الكافر ح ًّقا ،ممَّا يفقده الدافع للبحث عن اعتقاد
يصحح فيها عقاب اإلنسان
آخر ،فهي كسائر حاالت اليقني عند اإلنسان التي ال يمكن أن
َّ
املعريف ،فهي مشاهبة للحالة
عىل تبعات عدم إيامنه بعقيدة يتي َّقن بخالفها ،أ ّما حالة القصور
ّ
القطعي بقبح العقاب من اهلل تعاىل ،باعتباره نو ًعا من الظلم،
الثالثة من ناحية حكم العقل
ّ
قارصا عن إدراك احلقيقة ،غري مقصرِّ يف السعي للوصول إليها ،ومل يعتقد هبا
فمن كان
ً
بسبب هذا القصور ،فكيف يمكن للعادل أن يعاقبه؟! أليس عقابه يشبه عقاب املجنون أو
الطفل الصغري عىل ما يرتكبه من دون وعيه لذلك؟!

«إن أكثرهم [أي الكافرين] إلاَّ
وهذا ما أكده عدد من كبار فقهاء اإلمامية يقولّ :
ما ّ
جهال قارصون ال مقصرِّ ون ،أ ّما عوامهم فظاهر ،لعدم انقداح خالف ما هم
قل وندر ّ
بصحة مذهبهم ،وبطالن سائر املذاهب،
عليه من املذاهب يف أذهاهنم ،بل هم قاطعون
ّ
نظري عوام املسلمني ،فكام ّ
بصحة مذهبهم ،وبطالن ساير املذاهب من
أن عوامنا عاملون
ّ
غري انقداح خالف يف أذهاهنم؛ ألجل التلقني والنشوء يف حميط اإلسالم ،كذلك عوامهم
من غري فرق بينهام من هذه اجلهة .والقاطع معذور يف متابعة قطعه ،وال يكون عاص ًيا وآثماً ،
تصح عقوبته يف متابعته .وأ ّما غري عوامهم فالغالب فيهم أنّه ،بواسطة التلقينات من
وال
ّ
ّأول الطفول ّية والنشوء يف حميط الكفر ،صاروا جازمني ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة ،بحيث
ّ
احلق من بدو نشوئهم ،فالعامل
كل ما ورد عىل خالفه ر ّدوها بعقوهلم املجبولة عىل خالف ّ
حج َة ِ
كالرضوري
الغري صحيح ًة ،وصار بطالنهُ ا
اليهودي
ّ
والنرصاين كالعامل املسلم ،ال يرى ّ
ّ
ّ
صحة مذهبه رضور ّية لديه ال حيتمل خالفه..
له ،لكون ّ

وباجلملة َّ
كجهال املسلمني ،منهم قارص ،وهم الغالب ،ومنهم مقصرِّ ،
إن الكفار،
َّ
والتكاليف أصولاً وفرو ًعا مشرتكة بني مجيع املك ّلفني ،عاملهم وجاهلهم ،قارصهم
ومقصرِّ هم ،»..أ ّما مصريه باعتبار عمله ّ
فإن ما ُيفهم من النصوص الدين ّية –يقول الباحث-
اإلنساين الكام ّيل نو ًعا من التجيل للكامالت اإلهل ّية ،لذا كان حمل نظرة رمحة من
كون العمل
ّ
اهلل تعاىل يف النصوص اإلسالم ّية ..وبخصوص التعامل مع الكافر أو املخالف ،فقد أكد
الباحث عىل وجود منظومة حقوقية وترشيعية يف هذا املجال يؤطرها العدل والرمحة واحرتام
إنسانية وكرامة اإلنسان ،كام يظهر ذلك جل ًّيا يف قول اإلمام عيل بن أيب طالب  Cيف هنج
البالغةَ « :فإِ م –أي الناسِ -صنْ َف ِ
ان :إِ َّما َأ ٌخ َل َك فيِ الدِّ ِ
ين ،وإِ َّما نَظِ ٌري َل َك فيِ الخْ َ ْل ِق».
نهَّ ُ ْ
كام استعرض الباحث حقوق املخالف /الكافر ،كام ينص عليها الفقه اإلسالمي
منها :املساواة يف الشهادة عليه ،ووجوب ّبر الكافر أ ًبا وأ ًّما ،واحرتام حقه كجار ،والوفاء
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بعهده ،وجوب أداء األمانة له ،ومحاية الكافر املستجري ...إلخ .كام حتدث الباحث بالتفصيل
وأخريا،
عن األحكام الرشع ّية املرتتِّبة عىل تكفري اآلخر ،حيث ناقش قضية قتاله وجهاده..
ً
السنّة النبو ّية ،أكد الباحث
وبعد استعراض األحكام الرشع ّية املتع ّلقة بالكافر الواردة يف ّ
ٍ
ّ
أسف -ض َّيق لباس اخليمة ،ونسجها عىل مقاسه ،وطينَّ البعض تلك
وبكلأن البعض
اجلوهرة بام أخفى شعاعها ،وأفلت البعض ح ّبات تلك املنظومة من نظامها اجلامع ،فبدل
يتم ظهور الدِّ ين ،ظهر اإللغاء واإلقصاء والتكفري.
أن ّ
أيضا «اإلسالموفوبيا» للدكتور طالل عرتييس
ومن األوراق املقدمة يف هذه اجللسة ً
(أستاذ علم االجتامع واملستشار العلمي واألكاديمي يف جامعة املعارف).

 اجللسة الثالثة

وقد ترأسها املطران منري خري اهلل راعي أبرش ّية البرتون املارون ّية ،ملناقشة املحور
املؤسسات الدين ّية يف ثقافة احلوار :جتارب عمل ّية» ،وقد حتدث فيها الدكتور
الثالث« :دور ّ
عبد األمري زاهد (أستاذ الدراسات اإلسالمية املعارصة يف جامعة الكوفة ،وعضو هيئة
البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل يف العراق) عن« :الدور الديني ملرجعية النجف
املعارصة يف صناعة السالم بني أهل األديان وبناء الدولة املدنية» ،حيث حاول الباحث يف
هذه الورقة اإلجابة عن جمموعة من األسئلة منها :هل الوظيفة املرجعية ملرجعية النجف
ناجتة عن طبيعة التكوين الفكري للنجف األرشف من حيث التاريخ واجلغرافية احلضارية
الكاشفة عن نوع القيم وطبيعتها؟ وهل األساس يف مواقفها ووظيفتها السامت املنهجية
واملعرفية ملدرسة النجف الدينية ،أم األساس عوامل الصريورة التارخيية والسوسيوجلية هلذه
املرجعية؟ مثل التزامها بأسس عملية االجتهاد وأسس التفكري النقدي ،واملنهجية املقارنة
يف املعرفة الدينية ،واالهتامم باملعارصة والربهانية يف املنهج التأهييل ،يف حماولة للكشف عن
التحول ،وتطور املستند
املاورائية يف صنع القرار ،مع األخذ باالعتبار عنرصي الثبات أو
ُّ
املنهجي لذلك التفكري واملستجدات النظرية الناجتة عنه باألهداف والنظريات الفكرية؟

يف البداية حتدث الباحث عن تاريخ النشأة التأسيسية واجلغرافية احلضارية للنجف،
مقرا للمرجعية العلمية والدينية بسبب وجود مرقد
من زمن البابليني إىل أن اختذها الشيعة ًّ
ربا) لشخصية عظيمة ،ثم صارت
اإلمام عيل بن أيب طالب فيها ..وهكذا نجد أهنا بدأت (ق ً
مزارا مقدّ ًسا للناس ،وقد جرت فيه مراسيم منح اإلجازات ،ثم صارت مدينة للمعرفة
ً
فتنامى يف رواقها التدوين والتأليف والتدريس ونقد املعرفة وإنتاجها ،وكتبت األدبيات
األوىل للتشيع ،ثم امتازت إضافة إىل ما تقدم من مهام بأهنا مقر نائب اإلمام وهو املرجع
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العام للشيعة ،ومنها كانت تصدر التوجهات العامة واخلاصة ألتباع مذهب الشيعة اإلمامية.

أما بالنسبة ألسس التفكري العلمي للمرجعية الدينية يف النجف ،فقد حتدث الباحث
عن خاصية االجتهاد يف مرجعية النجف ومقتضياته ،فأشار إىل أن الشيعة اإلمامية مل يتأثروا
أرصوا عىل إبقاء االجتهاد مرجعية
بإقفال باب االجتهاد الذي قامت به السلطة ،ألهنم َّ
إىل جانب النص الحتواء مستجدات العصور ومشكالهتا ..ويقتىض االجتهاد التوصل
إىل منهجية برهانية إلنتاج املعرفة ،واستخدام هذه املنهجية لتحليل وتوصيف الوقائع
والترصفات وإعطاء حكمها الرشعي؛ لذلك -يقول الباحث -فالنجف ال تتعامل مع
الدين بنموذجه التارخيي ،وإنام بنموذجه احلركي مع الزمن ،ولكن املنضبط بالقوانني
وتلمس املصلحة واملقاصد.
اخلاصة بتحليل النص ُّ
ومن االجتهادات التي مت َّيزت هبا مدرسة النجف ،احتضاهنا ألتباع األديان واملذاهب
األخرى ،بوصفهم مواطنني عراقيني ،واالعرتاف الواقعي بوجودهم الفكري والعقائدي
وجتسد ذلك بمواقف عملية منها:
يف مجيع إنحاء العاملَّ ،

دعوة املرجعية الدينية للنجف املسيحيني العراقيني إىل عدم مغادرة العراق رغم
ظروفهم الصعبة ،وإغاثة جتمعاهتم بعد النزوح ،أبان أزمة هجوم داعش عىل سهل نينوى،
واستضافتهم يف النجف وكربالء .كام دعت مرجعية النجف عىل رضورة إدامة احلوار
والتفاهم مع علامء األديان واملذاهب ،وترى َألاَّ يقترص ذلك عىل وقت األزمات ،بل
مستمرا يف مجيع األوقات.
حوارا
طالبت بأن يكون
ً
ً
التنوع،
وقد قدمت مدرسة النجف -يقول الباحث-
أنموذجا الجتهاد يعالج إشكالية ُّ
ً
بالتنوع كحقيقة وجودية كونية ،وألنه
وسبل إدارته فكر ًّيا وفلسف ًّيا ،وتؤسس عىل فكرة اإلقرار ُّ
موجود فال بد من التعامل معه بوصفه واق ًعا ،ومقتىض اإلقرار بوجوده ربام قبوله عىل ما هو
عليه وتسويغ التحاور معه دين ًّيا ،وهذا يفيض إىل حت ّقق حوارات مرتاكمة تؤدي يف الغالب إىل
متنوع فيه هويات ثقافية
تفاهم اجتامعي بمعزل عن االختالف العقائدي فينتج عنه «جمتمع ّ
ولكنها متصاحلة» ،وينتج عن هذا الصلح سالم جمتمعي ومتاسك اجتامعي ،تنمو يف ثناياه قيم
احلرية والكرامة واالبتكار والتقدم والسعي الكتشاف سبل سعادة اإلنسان.

وبخصوص التوصيف العقائدي لآلخر الديني واملذهبي يف تصور النجف ،فإن
أساسا عىل ثالثة أركان مهمة
عقيدة املرجعية الدينية يف النجف -كام يقول الباحث -تقوم
ً
هي :التوحيد والنبوة واملعاد ،وهذه (إمجالاً ) حمل وفاق عند كل األديان ،وهذه العقيدة
تؤسس ملنطقة مشرتكة بني أهل األديان ،فضلاً عن أهنا جتمع أهل املذاهب اإلسالمية عىل
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وعي عقائدي واحد بام يق ّلل من نزعات اإلقصاء والتكفري.

متفرعة عن تلك كتفريع العدل عن التوحيد وتفرع
أما اعتقادات املذهب وهي ّ
معيارا لإليامن وعدمه عند
اإلمامة عن النبوة ،وهذان أصالن يف االنتامء املذهبي لكنهام ليسا
ً
كافرا ،وإنام من آمن
الشيعة؛ لذلك فإن أغلبهم ال يرى من ال يقول بأصل العدل أو اإلمامة ً
بالعدل واإلمامة حي ّقق بذلك لذاته منزلة عالية من القرب يوم القيامة ،وهبذا يتأسس أن أهل
األديان مؤمنون بقدر يسمح باحلوار والتفاهم ،وأن أهل مذاهب اإلسالم مسلمون ،مصونة
حقوقهم بام يؤسس للتفاهم والبناء .هذا املوقف العقائدي ترتَّبت عليه مواقف عملية مهمة
عرب التاريخ ،أشهرها التضامن مع الشعب الفلسطيني حيث طالبت بعد نكبة  1948بدعمه
وأفتت مرجعية السيد احلكيم يف الستينات بدفع الزكاة واخلمس للشعب الفلسطيني ونرصته
من دون النظر اىل املذهبية الدينية املختلفة .وفتوى حرمة القتال ضد األكراد ،وضبط ردود
أفعال الناس إزاء عملية اإلرهاب التي كانت تقوم بإبادات مجاعية ألتباع املرجعية .بالدعوة
إىل الصرب واحللم وحتريم االعتداء عىل من مل يثبت ضده أي عمل عدواين.
وأخريا -يقول الباحث -كشفت ملحمة الدفاع عن العراق ،أن املرجعية الدينية
ً
تنوعاهتم .وأن دورها هو دور املنقذ ،حينام
دورا أبو ًّيا لكل العراقيني بمختلف ّ
متارس ً
حتصل اهنيارات وكوارث سياسية واجتامعية .وأهنا قادرة عىل صنع تكاتف وطني ملواجهة
النزعات الظالمية وال يقترص خطاهبا عىل الشيعة ،وحرصها عىل حضارة العراق بكل
روافدها الدينية ورموزها وأماكنها املقدسة من دون حت ُّيز لدين أو مذهب.
كام حتدث يف هذه اجللسة الدكتور حممد علوش (باحث وإعالمي من مرص) عن
مؤسسة األزهر ،فيام حتدّ ث األب بورفرييوس جرجي (عميد كلية الالهوت يف جامعة
البلمند – لبنان) عن مؤسسة الكنيسة.

 اجللستان الرابعة واخلامسة

ملناقشة املحور الرابع« :مؤسسات احلوار» ،عقدت اجللسة الرابعة برئاسة املطران
كري ّلس بسرتس (راعي أبرش ّية بريوت للروم امللك ّيني الكاثوليك).

املؤسسات التعليم ّية» لألب الدكتور سليم دكّاش
ومن األوراق املقدمة فيها« :دور ّ
املؤسسات األهل ّية واملدن ّية والشباب ّية» للربوفسور
(رئيس جامعة القدّ يس يوسف) ،و«دور ّ
جورج القرم (أستاذ حمارض يف جامعة القدّ يس يوسف ويف اجلامعة األمريك ّية يف بريوت).
وملناقشة املحور اخلامس« :مستقبل احلوار» عقدت اجللسة اخلامسة برئاسة الشيخ
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ماهر محود ،وقد حتدث فيها :د .أمحد عبداحلليم عطية (األستاذ يف جامعة القاهرة) عن:
«وعي املشرتك الديني واألخالقي واإلنساين والقيمي» .يف البداية أكد الباحث أن ما يشغل
الساحة العربية واإلسالمية اليوم هو مستقبل احلوار .فهل هناك مستقبل للحوار؟ بالنسبة
للباحث ،فإن وعي املشرتك الديني األخالقي واإلنساين والقيمي هو التحقيق لثقافة احلوار،
وأن ما يمكن أن نطلق عليه «قانون الروح» أو «دستور املثال األعىل الكوين» أو ما أسامه
يؤسس أخالق املستقبل ويكون حتقي ًقا لوعي
اإلمام القشريي «نحو القلوب» يمكن أن ّ
املشرتك وجتسيدً ا للحياة يف عامل واحد.
ومن متابعة اجلوانب املختلفة لثقافة احلوار ،يرى أن هناك ثالثة أشكال أو صور
يمكن أن يتخذها احلوار بني األديان :أولاً احلوار العقائدي وهو أصعبها ،ويف الغالب
يكون عىل املستوي النظري ،وثان ًيا :احلوار بني األديان الذي تدعو إليه املؤسسات الدينية
الرسمية ،والذي قد يبدو يف الغالب إعالم ًّيا ،ويتخذ أحيانًا صيغة سياسية .وهناك البحث
العلمي يف حوار األديان ،الذي يسعي لإلجابة عن سؤال :كيف يمكن أن نحيا م ًعا مع
اعرتاف واحرتام كل منا بعقائد اآلخر؟

وبعد تأكيده إمكانية أن تكون فلسفة الدين وفلسفة األخالق والقيم ،مدخلاً لبناء
أو املساعدة يف بناء برنامج يمكن أن يتّفق حوله حكامء وسياسيو العامل ومفكروه ملواجهة
الدمار املرتقب وحتقيق املواطنة الكونية املرجتاة والعيش سو ًّيا يف عامل واحد ..حتدث الباحث
بالتفصيل عن مفهوم الدين الكوين عند كانط وعن النظرية العامة للقيمة باعتبارها حتقي ًقا
للخري الكيل ،وجتارب فلسفية يف املشرتك والعيش م ًعا .حيث أكد أنه باإلمكان احتفاظ كل
منا بعقائده والتوجه إىل ما ُيطلق عليه كانط الدين يف حدود العقل الذي يسمح لنا بفهم
واحد للدين يقبل تعدّ د األديان.
أما بخصوص فلسفة األخالق والقيم فاألديان الساموية املنزلة إىل اإلنسانية ىف إطار
نظرية أو عقيدة التوحيد ،جاءت كلها –كام يقول الباحث -لتؤكد حرية اإلنسان وكرامته وعزته
وقاومت الظلم والعدوان عليه وأعلنت حقوقه كلها ،حيث نادت باستقالله عن الضغوط
التي تزهق أنفاسه وتشعره بالقهر والتسلط واإلذالل واملهانة سواء كانت ضغو ًطا خارجية أو
داخلية حتدُّ من حريته وتفقده التحكم ىف مبادراته وحتيطه باألغالل ،وهذا هو جمال القيم.

وإذا كنا عىل املستوى األخالقي –يضيف الباحث -نريد أن نحقق السعادة ،فإننا
عىل املستوى االجتامعي والسيايس؛ نستهدف تأكيد الديمقراطية والسالم والتعاون الدويل
واقتسام الكوين واملحبة الكوكبية .وهبذا يتضح لنا أن اهلدف األقىص هو إجياد نظرية أكثر
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صغريا منها.
شمولاً للحضارة اإلنسانية ال تكون نظرية القيمة األخالقية إلاَّ جز ًءا
ً
وحتت عنوان «املشرتك والغريية والعيش م ًعا»
املشرتك الديني واألخالق إىل برنامج فلسفي معاش ،يعبرّ
واالحرتام واملحبة.

حتدث الباحث عن كيفية ترمجة
عن إنسانية قوامها حق االختالف

وبعد احلديث عن اجلهود العربية يف احلوار االسالمي املسيحي ،أكد الباحث عىل
أخالق املستقبل باعتبارها مواصلة للمرشوع األخالقي البرشي ..حيث تستشعر البرشية
حاجاهتا إىل لغة إنسانية جديدة ،قادرة عىل احلوار والتواصل واإلقناع والتفاهم ،احلوار الذي
يؤكد أمهية كل ثقافة وهويتها وإسهامها التارخيي يف تطور البرشية ،مما يطرح علينا التأكيد
عىل مفهوم اهلوية املنفتحة باعتبارها أساس الوعي اجلمعي التارخيي املتنوع املنفتح عىل الغري.

ومن األوراق املقدمة يف هذه اجللسة« :ثقافة احلوار يف مواجهة ثقافة اإلقصاء» التي
قدمها القسيس د .إدكار طرابليس (ئيس معهد الالهوت اإلنجييل  -لبنان) ،يف البداية أشار
الباحث اىل أن املنطقة تعيش ظرو ًفا صعبة يف ظل املؤامرات الغربية؛ لذلك ال بدّ -يقول
أناسا من خلف ّيات دين َّية
متنوع ومتنافر
الباحث -أن نعرف كيف نعيش يف جمتمع ّ
ويضم ً
ّ
ومذهب ّية وحضار َّية وإثن َّية وسياس َّية واقتصاد َّية واجتامع َّية خمتلفة ،هل نتقاتل ،أو نتنافر،
أو نتعايش بالتكاذب ،أو نتحاور ونبني حالة تكامل جمتمعي إجياب ّية وسليمة وصح ّية؟ وإذ
الديني والفرقة
التعصب
نعرتف بوجود حاالت َم َرض ّية قاتلة يف جمتمعاتنا ،وعىل رأسها
ّ
ّ
والتكفري وغريها ،نبدأ رحلة التفكري يف عالج ناجح يشفينا من ال ّلعنات القاتلة.
وملعاجلة هذه الظواهر يقرتح الباحث العودة إىل الرتاث اإلبراهيمي وكذلك مواقف
أخوة
يسوع املسيح لنتع ّلم منها كيف نتعايش مع اآلخرين ونقبلهم ونرتبط هبم بعهود ّ
وحسن جوار ،وكذلك معاجلة اخلوف من «اآلخر» ،عرب احلوار وإجياد جوامع مشرتكة ،أو
عرب بناء جسور الثقة بني الناس ،أو كام فعل يسوع الذي مدّ يمني اخلدمة إىل اآلخر ،فهذا
قرب املسافات بني املختلفني وجيعلهم إخوة.
الفعل ُي ّ
فعند يسوع –يقول الباحث -ليس من «غريب» أو «بعيد» أو «آخر» وهو ا َّلذي ع ّلم:
«أحبوا أعداءكم .باركوا العنيكمِ .
أحسنوا إىل ُمبغضيكم ،وص ّلوا ألجل ا َّلذين ُيسيئون
ّ
(((
الساموات» .
إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم ا َّلذي يف َّ
والرشقي ،فقد استعرض الباحث مواقف عدد
اللبناين
أما بخصوص معاجلة الوضع
ّ
ّ
من املفكرين الكبار الذين عاجلوا هذه املسألة مثل :أديب إسحق ،وأمني الرحياين ،وخليل
((( مت .45-43 :5
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سعادة وغريهم ،حيث دعوا إىل جتاوز التعصب ،مهام كان موضوعه وشكله ،واقرتحوا
مفهوم التضامن كمفهوم أسمى وأسلم من مفهوم التعصب ،وكذلك االنفتاح يف جمال
االجتامعي عىل اآلخرين.
الرأي واالنفتاح
ِّ
لذلك دعا الباحث إىل رضورة هدم جدران الفصل والتباعد بني املجموعات
التعصب ضدّ اآلخر ألن هذا ُمعيب ومرفوض َ
وخطِر..
واملذاهب الدين ّية ،والتخ ّلص من
ّ
وأن يكون الشعار قول الرب« :طوبى لصانعي السالم ،ألنهّ م أبناء اهلل ُيدعون»(((.
ومن أوراق هذه اجللسة كذلك «نحو مرشوع (ميثاق) ديني – إنساين – عاملي للحوار
وقبول اآلخر» للشيخ عيل رضا يب نياز (من جامعة املصطفى العاملية يف لبنان).

 التوصيات

وقد انتهت فعاليات املؤمتر بإصدار جمموعة من التوصيات نذكر منها:

أولاً  :توصيات عامة

 االنطالق من إنسانية اإلنسان بنا ًء عىل قاعدة االستخالف يف األرض إلعامرهاوفق اهلدف التكاميل االختياري املرسوم إلجياد أرضية مشرتكة للحوار.

 االستفادة من توق اإلنسانية إىل لغة احلوار والتالقي ،لتعزيز ثقافة احلوار وقبولاآلخر املختلف مقابل ثقافة اإلقصاء أو التفرد.
 حتويل ثقافة احلوار إىل تربية وممارسة اجتامعية ،وفق مبدأي االنفتاح والثقة يفاحلوار مع اآلخر.
 دعم خمتلف املؤسسات األهلية واملدنية والرتبوية والشبابية واإلعالمية الناشطةيف جمال احلوار وقبول اآلخر.
 التن ُّبه إىل مشاريع الفتن اخلارجية التي تعمل عىل تأجيج ثقافة النزاع والتقاتلواإلقصاء.

ثان ًيا :عىل مستوى املؤسسات التعليمية (اجلامعات واملعاهد الدينية)
 -التأسيس ملنظومة قيمية تربوية حاكمة يف تكريس ثقافة احلوار.

((( مت .9 :5
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 التأكيد عىل االجتهاد الفكري لتوليد األنامط املعرفية املساعدة عىل خلق مناخاتاحلوار.
 -فتح اختصاصات أكاديمية تُعنى باحلوار بني األديان يف كليات العلوم اإلنسانية.

 -إعادة النظر يف املناهج التعليمية التي تُيسء إىل األديان واملذاهب.

ثال ًثا :عىل املستوى اإلعالمي

 توظيف خمتلف وسائل اإلعالم (املرئية واملسموعة واملقروءة واإللكرتونية) منأجل تعزيز سبل احلوار واالنفتاح عىل اآلخر.
 -توحيد املصطلحات التي ختدم ثقافة التقارب واحلوار بني األديان.

 -االستفادة من جتارب التاريخ ،الستحضار حمطات احلوار والتالقي بني الديانات.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حممد دكري

املنطق التطبيقي

منهج جديد يف توظيف أصول علم املنطق
الكاتب :عيل أصغر خندان.
ترمجة :حممد حسن الواسطي ،وعبد الرزاق سيادت اجلابري.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي  -بريوت.
الصفحات 378 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
إذا كان اهلدف من استعامل املنطق هو عصمة الذهن عن الوقوع يف اخلطأ ،فام هو
الس�بب يف وقوع املناطقة ومن درس املنط�ق يف اخلطأ ،يف املايض أجاب البعض عن هذا
التس�اؤل بأن املشكل يكمن يف عدم االلتزام بالقواعد املنطقية ،لكن مؤ ّلف هذا الكتاب
له رأي آخر ،حيث يرى أنه ال ينبغي إعفاء كيفية تدوين علم املنطق من مسؤولية الوقوع
يف اخلط�أ على الرغم من االتّفاق النظري لداريس املنطق ،واحلل يف نظره يكمن يف إعادة
تدوي�ن قواعد علم املنط�ق بطريقة عملية تطبيقية .وهذا ما ق�ام به املؤلف ،حيث أخرج
القواع�د م�ن حالتها النظرية إىل قواعد تظهر منفعته�ا يف تنظيم عملية التفكري يف جماالته
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املختلفة العلمية والعملية.
أم�ا العناوي�ن واملواضي�ع الت�ي عاجله�ا
ع�رف
الكت�اب فه�ي :املنط�ق والفك�ر ،حي�ث ّ
املنط�ق ،وتتب�ع نش�أته وتط�وره ،والف�رق بين
املنط�ق اإلسلامي والري�ايض وامل�ادي واملنطق
التطبيقي .كام حت�دث املؤلف عن العلم احلصويل
واحلضوري والفكر العشوائي أو اخليال ،والفكر
اإلبداع�ي أو اإلبداع ،واللغة والنطق ...إلخ .كام
حتدث عن الفكر يف نطاق التصورات ،والفكر يف
نطاق التصديقات ،واملغالطات.

التفكري الناقد والعوامل املؤثرة يف التفكري الناقد،
ومهاراته واختبارات التفكري الناقد.
وحت�ت عنوان التفكير اإلبداعي ،حتدث
املؤ ِّل�ف عن حقيقة التفكري اإلبداعي وخصائص
املفك�ر ا ُملب�دع ومراح�ل التفكير اإلبداع�ي .كام
خصص الفصل الراب�ع للحديث عن املغالطات
َّ
املنطقي�ة وأنواعه�ا ،وكيفي�ة جتنُّ�ب الوق�وع يف
املغالط�ات .فيما حت�دث الفص�ل اخلام�س ع�ن
التح ُّيزات الذهنية وأنواعها.

البنية املعرفية لفلسفة الوجود

فن التفكري السليم

يف مدرسة احلكمة املتعالية

الكاتب :د .صالح الفضيل.
النارش :دار روافد – بريوت.
الصفحات 168 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
م�ا َح ّفز املؤ ِّل�ف لكتابة ه�ذا الكتاب هو
م�ا الحظه م�ن الكم اهلائل من األخط�اء املنطقية
واملنهجي�ة الت�ي يقع فيه�ا عامة الن�اس يف عملية
ممارس�تهم للتفكير ،وه�ي األخطاء الت�ي تؤ ّدي
بدورها إىل أحكام وقناعات وقرارات خاطئة قد
باهضا.
يدفع اإلنسان بسببها ثمنًا ً
لذل�ك جاء ه�ذا الكت�اب لع�رض رؤية
لكيفي�ة عمل العقل وحتديد املؤث�رات التي تدفع
اإلنسان إىل التفكري بطريقة معينة دون أخرى.
حيتض�ن الكتاب مخس�ة فص�ول ،الفصل
ع�رف
األول وحت�ت عن�وان :أن�واع التفكيرَّ ،
ومعوق�ات
املؤل�ف التفكير وأنواع�ه ونظام�ه
ّ
التفكير الس�ليم ،أم�ا يف الفص�ل الث�اين وحت�ت
عن�وان :التفكير الناقد ،فق�د حتدّ ث ع�ن طبيعة

الكاتب :د .حسني صفي الدين.
النارش :دار املعارف احلكمية  -بريوت.
الصفحات 262 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
تربز أمهي�ة املعقوالت الثانية يف الفلس�فة
يف كوهنا تُش�كّل املعاين الكلية التي ال تستطيع أن
تس�تغني عنها أي فلسفة يف الدنيا ،كام أننا –يقول
املؤ ّل�ف -إذا فقدن�ا ه�ذه املعقوالت فل�ن يكون
ٍ
معان عامة تنس�حب عىل
باإلم�كان الوقوف عىل
أرج�اء الوج�ود ،وبالت�ايل ل�ن نتو ّفر عىل فلس�فة
باملعنى احلقيقي هلذه الكلمة.
م�ن هنا ينطل�ق الكاتب ليط�رح جمموعة
من األس�ئلة املهمة مثل :كيف ُيمكن أن نكتشف
حقيق�ة مس�اعدة معاين ذهنية حمض�ة ،ال مصداق
هل�ا يف اخل�ارج ،ومل تؤخذ منه؟ وه�ل هذه املعاين
تتص�ل باخل�ارج بطريقة من الط�رق؟ وإذا كانت
ذهني�ة حمض�ة ،فكيف يمكنن�ا االعتماد عليها يف
معرفة عامل الواقع وكشفه؟

إصدارات حديثة

وق�د ج�اءت اإلجابة ع�ن هذه األس�ئلة
بتبيين املعرف�ة م�ن الناحي�ة الوجودي�ة ،م�ع
اس�تعراض لتاريخ املعقوالت الثانية يف الفلس�فة
اإلسالمية وتأمل فلسفي واسع مع صدر املتأهلني
وأتباع احلكمة املتعالية ،لتبيني وجود هذه املفاهيم
تصحح منشأ انتزاعها وحت ّقق وجودها.
يف عملية
ّ
يتك�ون الكت�اب م�ن س�تة فص�ول ،يف
ّ
الفصل األول وحتت عنوان :حقيقة العلم والعالمِ
واملعلوم ،حتدّ ث املؤ ّلف عن مفهوم العلم وماهيته
والنظريات املختلفة ح�ول حقيقة العلم ،وعالقة
فاعل املعرفة مع املعلوم بالذات .أما الفصل الثاين
فق�د تناول فيه حتت عنوان :حت ّقق اإلدراكات عند
احلكماء املس�لمني ،اإلدراكات اجلزئي�ة عندهم،
والنظري�ات املختلفة حول اإلدراك الكيل ونظرية
التعايل عند صدر الدين الشريازي.
خصصهما
الفصلان الثال�ث والراب�ع ّ
املؤ ّل�ف للحدي�ث عن تاريخ املعق�والت الثانية،
تعريفه�ا وخصائصه�ا ،والتحلي�ل الوج�ودي
للمعق�والت الثاني�ة .أم�ا الفصلان اخلام�س
والس�ادس فق�د حت�دّ ث فيهما ع�ن كيفي�ة انتزاع
املعق�والت الثاني�ة وحكايته�ا يف اخل�ارج ،وأهم
مصاديق املعقوالت الثانية وآثارها..

القابلية لالستعباد
الكاتب :د .سعيد إسامعيل عيل.
النارش :عامل الكتب  -القاهرة.
الصفحات 276 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
رغ�م ّ
أن املواضي�ع الت�ي يتناوهل�ا
ه�ذا الكت�اب متع�دّ دة على مس�توى العناوي�ن
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واملضامين ،لكنه�ا يف هناي�ة املط�اف ق�د تص�ب
يف تن�اول اإلش�كالية الكبرى الت�ي ُيع�اين منه�ا
اإلنس�ان الع�ريب الي�وم .ه�ذه اإلش�كالية الت�ي
حتول�ت إىل ن�وع من املعان�اة املرضي�ة التي حتتاج
ّ
إىل تش�خيص دقي�ق لعالجه�ا ،ونقص�د هب�ا داء
التقلي�د واخلض�وع واخلن�وع للواق�ع وللتقاليد،
واالرتباط امل�ريض باملايض واآلب�اء ،الذي يمنع
م�ن اإلبداع والتجديد والتق�دم ،هذا الداء الذي
له عالقة مبارشة باالس�تبداد ،أو ه�و أحد اآلثار
الس�لبية له ،حيث نجد اإلنسان يف ظل االستبداد
الس�يايس أبعد عن احلري�ة اإلنس�انية وأقرب إىل
العبودي�ة الت�ي تحُ ِّطم مجي�ع االس�تعدادات لديه،
ما جيعله قابًل�اً للعيش والتكيف مع مجيع املظاهر
املهين�ة لكرامته ولوج�وده ،واألخط�ر يف ظاهرة
االس�تعباد أن املناهج التعليمي�ة والرتبوية يف ظل
االستبداد تعمل لتعميق هذه احلالة وترسيخها يف
نفوس الناش�ئة بجعلها جز ًءا من الفطرة ِ
واجلبِ َّلة،
ما جيع�ل عملية العلاج صعبة وتتطل�ب جهو ًدا
كبرية ووقتًا أطول.
هذه الظاهرة يتناوهل�ا املؤ ِّلف يف عدد من
عناوين هذا الكتاب ،مثل :الطفل عندما خيرج إىل
الدنيا ،ويف فقه االس�تبداد ،والقابلية لالس�تعباد،
حرا تكن إنس�انًا ...إل�خ .وإىل جانب ذلك
وكن ًّ
تناول الكاتب بالبحث واملعاجلة قضايا أخرى ال
ّ
تق�ل أمهية مثل :اخلطر احلقيقي الذي هيدّ د مرص،
ومل�اذا عقمت مرص م�ن الزعام�ات ،مالحظات
حول املنظومة الثقافية.
وكذلك هناك دراسة نقدية لواقع التعليم
مثل :اجلامعات العربية يف حمكمة العدل الرتبوي،
وال ع�زاء يف التعلي�م ،وبح ًث�ا ع�ن ربي�ع التعليم
العريب ...إلخ .وقضايا وعناوين أخرى متعددة.

إصدارات حديثة
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األسرة واجلنوسة

يف النظام الرتبوي الرسمي
الكاتب :حممد رضا زيبائي نجاد.
ترمجة :حسني صايف.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي -
بريوت.
الصفحات 327 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
رغم االهتامم ال�ذي حظيت به األرسة يف
االهتمام الفك�ري لدى كب�ار الفالس�فة القدامى
من املس�لمني وغريهم ،إلاَّ أن املتغيرّ ات املعارصة
والتط�ور احلضاري جع�ل األرسة أمام حتديات مل
تعرفها من قبل ،حتديات تس�تدعي إعادة النظر يف
النظام الرتبوي واحلقوق�ي املتعلق باألرسة ودور
كل م�ن الرجل واملرأة فيها ،وكيفية حتقيق أهداف
هذه املؤسسة االجتامعية املهمة ،انطال ًقا وانسجا ًما
مع الرؤية العقائدية والترشيعية اإلسلامية وسط
حتديات العوملة الثقافية واحلضارية.
وه�ذا م�ا يحُ�اول ه�ذا الكت�اب تس�ليط
الض�وء عليه ،من خالل تن�اول موضوع إصالح
النظام الرتبوي الرس�مي يف جانبه املعني باألرسة
واجلنوسة.
يتك�ون الكت�اب م�ن مخس�ة فص�ول،
ّ
الفصلان األول والث�اين تن�اول فيهما املؤل�ف
قضاي�ا عام�ة مث�ل :الرتبي�ة والتعليم وفلس�فتهام
واملناهج الدراس�ية ،واجلنس واجلنوسة ،واهلوية
اجلنوس�ية ...إلخ .واألديان النظرية والتحوالت
املوضوعي�ة يف النظ�ام الرتب�وي الرس�مي،
والتحوالت التعليمية للفتيات يف الغرب وإيران.

أم�ا الفصلان الثال�ث والراب�ع فق�د
خصصهام للحديث عن النظام الرتبوي األرسي
ّ
واجلنويس األس�س والفرضيات ،قضايا املساواة
والفوارق بين الرجل وامل�رأة ،والتاميز اجلنويس
يف املواق�ع واألدوار واحلق�وق ...إل�خ ،وموق�ع
األرسة يف العملي�ة الرتبوي�ة ...إل�خ ،والنظ�ام
الرتب�وي املتمرك�ز ح�ول األرسة واجلنوس�ة:
الرضورات واألهداف.
وأخيرا ،تناول يف الفص�ل اخلامس نطاق
ً
النظ�ام الرتب�وي املتاميز ،من حيث حمت�وى املنهاج
الدرايس ،والضوابط واألنظمة السائد يف املدرسة،
والنموذج التواصيل بني البيت واملدرسة..

املعىن املحوري وأثره
يف توجيه النص القرآين

الكاتب :حيدر شناوة الزيدي.
النارش :دار املعارف ِ
احلكمية  -بريوت.
الصفحات 416 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
َش�كّل القرآن الكريم حمور احلياة الفكرية
والثقافية للمس�لمني؛ لذلك جه�دوا منذ البداية
على مجع اللغ�ة ،وتدوي�ن مفرداهتا لفه�م النص
املقدّ س والتواصل معهُ ،بغية الوصول إىل دالالته
خصوصا وأن هذا الكتاب املقدّ س يقوم
املعنوية،
ً
على عمدة أساس�ية هي اللغ�ة .من هن�ا ظهرت
احلاج�ة إىل ا ُملعجمات التي تضم مف�ردات اللغة
العربية مع معانيها.
يف ه�ذا الكت�اب يحُ�اول املؤ ِّل�ف إب�راز
املنهجي�ة املعتم�دة للوصول إىل ه�ذه الغاية التي
من أجلها ُصنعت هذه املعاجم ،من خالل تقديم

إصدارات حديثة

تنوع امل�ادة واألمثل�ة التي
تطبيق�ات عملي�ة م�ع ّ
شملت مواضيع عقائدية وفقهية وأخالقية.
يتك�ون الكت�اب م�ن متهيد وبابين وعدة
ّ
فص�ول ،يف التّمهيد حت�دث الكاتب ع�ن العنوان
ومفردات�ه واملقص�ود م�ن املعن�ى املح�وري .أم�ا
خصص�ه للحدي�ث ع�ن
يف الب�اب األول ال�ذي ّ
املعن�ى املحوري :النش�أة والعالق�ات ،فقد ناقش
يف الفص�ل األول من�ه فك�رة املعن�ى املحوري بني
التراث واملعارصة .أم�ا الفصل الث�اين فقد بحث
فيه املعنى املح�وري وعالقته باالش�تقاق الصغري
والكبير واألكبر وال ُك ّب�ار .فيام ُخ ّص�ص الفصل
الثال�ث للحدي�ث عن املعن�ى املح�وري وعالقته
بأبحاث قرآنية من خالل تناول املفهوم واملصداق،
وقاع�دة اجل�ر واالنطب�اق واملحك�م واملتش�ابه،
واملعنى املحوري وعالقة الظاهر بباطنه.
خصص�ه للحديث
أم�ا الباب الث�اين فقد ّ
عن املعنى املحوري يف جانبه التطبيقي من خالل
اس�تعراض جمموع�ة م�ن الكلمات ال�واردة يف
القرآن الكريم.

قواعد احلرب األصيلة
وا ُملستجدة يف اإلسالم

الكاتب :د .حممد طي.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي -
بريوت.
الصفحات 352 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
دفع�ت احل�روب الكثرية وما نج�م عنها
ٍ
وم�آس ،البرشي�ة إىل تطوير جمموعة
م�ن ويالت
م�ن القواع�د القانوني�ة م�ن أج�ل ختفي�ف ه�ذه
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متس اإلنس�ان وحقوقه
امل�آيس والكوارث الت�ي ّ
األساس�ية ،وق�د اعتم�د رج�ال القان�ون الذي�ن
عملوا على تطوير ه�ذه القواع�د وإجيادها ،عىل
م�ا ورد يف األديان من تعالي�م أخالقية وحقوقية
حتمي كيان اإلنس�ان وكرامته وحقوقه اإلنس�انية
األساسية.
يف هذا الكتاب يقوم املؤ ّلف بإعادة النظر
يف قواع�د احل�رب يف اإلسلام ،وحماول�ة تطبيق
القدي�م منها على الوقائ�ع املس�تجدة للبحث يف
مضامين ه�ذه القواعد ،وم�دى إم�كان التوفيق
بينهام وبني املس�تجدات التي طرأت عىل وس�ائل
احل�رب وآالهت�ا .كما أن الظ�روف التي يعيش�ها
الع�امل اإلسلامي تس�تدعي اس�تحضار ه�ذه
القواعد وتفعيلها عىل أرض الواقع.
يتكون الكت�اب من متهي�د وثالثة أبواب
ّ
وع�دة فص�ول .يف التمهي�د حت�دّ ث املؤ ّل�ف عن
النزاع�ات ووس�ائل ح ّله�ا .أما يف الب�اب األول
وحتت عن�وان :وس�ائل اإلسلام يف التعامل مع
خص�ص الفصل األول
النزاعات املس�لحة ،فقد ّ
من�ه للحدي�ث ع�ن قواع�د ش�ن احل�رب ،فيما
خص�ص الفصل الث�اين لعرض قواعد الس�لوك
ّ
اإلنساين يف احلرب.
الب�اب الث�اين وحت�ت عن�وان :وس�ائل
القانون الدويل يف التعامل مع النزاعات املس�لحة
وط�رق عالجها ،حتدث املؤلف يف الفصل األول
منه عن قواعد شن احلرب ،ويف الفصل الثاين عن
قواعد الس�لوك اإلنس�اين يف النزاعات املسلحة.
أم�ا يف الباب الثالث وحتت عن�وان :عقد املقارنة
وإمكانية التفاعل ،فقد حتدث يف الفصلني األول
والث�اين :من القان�ون الدويل إىل اإلسلام ،ومن
اإلسالم إىل القانون الدويل للنزاعات املسلحة.

إصدارات حديثة
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النظام السياسي اإلسالمي
قراءة يف بعض جتارب األنبياء

الكاتب :الشيخ عبد اهلل إبراهيم الصالح.
النارش :دار املحجة البيضاء – بريوت.
الصفحات :ج 371 - 1من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
ه�ذا الكتاب هو حماولة للعودة إىل القرآن
الكري�م ،الس�تنباط النظري�ة السياس�ية منه ،من
خلال ق�راءة تد ُّبري�ة يف قصص األنبي�اء الواردة
وخصوص�ا بع�ض جت�ارب
يف الق�رآن الكري�م،
ً
األنبي�اء يف احلكم وقيادة الن�اس ،وكيف حكموا
وقادوا أقوامهم نحو أهداف االستخالف اإلهلي
لإلنس�ان يف األرض ،أي إقام�ة جمتم�ع اإليمان
والعدل والكامل الروحي واألخالقي.
يتك�ون الكت�اب م�ن مخس�ة فص�ول
ّ
خص�ص املؤ ّلف املدخل للحديث عن
ومدخلّ ،
الوالية اإلهلية من خالل عرضه حلادثة غدير ُخم
نصب فيها رس�ول اإلسلام  Kاإلمام
الت�ي َّ

عيل ب�ن أيب طالب ول ًّي�ا لألمة بقول�ه« :من كنت
مواله فهذا عيل مواله».
يف الفص�ل األول حت�دّ ث املؤ ّل�ف ع�ن
أمهي�ة الق�رآن الكري�م من خلال القرآن نفس�ه،
وم�ن خالل روايات أهل البي�ت النبوي ،وكيف
أن االس�تبداد الس�يايس حال دون وجود تفسير
خصصه
صحيح للق�رآن .أما الفصل الث�اين فقد ّ
للحدي�ث عن مفهوم الدولة والس�لطة ورضورة
وجود نظام س�يايس حيكم ويدير ش�ؤون الناس.
يف الفص�ل الثال�ث تن�اول املؤ ّلف أن�واع ونامذج
الس�لطات :املس�تبدة ،الش�وروية ،واألنظم�ة
اإلهلية.
أم�ا يف الفصلين الراب�ع واخلام�س فق�د
اس�تعرض نماذج م�ن حك�م األنبياء ،مث�ل نوح
وذي القرنين وداود وس�ليامن ويوس�ف .A
وما هي معامل النظام الس�يايس اإلسلامي؟ ،وما
هي أسسه ومزاياه وأهدافه؟ ،وهل هناك إمكانية
لتطبيق عىل أرض الواقع؟.
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