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 مضامني الدراسات واملقاالت
الواردة يف املجلة، ال تعرب بالرضورة عن آراء 
املجلة، وإمنا تعرب أساساً عىل آراء واجتهادات 

أصحابها، مع التأكيد الالزم بأن مرشوع 
املجلة ينترص للتعددية الفكرية، ألنها ال 

تحتكر رأياً أو اجتهاداً.
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إشراقات

الدرس الفلسفي مغاربيــاً : 
 أول الغيــــث 

Hamada71@gmail.com منترص حامدة 
رَحَل عنا محمد عزيز الحبايب ومحمد عابد الجابري وسالِم يفوت من املغرب، ورحل عنا 
مالك بن نبي ومحمد أركون من الجزائر، وندعو بطول العمر ملا تبقى من رموز الدرس الفلسفي يف 
املجال التداويل املغاريب، من طينة طه عبد الرحمن وعبد الله العروي )*( وعبد السالم بن عبد العايل 
من املغرب، وأبو يعرب املرزوقي ومحمد الطالبي من تونس، والئحة عريضة من األسامء هنا وهناك.
والسؤال الذي أصبح حديث الساعة لدى النقاد والباحثني الشباب خالل العقد األخري عىل الخصوص: 
أين هو الخلف الذي من املفرتض أن يُعوض األهرام الِعلمية التي رحلت أو األهرام العلمية التي 

نترشف مبتابعة جديد اجتهاداتها بني الفينة واألخرى؟
الفلسفي مغاربياً،  الدرس  واقع  األويل عىل  االشتغال  أخرى، يقف وراء  أسباب  هذا سبٌب ضمن 

وواضح أن األمر ال يتعلق مبلف جامع العتبارين اثنني عىل األقل:
ــ أولهام اعتبار بََدهي، وبالتايل منطقي، مفاده أننا مل ولن نزعم ذلك؛

ــ وثانيهام اعتبار موضوعي، ومفاده ما يُشبه استحالة اختزال كل معامل الدرس الفلسفي مغاربياً يف 
ملف بهذه املجلة أو تلك: هذا عمل جبار، يتطلب اشتغاالً جامعياً، ولكن ألن القليل خري من الَعَدم، 

ارتأينا املساهمة يف االشتغال عىل هذا الورش التنويري/ التعريفي عرب هذه الخطوة األوىل.
الدرس  لواقع  وليس  مغاربياً،  الفلسفي  الدرس  لواقع  ]بالكاد[  ُمخّصٌص  امللف  أن  أيضاً،  بَدِهي 
الفلسفي يف املجال التداويل اإلسالمي، من قبيل املجال التداويل الرتيك أو اإليراين أو املاليزي أو غريه، 
فهذا ملف أكرب وأعقد، وأخذا بعني االعتبار التقزيم من »ثقافة االعرتاف«، نعاين حضوراً متواضعاً 

جداً يف مجالنا التداويل ملعامل التفلسف هناك )**(.
هذه »فاتحة« ورش كبري ومفتوح، ستليه الحقاً ]بحول الله[ ملفات يف ذات السياق، مبا فيها تلك 
التي تشتغل عىل التعريف بأهم رموز الحقل الفلسفي واملنطقي يف املجال التداويل اإلسالمي، من 
طينة محمد عابد الجابري، محمد أركون، أبو يعرب املرزوقي، عبد الله العروي، عبد الرحمن بدوي، 
حمو النقاري، سليامن بشري ديان، والالئحة تطول، عىل أن يتم قريباً، افتتاح هذا الورش االحتفايل 

والنقدي مبلف ُمخّصص لطه عبد الرحمن.
والله ويل التوفيق.

* يرفض العروي أن يُصنف يف خانة الفالسفة، ُمَفضالً الحديث عن مفكر أو مؤرخ، ولكن مقتىض ثقافة »االعرتاف« 
يُفيد أننا إزاء أحد رموز الفكر العريب املعارص.
** نقول هذا ونحن مل نطلع بعد يف مجالنا التداويل، عن ملف يشتغل عىل واقع الدرس الفلسفي يف السنغال مثالً؟



يناير 2016 إشراقات.

 9  8

ورة يكْ تُدرَِك َمْعَناَنا أعرضَت عِن الصُّ  *** طوىب لَك يا َمْهدي قد ُذبَت من الَجهدِ 
فليَرشَْب وليَْسَكْر من قَْهَوِة موالنا )1(  ***  مــــَْن كاَن لُه همٌّ يُفنيِه ويُرديهِ 

جالل الدين الرومي

.1
بهية  بتصادي أصواٍت  َخٌة  ُمَضمَّ الفجِر، ومسامعي  الحروُف عند غبِش  تَرْقُمني هذه   
صادرٍة من كل األنحاء؛ أصواٍت تنرُث من أعىل املآذن املنترشِة يف سامِء املدينِة ترانيَم نداٍء نديٍّ لطأمنينِة 
الذكِر وراحة األرواح؛ تُكرّبُ فالَق اإلصباِح، وتشهُد أن ال إله إال ُهو، وأن محمدا رسولُه، وتُحرُِّض عىل 
املناجاِة والَفاَلح؛ إذ الّصالُة، كام تصدُح تالويُن هذه الرتانيِم العثامنيِة، خرٌي من الّنوم... سامُء قونيَة 
تهاليُل وتسابيُح مالئكيٌة تنسُج سمفونيًة إلهيًة، كّل مآذِن املدينة تُسِهم فيها بخطٍّ وَحظ... أصواٌت 
ملكوتيٌة، ذبذباٌت سابحٌة، تزاويُق باذخة، توقظ القشعريرَة من أقىص ينابيعها، لتغمر بفرادتِها املُعتَّقَة 
فجَر هذا العيِد، وتُحيلِّ بألق استثنائيتها إشاراِت الفداِء اإلبراهيمّي التي َسنَّ تذكُّرَها ابُن الذبيحني صىل 
الله عليه وسلم. هذه أوُل مرة يف حيايت تُبَلِّلُني شمُس عيِد األضحى خارَج مدينِة وزّان، مسِقِط الرأِس 

ومنبعِ املعنى؛ بل خارَج املغرب.
شعوٌر آخر ال حرَف يصُفُه ذاَك الذي تَْقدحُه يف الدخيلِة َمِعيُة األذان وحالوُة الذكر وصوُت الّروِح 
العابِر لألمكنة واللكناِت واألزمنة، حيُث يرسي يف الدماِء دبيُب فرٍح غريِ مألوٍف حني تكتشُف الجوارُح 
أفقاً آخر ملعنى العيِد، وحنَي ترُشُِف عىل غري ما اعتادتُه من أمكنٍة ونغامٍت ولغٍة وصوٍر وتقاليَد وروائَح 

وتحايَا...؛ روٌح واحدة ُمنبجَسٌة يف صوٍر شتّى، واملعَنى يتألألُ كأنُه هو.

.2
كان األذاُن يتتاىَل ويتواىَل، كلام انتهْت َمزامرُي جهٍة إال وانطلقْت أخرى، ألٌق يف ألٍق، ورونٌق يف رونٍق.. 
يقنٌي أن رسوَل الله صىل الله عليه وسلم كاَن يُدرُِك بشفافِة النبوَّة أن الشهادتني اللتني صدَع بهام، يف 
بيئٍة عربيٍة محدودٍة وبني أناٍس معدودين، ستعرباِن اآلفاَق امتداداً بال ساِحل، وأن صوتَه »الغريَب«، 
، وال تحارصُه تُُخوم؛ نداٌء  ه حدٌّ صوَت يتيِم بن أيب طالب، سيُضحي صوتًا َسيَّاحاً ال يَُقيِّدُه قيٌد، وال يَُحدُّ

إلهي يخرتُق املُتَوقَّع، ويفتُح أفقاً متعالياً لن يكفَّ عن تغذيِة آماٍل وتوهيِج إمياِن أقواٍم مختلفة ألسنتُهم 
وألوانُهم وأعراقُهم وجغرافيتُهم وتاريُخهم وذاكرتُهم وُمتخيَّلُُهم وثقافتُهم... ذاك قُلٌّ مام ظلَّ يعتِمُل 
ويلتمُع يف رسيريِت عىل مدى تجدِد النداِء وتناسِل فسيفسائه، وانسياِب ظالله. ومازالت أنغاُم فجِر العيد 
تتبخرتُ مع الريِح من فوق صوامع قونية... مازالت ترتاقُص املقاماُت املوسيقيُة الرتكيُة يف ترانيم األذان 
وتذييالته ومتوجاِت األصوات فيه بني مدٍّ ورفعٍ وخفض ...متوجات ظلت ترحُل مبواجيدي نحو مساراٍت 
يستعيص بهاُؤها عىل كلِّ بوح...سيام وأنُه بهاء ممهوٌر بروحانيٍة متتشُقها املدينُة من َمْمتَحٍ آخر يُضاِعف 
فيها ألَق النِّداء .. إنها َمثْوى رسٍّ يُشعُّ بـأرُغِنِه عىل العامل؛ َمحِضُن تُرٍب ترِبيٍّ يَُضُم جدَث رجٍل »أويتَ كتاباً 
ومل يكن نبيا«، رجٍل فاَح نرُش ذكرِه يف أكوان الشعِر والتصوِف والرتبيِة والحكمِة والرقِص واملوسيقى 
»قرآِن  صاحب  الكبري  العارف  إنه  اإلنسان...  تكريم  مأدبِة  عىل  الناس  واختالف  تنوع  بني  الواشجة 

العجِم« و«معجزة الفارسية«، كتاِب »املثنوي« )2(، موالنا جالل الدين الرومي )تـ672هـ/1273م(.

.3
ومضٌة ِفرَْدْوِسيٌة تلك التي قادتني إىل َمَقاِم موالنا،، لحظٌة حازْت من الغبطِة والحريِة ونفحِة الولِه 
والفيِض الوجدّي ما يِعزُّ عِن الوصِف ويُخاتُل القول. دلِْفُت إىل مزاِر موالنا... فسقطْت ِمنِّي الكلامُت، 
وأُْغِمَي عىل الحرِف، لتذوَب يف دخيلتي مواهُب البالغة الشتّى؛ بالغِة الصوِت والصمِت، بالغِة التذكر 
أكْن  ومل  يكمُن رسا يف رسيريت،  كان  حلٌم  واملحو...  الصحو  بالغِة  والتخيِل،  التعقل  بالغِة  والنسياِن، 
ِر إمكانِه يف ظلِّ التباساٍت وانشغاالٍت وعوارَض بال عدد.. لكني وجدتُني مبحِض تفضٍل  أجهُر به لتعذُّ
لْت مني األطراُف، وابتلَّت من  ربايّن عىل بوابِة رضيِح موالنا، وقد استبدْت باألعضاِء القشعريرُة، وتنمَّ
ُ َمبلغاً غرَي مألوٍف؛ زاَد من تسعريِه، وحرَّض عىل الغرِق فيِه،  ماِء الشطِح العنُي، حتى بلَغ مني التحريُّ
ُب املكان؛ أننٌي أوقَف الزمان للحظاٍت، كيام يأخذين يف تفاصيِل العطِر املخيِِّم  أننُي ناٍي باٍه باهٍر يُخضِّ
عىل املقام، ويسكبَني يف ثنايا الزخارِف الحافِة بالرضيح... تلَك املنقوشِة بأرساِر آياٍت وخفايا كلامٍت، 
املنضوحِة بقداسِة غراٍم وكيمياِء وجد، لتُلقي بَك هناك حيُث ال أين، وتُسافَر بَك إىل أغواِر نْفِسك؛ إىل 
حيُث مل تعتقْد يوماً أن مثَة غوراً لَنْفٍس أو معنًى لَِنَفس... كان الناُس يتحلقون حوَل موالنا...أو باألحرى 
كان مغناطيُس رسِّ موالنا يداعُب أرواحهم الثمىَل بعطر املقاِم ومناجياِت الناي.. كلٌّ إىل جانِب الكّل، 
ِة  من شتّى األدياِن واأللواِن واأللْحان، وال أحَد يشعُر بوجوِد أحد.. الكلُّ مأخوذ بنفحِة النسامِت ولذَّ
الحارضين بصمٍت  لتغُمر  نديًة طريًّة  تأِت قط،  تأيت، كام مل  تأمالٍت  بدفِق  ُمنَذهٌل  الكلُّ  االسرتواِح، 

قدويّس من معدن ال يوصف.

 رَْشَفــــــٌة
 ِمن قهوِة موالنَـــا *
 محمد التهامي الحراق mtelharrak@hotmail.com  // كاتب وباحث

كان األذاُن يتتاَل ويتواَل، كلام انتهْت َمزامريُ جهٍة إال وانطلقْت 
أخرى. يقنٌي أن رسوَل الله صىل الله عليه وسلم كاَن يُدرُِك 

بشفافِة النبوَّة أن الشهادتني اللتني صدَع بهام، ستعرباِن اآلفاَق.
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ه،   ال أعرُف ما الذي ذهَب يِب تواًّ إىل أقاِص طُُفولِتي، حيُث الطفُل متشبٌِّث بذيِل »حائِك« )3( أمِّ
وهَي تُجوُب، يف عشايا روحانيٍة ال تُْنَس، َمزاراِت »داِر الضامنة« )4(؛ أماكُن أرساريُة بامتياز، أوقْل 
خزائُن طأمنينٍة ترسي يف الدم نُْسغاً بارداً تلتذ به األعضاُء الصغريُة الظآمنة لُهنينِة َشَغف... مل أَُصّدق أين 
بحرضِة لحظٍة نظرية. لذا كنُت أحملُِق بلهٍف يف كل االتجاهاِت عيلِّ أعرثُ عىل طيِف أمي، أرُسُم محبتَها 
للصالحني يف ُركٍْن من أركان املقام، كانت روُحها حتاْمً تُرَفْرُِف يف سامِء قونية؛ بل ها هَي تدُعو عىل 
لسايِن مبا كانْت تدأُب عليِه من ترضعاٍت عند أبواِب الرس، أبواِب مزاراٍت كنُت أراها أمكنًة نائية عن كلِّ 
ي فضاءاٍت تفيُض بالحياِة أكرثَ رمبا من يومياتنا الضاجِة بالالمعنى. استعدُت للحظاٍت  حركة، وتراها أمِّ
هذه النفحات.. أوقْل سلبَتْني وغيَّبَتْني عىل جناحِ تقاسيَم متدفقٍة من »خوايب الغيِب«، حيُث الناُي ينئ 
قُنا، وعْن غفالِت االنغامِس يف اآلين  أنينا قادماً من رحم األزل، يَْحِك لنا عن البياِض الوجودّي الذي يُطَوِّ
الذي مُيَزِّقَُنا .. لِيبعَدنا عامَّ هو جوهرّي فينا، عن روِح الرس الكامن يف النفخة اإللهية السارية يف طيِنَنا؛ 

تلك التي يستمُد منها الناُي بهاءه املخيِّم عىل/ واملَُغيِِّب َعِن/ املكان والزمان.

.5
يب  يستبدُّ  بإحرامهم؛  ُمْحرٍِم  غرَي   )5( اِق«  الُعشَّ »كعبِة  إىل  أقُْدُم  وأنا  موالنا«،  »يا  الحياُء  يَُجلِّلُني   
ها،  »اإلِفَكُل« من أخمِص قدمّي إىل أبعد ثنيٍة يف َشْعري، لكوين ملْ أصحْب ُدفّا ألويف آداَب الزيارة حقَّ

وأمحو آثاَر أيِّ طيِف ُحزٍن عنها. فقد التقطْت بصرييت ما رُِقَش يف َمرْقَِدك عىل الشاِهدة:
»حنَي يُْحَمُل نْعِش يوَم مويِت،

اً عىل الدنيا، حذاِر أن تُفِكَرين متحرسِّ
ال تبِك عيّل وال تقْل أملٌ ألَْم،

األلَُم أْن تقَع يف شبكِة الشيطاْن« )6(.
مثلام أعرُف وصيَّتك املنقوشَة بـ«ماء البَْسِط« عىل لوحِة قلِبي: »حنَي تُقِبُل زائراً قربي ستجُد رضيحَي 
املسقوَف يرقُُص فال تأتنَي يا أخي دومنا دفٍّ إىل قربي، فليَس هناَك من مكاٍن للحزيِن يف الوليمِة« 
لة مجاُز رسوٍر،  « واللحظة عيٌد، حيُث الزيارُة عنواُن فَرَحٍ، والصِّ )7(. غرَي أنَّ عزايئ يف كوِن الزمان »دفٌّ
الزاِهي  معناَك  يا سيدي، عن  يشَغلِْني،  بهومشهِدَك مل  قدماي  لذا حنَي وطأْت  زهٍو.  قافيُة  واملعنى 
املتحُف املحيُط مبرقِدَك، حيُث املنمناَمُت والبُُسُط والسجاجيُد، وآالُت السامِع املعروضُة، ومجسامُت 
الخوانِق، ومتاثيُل الشمعِ للدراويش يف خلواِت الذكر وحلقاِت الرقص، ومخطوطاُت »املثنوي« و«ديواُن 

الوجُد لحٌن هارٌب يذيك َصْبوَة األوتاِر مهام ترمنْت. 
فسالٌم عليَك يوَم ُولِدَت ويوَم عِشْقَت، ومدى ما ظلَّ 

ِسَُّك يرقُص يف القلوِب حياَّ.

شمس«، وبعُض الرشوح الفارسية والرتكية عىل »املثنوي« وغريها...كلُّ ما كاَن باملكاِن كان يُلِهُب يف 
َمعناَي معناَك. وحتى القبُة الباذخُة داخَل َمرقِدَك الشامِخ، حيُث تُحفُّ بَك قبوُر صفوٍة من العائلِة 
واملريدين ممن اكتووا بجمرِة رسَِّك املقدِس، ملْ تشغْل لُبِّي، وحدُه ذاك الِهرُّ »الدرويُش« تذكرتُه، من 
أعلَن الِحداَد عىل موتِك الحّس، فلم يأكْل وملْ يرشْب إىل أن قىَض، فاحتفْت بـ«رسِّه« وأشفقت عىل 
»وجده« ابنتُك املصوُن ملكة خاتون )تـ 703 هـ/1306م(، وبوأتُْه مقاماً هنيئاً هنا إىل ِجوارِك...تذكرُت 
، ذاَك الذي قادين إليَك يف عيد لقاَك، كيام  ذلَك أِلُكْرِبَ يف ساللتَك الطينيِة والروحيِة احتفاَءهم بالرسِّ
تسقيني رشفًة بهيًة من قهوِة َمعناَك، حيُث املذاُق انشداٌه تحُجبُه الكلامُت مهاَم أفصحْت، والوجُد 
لحٌن هارٌب يذيك َصبْوَة األوتاِر مهام ترمنْت. فسالٌم عليَك يوَم ُولِدَت ويوَم عِشْقَت، ومدى ما ظلَّ رِسَُّك 

يرقُص يف القلوِب حياَّ. 

* كُِتَب أصُل هذا النص فجَر عيد األضحى 10 ذوالحجة 1436هـ/24 شتنرب2015م بقونية- تركيا.
1 ــ »الديوان العريب ملوالنا جالل الدين الرومي«، أعده للنرش وقدم له، د. البشري قهواجي، املجمع التونيس للعلوم واآلداب 
والفنون )بيت الحكمة(، قرطاج، 2011، ص.37.
2 ــ يقول الشاعر الفاريس الكبري نور الدين عبد الرحمن الجامي عن »املثنوي«:
 املثنوي املعنوي املَْولوي *** ه قرآٌن باللغة الفارسية.
ولسُت أقول إن هذا العايل الجناب *** نبيٌّ لكنه أوِتَ كتابا«.
)»الرومي ماضيا وحارضا، رشقا وغربا، حياة جالل الدين الرومي وتعاليمه وشعره«، تأليف فرانكلني د. لويس، ترجمة د. عيىس 
عيل العاكوب، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2011م، ج2، ص:851.(.
3 ــ إزاٌر تقليدي مغريب من صوٍف كانت تلتحف به النساُء يف منطقة وزان شامل غرب املغرب.
4 ـــ لقب يُطلق عىل مدينة وزان إشارة إل قداسة زاويتها وصلحائها، وإل ما يحظى به الزائر من ضامٍن رباين يف حضنها.
5 ــ يقول بيت بخط النستعليق الجميل منقوٌش عىل حجر مرمري فوق باب مدخل الرومي ما ترجمته عن الفارسيِة:
ا.  هذا املرقُد هو كعبُة العشاِق *** وكل من جاء هنا ناقصا أصبَح تامًّ
 )»الرومي ماضيا وحارضا، رشقا وغربا، حياة جالل الدين الرومي وتعاليمه وشعره«، م.س، ج2، ص:784(.
6 ــ »الديوان العريب ملوالنا جالل الدين الرومي«، م.س. )املقدمة(.
7 ــ »فلسفة السامع عند جالل الدين الرومي«، عبد القادر النفات، ضمن مجلة »عوارف«، ع3/2008، ص92.
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ثم رشعت أفكر من أين أىت هذا املفهوم الضحل عن مادة الفلسفة، فانتهيت إىل أنه مفهوم موروث 
لدينا منذ القدم فقد كانت منبوذة عندنا عرب التاريخ، »فالفارايب« عاش ضعيف الحال كان يسهر عىل 
قنديل الحارس، »ابن رشد« تعرض يف آخر حياته ملحنة حيث اتهمه علامء األندلس بالكفر واإللحاد، 
فأحرق أبو يوسف يعقوب جميع مؤلفاته الفلسفية ثم نفاه إىل مراكش حتى مات هناك، وابن باجة 

كذلك مات مسموماً مبدينة فاس، وغريهم من الفالسفة املضطهدين.
الزالت الفلسفة منبوذة إىل وقتنا الراهن عىل كل املستويات، بدءاً من املستوى الرسمي الذي ال يكفل 
التقدير املادي واملعنوي الالزمني لكل من يخدم اإلنسانية معنوياً ووصوالً إىل مستوى األرسة، أعني 
اآلباء واستصغارهم لدور الفيلسوف أو املفكر ويرون أنه ال يرقى إىل ما يتمنونه ملستقبل أبنائهم 

والنهوض بهم، فهم يرون أنها ليست باملهنة التي يحدد لها رواتب تكُفل ألصحابها عيشة كرمية.
ومن أسباب عدم تقدير الفيلسوف، عزوف العامة والخاصة عن القراءة، فهؤالء أفكارهم وأقالمهم 
هي سلعتهم وما أمثنها من سلعة، فإذا ازدهرت القراءة راجت سلعهم وكان لهم عائد مادي يحفظ 
لهم حياة كرمية وتقديراً معنوياً واسعاً يشجعهم عىل اإلتيان باملزيد مام لديهم، وبالتايل ال عيب أن 

يتمنى اآلباء ألبنائهم أن يصبحوا فالسفة ومفكرين بجانب أمنياتهم أن يصبحوا أطباء أو مهندسني.
تخصص  إىل  وانحزت  الجامعية،  لدراستي  كتخصص  الفلسفة  أخرت  مل  الذكر،  سابقة  األسباب  لهذه 
القانون، ولكن بعد ذلك أحسست أنني قد أجحفت يف حق الفلسفة، وندمت ألنني مل أتبع ميويل 
العقلية والنفسية، وانحزت إىل ما ميليه علينا أباؤنا وثقافة مجتمعاتنا، فأدركت أن التفكري )السيام إن 
كان فلسفياً(، ورغم كونه يف ديننا الحنيف فرض عني عىل كل ذي عقل، قد أصبح يف ثقافتنا الهاوية 

إما عادة سيئة ينبغي التخلص منها، أو رفاهية ال منلك مقوماتها.
ينخر  أولويات مجتمع  قامئة  األخري يف  املركز  احتلت  قد  التفلسف  إىل  الرضورية  الحاجة  أن  كيف 
الفلسفة  مباحث  أحد  شكَّلت  التي  القيم  أن  وكيف  وجوده؟  أساسيات  ويُهدد  عظامه  يف  الفساد 
الفلسفة  الرئيسة )من حٍق وخريٍ وجامل( ال قيمة لها دون جوهٍر يفعلها هو اإلنسان؟ وكيف أن 
ليست ُحلة نرتديها لنسرت بها عورات جهلنا وتخلفنا ونفاقنا: لنكف إذن عن التفلسف ريثام نستحقه، 

ولتكن الالفلسفة!
الهوامش  الفلسفة عندنا تعيش يف  عىل أنني يف لحظة مراجعة رضورية لواقعنا الغث، أدركت أن 
وتبحث عن الورود يف املقابر، وأن جرمية املجتمع ضد الفلسفة هي كجرمية قاطف الزهرة ليزهو بها 
يف معطفه قليالً ثم ال يلبث أن يلقي بها لتدهسها أقدامه وأقدام اآلخرين! أو كجرمية املامرس لقتل 

األبرياء ال لشء إال لتخلو له ساحة العبث، فيلهو مرًحا وغباًء فوق أشالء ضحاياه!

 نعيب الفلسفة،
 والعيب فينـــــــا
 برشى بلعيل // باحثة يف الفلسفة

الزلت أتذكر يومي األول الذي ولجت فيه حصة الفلسفة، فانبهرت بها وجذبتني املادة 
القدرة عىل  اإلنسان  منح  الذي  العقالين  التفكري  من  جديداً  بها، وجدتها منطاً  وجننت 

استنشاق عطر الحرية وركب رياح التغيري.
شعرت براحة نفسية لحضور ِحَصصها، وأجد متعة فكرية لقراءة أدبياتها التي تتسم بانطالقات الروح 
يتسم  الذي  املادي  العقل  العلمية، هذا  املواد  به  تتميز  الذي  والنفعي  األدايت  العقل  عن  البعيدة 
بالجفاف واملمسك بتالبيب الوسائل والغايات، وراح اهتاممي باملواد العلمية يتالىش شيئا فشيئا إىل 

حد النسيان.
انتشلني هذا الفكر الفلسفي من االهتامم بكل ما هو مادي وعلمي، وهو نفس الفكر الذي استطاع 
عرب التاريخ، أن ينتشل اإلنسان من نري وقهر القوى الرجعية، فنبذ زحف العنف والتعصب والتقتيل 
املاُمرس من طرف القوى املتسلطة. ففي رحاب الفلسفة، كنت أقيض وقتاً ليس بالقصري، قارئة وكاتبة، 
التي يحتمي بها املرء من  الغناَّء  الروضة  راضية ومتذمرة، يائسة ومتحمسة، فقد كنت أظنها تلك 
تقلبات الفكر ورصاعات الحياة اليومية وغيابات الفوىض والجهل والفساد. اعتقدت حينها أنها قلعة 

الحكامء املضيئة يف وطن تعوزه الحكمة يف جده وهزله.
بدأت أنفر منها نسبياً حني بدأت أتعامل مع أصحاب هذا التوجه الذين أبعدوا الدين عن أولوياتهم 
وكأن الفلسفة جاءت لتُقيص الرشائع الساموية، وازددت نفوراً حينام اقرتبت من كرثة املشتغلني بها 
االنزالق  بها قيمها، ومل متنحهم َحصانة عدم  املهتمني  أنها مل تسبغ عىل ُمعظم  يف وطني. صدمني 
إىل حامقات البرش وتفاهاتهم، ومل تحل بينهم وبني عبادة املال والجاه والقفز فوق أكتاف اآلخرين 

وانتهاك ُحرمة القيم الفلسفية السامية.
تضخمت معانايت حني وجدت الطالب يف وطني قد ألقت وتُلقي بهم قرساً درجاتهم الدراسية باآلالف 
إىل أقسام الفلسفة وما شابهها، فإذا بهم محبطون، كارهون، مجربون، مصنفون من »حمقى املجتمع« 
كأضغاث أحالم تؤرق أسواق العمل. ثقافة مجتمع مريض يخدعه بريق املسمى، فيعتمد تصنيفاً يثري 

دهشة العقل والعامل ألهل القمة وأهل القاع!
العوام وأنصاف املتدينني وأرباع املثقفني يف وطني ينظرون  ازداد تضخم معانايت حني وجدت  لقد 
إىل الفلسفة كتهمة! فهي تارة »سفسطة«، وهي تارة أخرى »كفٌر وزندقة«، وهي تارة ثالثة »فذلكة 

ممقوتة«، وهي تارة رابعة »عمل من ال عمل له«!
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وجدُت العوام وأنصاف املتدينني وأرباع املثقفني يف وطني 
ينظرون إل الفلسفة كتهمة! فهي تارة »سفسطة«، وهي تارة 

أخرى »كفٌر وزندقة«، وهي تارة ثالثة »فذلكة ممقوتة«!



ما كانت الزهرة آمثة، وما كان الربيء ُمعكرًا لصفو الطُهر، وما كانت الفلسفة معيبًة مذمومة. أال تراها 
ترتبع عىل عرش املعارف يف معاقل الحضارة قدميًا وحديثًا؟ أال تراها غوثا للحيارى يف دروب العلم، 
الوجود والعقل  أال تراها مبا تثريه من دهشة وتساؤالت مقتحمة ملجاهل  إنسانياً؟  أو  طبيعيًا كان 
واللغة، مشخصة ألمراض الواقع؟ بل أال ترى املشتغلني بها يف الغرب هم قادة الفكر وصانعوا الرأي 

وراسموا السياسات؟
الفلسفة بالنسبة للعلوم األخرى كنسبة الروح إىل الجسد لدى اإلنسان، ونحن بحاجة إىل من يعالج 
الجسد إذا اعتل ومن يرّسي عن الروح إذا ضاقت. لنأخذ عىل سبيل املثال التساؤالت التي طرحها 
مايكل ساندل )أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة هارفرد( بخصوص الحد الفاصل بني منطق السوق 
والفضائل يف كتابه املوسوم بـ«العدالة«، والذي ميثل منوذجا للشك املنهجي والحذر الفلسفي حيث 
يطرح أسئلة شائكة دون أن يدعي أنه ميلك إجابات قاطعة لها، من هذه األسئلة: »هل يعترب إخضاع 
الفضيلة ملنطق السوق أمراً جيداً؟ هل من املمكن تسعري الفضائل اإلنسانية وإخضاع قيم كالحب 
والصداقة والشجاعة لقانون العرض والطلب؟ وماذا عن تأجري أرحام األمهات أو التربع بالحيوانات 

املنوية مقابل نظري مادي أو اإلستعانة بجيوش املرتزقة من أجل حامية الوطن؟
إذا كان منطق السوق حاكام للنشاط اإلنساين فهل من املمكن بيع الجنسية وحقوق الهجرة؟ بيع 

أصوات يف اإلنتخابات؟ عرض أطفال الرضع يف سوق للتبني؟
ما كانت الفلسفة معيبة مذمومة، وإال فهل نعيب الدين الحنيف حني نرى بعض أصحاب الجالبيب 
أيدي  عىل  خادعاً  وهاًم  يغدو  العلم حني  نعيب  وهل  يصيبونها؟  دنيا  ابتغاء  به  يتاجرون  واللحى 
التعليم حني يعبث به الحمقى فيجعلونه سلعة للبيع والرشاء؟ وهل نعيب  الجهالء؟ وهل نعيب 
قيم املجتمع حني يُسيطر عليها أهل الهوى والرياء؟ وهل نعيب التاريخ حني يكتبه اللصوص وسافكو 
الدماء؟ وهل نعيب اللغة حني ينطق ويتالعب بها العامة والدهامء؟ وهل نعيب وسائل اإلعالم حني 

يعتيل منصاتها مرىض الُعهر والغباء؟ وهل نعيب املختنق حني نحول بينه وبني الهواء؟
نعيب الفلسفة والعيب فينا، وليس للفلسفة عيب سوانا، ونهجو املنطق بغري ذنب، ولو نطق املنطق 

لنا هجانا.

إشراقات.

 14

a f k a r

ثقافة االعتراف

 15



أبريل 2016

مامرستها. الحّريّة ال تتحّقق بعيًدا عن مسؤولية الفرد تجاه ذاته. لحظة تنتفي الحّريّة تنتفي الذات، 
إذ ال تغتني الذات وتتّسع وتتكامل إاّل بالحّريّة«. 

تديّن الحب والجامل الروحي األخالقي العقيل
الفصل الهام هو الثاين، الذي يحمل عنوان »نسيان اإلنسان«، وهو يف الحقيقة محاولة أوليّة لكتابة 
السرية الذاتيّة للمؤلّف، مع وعوده بإكامل هذه السرية التي كتبها بحذر شديد جداً. علامً بأّن الفصول 
األخرى للكتاب هامة أيضاً، مبا تحمل هموم الدين وإميان اإلنسان يف العرص الراهن، وتسعى لتخليصه 
والتعايش  والتصالح  اآلخر  وقبول  واملحبّة  الحب  دين  إىل  اآلخر  ونفي  والكراهيّة  البغض  دين  من 

السلمي مع الحداثة.
املؤلف،  ذاتيّة، بحسب وصف  لكتابة سرية روحية أخالقية فكرية  أوليّة  اإلنسان« محاولة  »نسيان 
وهذه السرية قد خضعت إىل مقص الرقيب، ولكن هذا املقص كان من املؤلف نفسه، حاول يف هذه 
السرية جلد الذات بالذات، ولكن بطريقة طريفة وخفيفة، أراد املؤلف املحرتم البوح ببعض ما تيرّس 
له من خلجانات داخليّة لتخفيف بعض اآلالم، ولكن هناك وكأمّنا رقيب يراقب املؤلّف وينتابه خطوة 
بخطوة. ومن الجميل أن الرفاعي ال يخجل من الترصيح بذلك، إذ يكتب: »ال أزعم أين أمتلك ما يكفي 
املتجذرة يف  التابوات  ينتهك  أو  الحياء،  يخدش  ما  لتدوين  والشجاعة،  واملغامرة  املجازفة  روح  من 
عاملنا، خاصة وأين مازلت منتمياً للحوزة، ومتساكناً مع اإلسالميني بألوانهم واتجاهاتهم كافة، وحريصاً 
عىل حامية ذاكريت املشرتكة معهم، وعدم التضحية بعالقايت التاريخية، بل أعمل عىل تعزيزها، وعجزي 
عن االنفصال والخروج واالنشقاق عىل املحيط االجتامعي، ذلك أن من يعرتف بخطئه يف مجتمعاتنا 

يغامر بفقدان هويته، ويكون الطرد والنفي واللعن مصري كل من ينتقد قبيلته وطائفته وحزبه«.
الخاّصة والعاّمة، وانطباعاته عن  الحياة  أّخاذ، مبا يحويه من رسديات عن  اإلنسان« فصٌل  »نسيان 
بعض األمور والشخصيّات التي عارصها، وعن املعرفة الدينيّة وتجربتها، ووسائط نقلها، والطقوس 
لنا  يقدم  هنا  الرفاعي  سمعها.  أو  املؤلف  عارصها  بأحداث  املرتبطة  الدينيّة   - اإلجتامعيّة  ببنيتها 
تجربته الدينية الشخصية »الروحية واألخالقية والعقلية«، ويرشح لنا منط تدينه الذي هو محصلة 
رحلة حياة ملونة عربت محطات متعددة، وهو كام يصفه: »تديّن الحب والجامل الروحي األخالقي 
العقيل«. يحدثنا الرفاعي عن دينه فيقول: »الدين الذي اعتنقه هو االسالم االنساين، الرحامين، الدين 
فيه هو الحب، والحب فيه هو الدين«. ويقدم لنا سرية حياته ومنعطفاتها وما واكبها من تكوين 
باحث عن منط من  رحلة  مثاالً عىل  السرية  بوصف هذه  متنوعة،  وعبور محطات  وتراكم طويل، 
التدين الروحي األخالقي العقيل، الذي ترشق فيه الروح يف عرص يتفىش فيه تدين بال روح، واألخالق 
يف عرص يشيع فيه تدين بال أخالق، والعقل يف عرص يهيمن فيه تدين بال عقل، والجامل يف عرص تدين 

مناهض للجامل، والحب يف عرص تدين الكراهية.
وهو  الدين«،  يف  االنسانية  النزعة  بـ«إنقاذ  عليه  يصطلح  مبا  للتدين  التفسري  هذا  الرفاعي  يلخص 
من  مفرغة  انسانية  نزعة  تتبنى  التي  الفلسفات  بعض  به  ما تش  يطابق  أو  يستنسخ  ال  مبفهومه 

الدين والظأم األنطولوجي للرفاعي: 
 البحث عن اإلميان يف عرص الحداثة
 عامد الهاليل // باحث عراقي متخصص يف األديان

التنوير يف بريوت ومركز دراسات فلسفة  كتاب يف لبنان والعراق، بني دار  صدر مؤخراً 
العراقي  االسالمي  للمفكر  الديني«  التفكري  »تحديث  سلسلة  ضمن  بغداد،  يف  الدين 
مفردة  تبدوا  ورمّبا  األنطولوجي«.  والظأم  »الدين  عنوان:  يحمل  الرفاعي  الحبّار  عبد  الدكتور 
»األنطولوجي« ]ontology[ غريبة إىل حّد ّما عىل القارئ أو الّسامع الذي مل يستأنس بها، إالّ أنها 
بحثت يف عدد من الكتب الفلسفيّة، وعىل وجه الخصوص الفلسفة الوجودية، سواء كانت إميانيّة، 
كإميانيّة الفيلسوف الدمناريك كريككورد )ت 1855م(، أو املفكر االيراين املعارص مصطفى ملكيان)ولد 
1955م(، أم إلحاديّة، كإلحاديّة الفيلسوف الفرنس سارتر)ت 1980م(، أو الفيلسوف واملفكر املرصي 

عبد الرحمن بدوي)ت 2002م(. )1(
من حيث  ذاتها  يف  )املوجودة(  األشياء  دراسة  وهي  »الوجودي«،  بالعربيّة  تعادلها  »األنطولوجي« 
وجودها. أي دراسة املوجود مبا هو موجود، من أجل الوصول إىل فهم واستيعاب حقيقة املوجود كام 
هو، إن أمكن ذلك. ويرشح عبدالجبار الرفاعي ما يعنيه هو بعنوان كتابه يف مقدمته قائالً: »أعني 
بوصف وجود  البرشيّة،  الكينونة  إنّه ظأم  للوجود،  الحنني  أو  للمقدس،  الظأم  األنطولوجي  بالظأم 

اإلنسان وجوداً محتاجاً إىل ما يرثيه، وهو كائن متعطّش عىل الدوام إىل ما يرتوي به«.

اسرتداد الذات املهدورة
يتكّون الكتاب من مقدمة وسبعة فصول. الفصل األول »نسيان الذات« مبثابة توطئة تفضح التعسف 
الجامعات  أدبيات  اهدارها يف  تم  وكيف  الفردية«،  »الذات  له  تعرضت  الذي  والتجاهل  واالهامل 
التي  الذات  تلك  تضييع  كيفية  إىل  الرفاعي  يؤرش  دالة  التفاتة  ففي  والقومية واالسالمية.  اليسارية 
مبفرده،  وميوت  مبفرده،  ويحيا  مبفرده،  اإلنسان  »يولد  قائالً:  الحزبية،  األدبيات  هذه  ركام  طمسها 
ويتألّم مبفرده، ويشعر بالخطيئة مبفرده، ويستفيق ضمريه مبفرده، ويؤمن مبفرده، ويلحد مبفرده. 
ويجتاحه مبفرده أيضاً: القلق، اليأس، واالغرتاب، والضجر، والسأم، واألمل، والحزن، والغثيان، وفقدان 
املعنى، وذبول الروح، وانطفاء القلب، والسوداوية، والعدمية، والجنون... إلخ. ال تبدأ الحياة اإلنسانية 
الحقيقية إاّل عندما تتحّقق وتوجد الذات الشخصية، وهذه الذات ال تتحّقق من دون الفعل، فالوجود 
الحّريّة، وحيث  إاّل بالفعل وحده. الذات البرشية وجودها وصريورتها  اإلنساين ال يصل إىل االمتالء 
يعني  الحّريّة  باستعاملها، وجود  أن نرشع  قبل  ناجزًا  أمرًا  ليست  الحّريّة  الذات.  تنطفئ  حّريّة  ال 
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يظّل مجهواًل مهماًل. مل يتنبه رشيعتي إىل أنّه ال ينبغي لنا أن نطارد ظالم العامل، فيام نحن نجهل ظالم 
أنفسنا، ونتضور لجوع العامل، ونحن ال نشعر بجوع أنفسنا، ونحرتق لظأم العامل، ونحن ال نتحّسس 
الذات،  ينس  ما  غالباً  الرفاعي: »رشيعتي  ويضيف  إلخ«.  ذواتنا...  يف  للمقدس  األنطولوجي  الظأم 
فيقفز للتفكري يف املجتمع، يفتّش مبارشًة عن رسالٍة للدين يف املجتمع، بل يريد أن يرى أثراً إيجابياً 
للدين هناك، يرّحل الدين مبارشًة إىل املجتمع، من دون أن ميّر بصناعة الذات«. الرفاعي يعتقد أن 
الدين يبدأ ببناء الذات أوالً، ثم املجتمع، إذ يرصح: »الدين ال تتحقق مهمته يف املجتمع، إاّل من خالل 
إعادة بناء الذات، باملعنى األنطولوجي العميق. مبعنى أن إفقار الذات إفقار للمجتمع، اعادة بناء 

املجتمع تبدأ بإعادة بناء الذات«.
 ومن املؤسف أن االسالم األيديولوجي اليوم يف العامل اإلسالمي، تجّسد يف صور بشعة وقبيحة وبأشكال 

مختلفة، تنتج البغض والكراهيّة وحب اإلنتقام من اآلخر. 
يؤكد الرفاعي عىل مراجعة النصوص واملوروثات الدينيّة، من تفاسري قرآنيّة ورشوح الحديث وعلم 
من  النصوص  هذه  أصبحت  حيث  أذهاننا،  يف  الراسخة  وأصوله   الفقه  علم  أو  )العقائد(  الكالم 
الفرد مناقشتها. هذه النصوص وبهذه الرؤى والتفاسري  املسلاّمت، ويف كثري من األحيان يحرم عىل 

صارت تلغي األخر، وأصبحت مصدراً للكراهيّة والقتل.
إّن سبب اإلنسداد الديني والحضاري الذي يعانيه العامل العريب واإلسالمي ككل يعود إىل اإلنغالق 
الكامل داخل يقينيّات القرون الوسطى التي تتخذ صفة الحقيقة اإللهيّة املقدسة التي ال تُناقش وال 
تخضع للعقل بأّي شكل من األشكال. وإىل اآلن يعيش املسلم التقليدي سجني يقينيّاته املطلقة التي 

أصبحت كالقلعة املسيّجة واملحارصة داخل الحضارة العامليّة التي تتسع رقعتها يوماً بعد يوم. )2(
إذن علينا أن نفصل بني »دين األيديولوجيا« و«دين األنطولوجيا«. وباستطاعة اإلنسان العبور من جرس 
األنطولوجيا ليصل إىل جوهر الدين، والوصول إىل جوهر الدين سريوي اإلنسان من الظأم الذي يعيشه.

الكتاب ال يخلو من حالوة »التجربة الدينيّة« التي درسها املؤلف نظريّاً، ومزج مع التجربة العمليّة 
التي مارسها عمليّاً، فخرجنا لنا بنتائج فريدة من نوعها، مع أّن التجربة الدينيّة يف أغلب األحيان تكون 

شخصيّة، ومن الصعب تعميمها عىل األخرين، ولكن ممكن اإلستفادة منها بأفضل ما يكون.
التجربة  الروحي، وعن  واإلميان  األنطولوجي  الدين  للكتابة عن  يؤهله  فريداً  موقعاً  املؤلف  يحتل 
الدينيّة التي عاشها، فهو مشارك بارز يف املشهد الثقايف العراقي، والعامل العريب اإلسالمي، بل عاش 
برهة من حياته يف وسط عامل اإلسالم السيايس، وكانت معارفه وأبحاثه هي مثرة ارتباط وثيق باألحداث 

والشخوص والتيارات اإلسالميّة.

املضمون الروحي املعنوي، بل يشدد الرفاعي عىل أنه يعني بـ »اإلنسانية يف الدين«: )تجديد الصلة 
بالله، وذلك يبدأ بتجديد الصلة باإلنسان، لكن الغائب األكرب هو اإلنسان، يف خطاب معظم الجامعات 
اإلسالمية، وبعض املبرشين باألديان.. والخالص والتحرر من »نسيان اإلنسان« يف أدبيات الجامعات 
بربه، وتحويلها من  اإلسالمية والدعوة لالعرتاف ببرشيته ومكانته يف األرض، وتصحيح منط عالقته 
رصاع مسكون بالخوف والرعب والقلق، إىل عالقٍة تتكلّم لغة املحبة، وتبتهج بالوصال مع معشوق 
جميل. ان العالقة بالله ال تأخذ نصابها يف تشييد حياة روحية أخالقية أصيلة إالّ اذا كانت حرة، اي 

انها ينبغي ان تكون عالقة مبنية عىل حرية واختيار، ال اكراه وامتهان واسرتقاق(. 
ومنابعها  اإلنسان«  »نسيان  الروحيّة  والتجربة  الداخليّة،  اإلنطباعات  وتحليل  وصف  إن  رأيي  يف 
الروحيّة والفكريّة، هي بؤرة اهتامم املؤلف، لكن ذلك يندرج يف إطار أوسع يقدم ثروة من املعلومات 
واإلكتشافات عن الحياة الروحيّة للمؤلف وبعض من عارصهم. ومن هنا يقدم الكتاب ملحة تاريخيّة 
عن تشّكل الحياة املاديّة ــ الروحيّة، ثم السياسيّة، ومن ثَّم العودة إىل الحياة الروحيّة، ولكن بنظّارة 
أخرى، ورؤية معرفية تختلف عن املعرفة السابقة. كام يحتوي الكتاب عىل تحليالت هاّمة عن بعض 

األحداث والشخصيّات يف الفرتة التي عاشها املؤلف، والنتائج املعرفيّة والروحيّة التي آلت إليها.

يف الدفاع عن اإلميان والقيم الروحّية
إّن كتاب »الدين والظأم األنطولوحي« للدكتور الرفاعي مساهمة فريدة من نوعها، وقيمة يف دراسة 
اإلطار العام للدين والتديّن من خالل املعرفة والثقافة واملجتمع. وهو يرسم لإلنسان املعارص لوحة أّخاذة 
عن املشهد الديني مبؤسساته ومرجعيّاته الثقافيّة واملعرفيّة، وبأفكاره وفئاته، وحياته الدينيّة والروحيّة.

حاول املؤلف دفع شبهة حذف الدين عن املجتمع أو القضاء عليه كام يّدعي البعض، بل يؤكد عىل 
توليد فهم آخر للدين غري الفهم والتفسري األصويل املنغلق، وخري شاهد عىل ذلك كام شاهدته بأّم 
عيني وملسته من خالل حوارايت مع بعض الشخصيّات الغربيّة، وجود تيّار الدين املسيحي يف البلدان 

املتحرّضة، ولكّنه دين وتيّار ليربايل-عقالين، متصالح مع أغلب ما جاءت به الحضارة العامليّة.
تطرّق املؤلف إىل بحث غاية يف األهميّة، وهو يدغدغ به مشاعر وإميان املسلم املتديّن املعارص الذي 
يبحث عن الوجود والكينونة والهويّة، ونصحه بأنّه ال خالص إالّ بالخالص من أدلجة الدين، لذلك 
تطرّق إىل شخصيّة الدكتور عيل رشيعتي)1977م( امللّقب بـ)معلّم الثورة( يف ايران، وكيف عمل عىل 
»ترحيل الدين من األنطولوجيا إىل األيديولوجيا«. يتحدث الرفاعي هنا عن رشيعتي بوصفه ممثالً 
الجامعات  رؤاه صاغت  سياق  ويف  معروفني،  مفكرين  عدة  ميثله  الذي  األيديولوجي،  االسالم  لتيار 
االسالمية مقوالتها، واختزلت الدين بتحويل الدنيوي إىل ديني، وعدم إدراك مهمة الدين املحورية 
يف »إرواء الظأم للمقدس« حسب قول الرفاعي. وهو ينبهنا إىل أن الدكتور عيل رشيعتي وغريه من 
ممن أدلجوا االسالم: »مل ينبهنا إىل ضلوعنا املهشمة، واىل ما يجتاحنا نحن البرش، من: القلق، اليأس، 
االغرتاب، الضجر، السأم، األمل، الحزن، الغثيان، فقدان املعنى، ذبول الروح، انطفاء القلب، الجنون... 
إلخ. إنّه كمن يضع بأيدينا مصابيح شديدة اإلنارة، ليكشف لنا بؤس العامل. لكن عاملنا الجّواين الباطن 

ثقافة االعتراف.

كتاب »الدين والظأم األنطولوجي« وليمة معرفّية لكل دارس 
للدين وباحث فيه، وهو يف نفس الوقت مائدة نفحات روحّية 
أخالقية للذين يحملون هموم الدين يف العرص الحارض.
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الفصل  أهمها  ومن  األهمية،  بالغة  أخرى  مباحث  عدة  يضم  األنطولوجي«  والظأم  »الدين  كتاب 
الذي تناول فيه املؤلف االنسداد الذي مينى به التفكري الديني، وعجزه عن التغلب عىل حالة التكرار 
واالجرتار، فقد حلل الرفاعي املأزق الراهن للعقل االسالمي، وانتهى إىل أنه يكمن يف البنية التحتية 
املنتجة للتفكري الديني يف االسالم، التي: »تتمثل يف األسس ومناهج التفكري والنظر واألدوات املتوارثة 
املنِتجة للتفكري الديني يف اإلسالم، من: املنطق األرسطي، وعلم الكالم، وأصول الفقه، وقواعد الفقه، 
للعامل،  الرؤية  لتشكيل  األساس  املادة  بوصفها  الرجال...إلخ.  وعلم  الحديث  وقواعد  القرآن،  وعلوم 
وبناء العقائد، والتفسري، واملدونة الفقهية، واملعارف اإلسالمية، التي يكّرر العقُل اإلسالمي فيها ذاتَه 
باستمرار، وال يني يستنسخ ما قاله األوائل من أمئة الفرق واملذاهب، ويستأنف قواعدهم وعباراتهم 

ومصطلحاتهم وآراءهم كام هي«.
البعثة  عرص  عن  زمانياً  بعيدة  مرحلة  يف  بالتدريج  تشّكلت  املعارف  »هذه  أن:  الرفاعي  يكتشف 
الرشيفة، واستقت من املعطيات السائدة يف عرصها، ومل يتخَط أفُق انتظارها من الدين املرشوطيَة 
ويخلص  انبثاقها«.  فرتَة  املهيمنة  للعامل  والرؤيَة  املعريف  والنظام  واالجتامعية  والسياسية  اللغوية 
وقبلياته  وأدواته وقوالبه  أنساقه  يغادر  ما مل  ينطلق  لن  االسالم  الديني يف  التفكري  أن  إىل  الرفاعي 
النظر  وأدوات  واألسس  املناهج  الخروج عن  من  )البد  الرفاعي:  يكتب  السابقة.  املسبقة  وأحكامه 
املوروثة للتفكري الديني، بوصفها »أنساقاً عميقة« وحدوداً نهائية، يعاد انتاج األسئلة واألجوبة ذاتها 
من خاللها كل مرة. إنها تعطّل العقَل، وتسجن عمليَة التفكري الديني يف مداراتها املغلقة، وال تكف 
عن التكرار واالجرتار، تبدأ من حيث تنتهي، وتنتهي من حيث تبدأ. تبدأ من أصول الشافعي والهوت 

األشعري لتنتهي بهام، وتنتهي بههام لتبدأ منهام.. وهكذا(.
للمؤلف،  إميانيّة   - روحيّة  تجربة  عن  تكشف  ناصعة  وثيقة  األنطولوجي«  والظأم  »الدين  كتاب 
تبلورت خالل مراحل حياته املختلفة. كتاب »الدين والظأم األنطولوجي« وليمة معرفيّة لكل دارس 
للدين وباحث فيه، لكّل من يبحث عن اإلميان يف عرص الحداثة، وهو يف نفس الوقت مائدة نفحات 
روحيّة أخالقية للذين يحملون هموم الدين يف العرص الحارض، بل هو نص مكثف موحي ملهم يضئ 

روح القارئ وقلبه وعقله.  

ثقافة االعتراف.

الهوامـــ�ش :

1 ـ علمًا بأن الدكتور الرفاعي ومن خالل إصدار العدد )56-55( من مجلة "قضايا اسالمّية معاصرة" 2013م، بمحورّية: )اإليمان 
الوجودي وديانة الضمير الفردي، سورون كيرككورد 1855-1813(. وكتاب:"الحب واإليمان عند سورين كيرككورد" )تحرير وتقديم(، 

وكتابه األخير الذي نحن بصدده، سنواجه ميوله الشديدة إلى املدرسة الوجودّية املؤمنة.
2 ـ انظر في ذلك: صالح، هاشم، اإلنسداد التاريخي، ملاذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي؟ ط1، بيروت، دار الساقي باإلشتراك 

مع رابطة العقالنيني العرب، 2007م، ص 30.
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 ياغــــــورت 
 أفكــــار« الثقــايف
 د. محمد غاين med.ghani@yahoo.de  // باحث يف األكسيولوجيا والديونطولوجيا

هذه شهادة توصلت بها املجلة من الباحث محمد غاين، ُمخصصة للمجلة، ورغم نُْبل 
كلامت ُمحررها، إال أن ذلكال يعفي أسى املجلة من التأكيد عىل أننا ال زلنا يف بداية 
الطريق، بل يف الخطوة األول، ونروم االنتصار لثقافة االعرتاف واملساهمة يف رد االعتبار للكتاب 

والرهان أساساً عىل املقاربات العلمية يف تناول الظواهر والقضايا واملفاهيم.

يشتهي كل فرد منا وجبة شهية خفيفة عىل البطن، غنية بالفوائد الغذائية، يتقوى بها خالل يومه، 
باردة يف فصل الصيف، دافئة يف فصل الشتاء، ومن هاته الوجبات التي قد يحرضها الفرد داخل بيته 

أو قد يشرتيها من السوق، من إنتاج وطني أو مستوردة من الخارج، منتوج »الياغورت«.
حني يجلس أحدنا يف املقهى، يف غالب األحيان يقرأ الجرائد، أو املجالت، والتي أصبحت ولله الحمد 
تتعدد وتختلف يف بلداننا العربية شيئاً فشيئاً، وأصبحت أيضاً تنتج عدداً كبرياً من املجالت والجرائد 
الكربى يف الوطن العريب كمجلة »أفكار« املغربية وأختها األردنية ومجلة »الرافد« ومجلة »هامليل« 
اإلماراتيتني وغريها من املجالت القيمة التي تصل إىل مختلف البلدان العربية، وكمجلة »الياممة« 

السعودية وغريها ببلد البيت الحرام.
للقراءة، فهي محرضة  ُمْغر  ثقايف«  اعتبارها مبثابة »ياغورت  املغربية، ميكن  مقاالت مجلة »أفكار« 
بشكل جيد، منكهة بنكهات فكرية لذيذة، سهلة الهضم لدرجة غريبة حيث أنك ال تحس بالوقت 
وأنت مشدوه مبا تتغذى به، بل يقبل عليها حتى من لديهم حساسية مفرطة لأللبان، وذلك ألن لبنها 

منسم مبضادات للفريوسات الفكرية، تقوى مناعة القارئ ضد كل تطرف.
أنزميات ال  ثقافية« تسد كل نقص يف  يُشبه »أنزميات  أيضاً عىل ما  تحتوي مقاالت مجلة »أفكار« 
تفرزها أدمغة القراء، مبعنى أنها تدلك عىل أحدث املناهج وأصوب الطرق التي تنهض بحالك إىل 
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 تحتوي مقاالت املجلة عىل ما يُشبه
 »أنزميات ثقافية« تسد كل نقص يف أنزميات
ال تفرزها أدمغة القراء. 



األحسن، أحدث الربامج البحثية وأصوب املشاريع الثقافية التي ميكن أن تسهم يف تنمية عاملنا العريب. 
إذا واظبت عىل »الزبادي الثقايف« ملجلة »أفكار« فلن تصاب بأي من الرسطانات الثقافية التي قد 
تصيب أي قارئ لـ«ياغورت« آخر من إنتاج دار أخرى ال تختار موادها األولية بعناية، والتي ليس 

فقط سهلة الهضم بل، وأيضاً تساعد منو عظام جسدك الثقايف وأسنان فيك الفكري.
واظب عىل ياغورت »أفكار«، فقد تتقوى طريقة امتصاصك لكل ما هو مفيد يف أنظمة غذائية ثقافية 

أخرى، وقد تستفيد أحسن إفادة من كل الفيتامينات الفكرية دون أي سلبيات جانبية.
ال عجب أن »ياغورت أفكار« يجعلك تتخلص من كل ما هو َسام داخل جسدك الثقايف دون أمل، ألنك 

ُمَخّدر ببهارات األفكار النرية التي تستلذها كل صباح مع قهوتك قبل الخروج اىل عملك.
من قشدة  يقتنيه بشكل شهري، فهو مكون طبعاً  مكونات زبادي »أفكار« ال تخفى عىل كل من 
هذا  كاتب  كل  يحرك  الحلوة،  والتعابري  الروابط  »فانيليا«  مع  جيد  بشكل  ممزوجة  طرية  فقرات 
الخليط فوق نار فكرية هادئة، يضيف قليالً من سكر االبداع ويواصل التحريك حتى يحصل عىل 

خليط متجانس.
يصب الخليط يف أكواب صفحات املجلة، ويضع يف كل كوب تشكيلة من فواكه الصور ويزينها بشء 
املجلة مبختلف  توزيع  املجلة يف ثالجات مكاتب  أوراق  أكواب  األشكال، توضع  نعناع هندسة  من 

الدول العربية، وتقدم للقارئ بالهناء والشفاء.
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ثقافة االعتراف.

واظب عىل ياغورت »املجلة«، فقد تتقوى طريقة امتصاصك لكل 
ما هو مفيد يف أنظمة غذائية ثقافية أخرى، وقد تستفيد أحسن 
إفادة من كل الفيتامينات الفكرية دون أي سلبيات جانبية.

a f k a r

امللف
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امللف.
كانت للجمعية باستمرار مجلة تُْعنى بالفلسفة: صدرت يف البداية، منذ أواسط الستينيات من القرن 
العرشين، مجلة دراسات فلسفية باللغة الفرنسية، فكان يشارك فيها بعض األساتذة الفرنسني الذين 

كانوا يدرسون مواداً فلسفية يف الشعبة، إىل جانب بعض األساتذة املغاربة.
كام صدرت بعد ذلك مجلة دراسات فلسفية وأدبية التي كانت تنرش مقاالت بالعربية والفرنسية 
معاً. وقد شاركنا يف هذه املجلة مبقاالت كتبناها يف بداية عملنا الجامعي، والتي أخذت مكانها ضمن 

بعض الكتب التي أصدرناها يف بداية الثامنينات من القرن العرشين.
عىل أن فعل التأسيس مل يقترص عىل ميدان الفلسفة التي ينتمي إليها الحبايب بتكوينه وفكره وكتاباته، 
أول  املغرب وكان  اتحاد كتاب  تأسيس  الثقايف واإلبداعي، حيث أرشف عىل  امليدان  أيضاً  بل شمل 
رئيس له، وظل يف هذا املنصب عدة سنوات. كانت أنشطة االتحاد تقام يف مقره الذي كان يدعى دار 

الفكر، وهو مقر تحتل مكانه اآلن العامرة التي توجد بها وكالة األنباء املغربية.
كنا، ونحن بعد طلبة، نحرض تلك األنشطة بدعوة من الحبايب، بل وإن بعض الطلبة الذين كانوا قد 
بدأوا مسارهم اإلبداعي منذ ذلك الزمن أصبحوا أعضاء يف اتحاد كتاب املغرب، ونذكر منهم الزميالن 
والصديقان العزيزان ربيع مبارك ومحمد زفزاف. وقد حرضنا جلسات ُدِعي إليها شعراء كبار مثل 
نزار قباين، وعمر بهاء الدين األمريي. كام كان الحبايب يدعو بعض املوسيقيني الذين متكنا من التعرف 
عليهم بفضله مثل الراحل عبد القادر الراشدي، الذي كان يحرض معه بعض أعضاء الجوق الوطني، 

ثم الفقيد صالح الرشقي الذي أصبح صديقاً للحبايب.
مل تكن لقاءات اتحاد كتاب املغرب تقترص عىل علة اللقاءات الفكرية واألدبية، بل حاول الحبايب أن 
األعضاء  الفكر كان  بأربعاء  لقاءات كانت تدعى  األعضاء، وذلك عرب  س لعالقات حميمية بني  يُؤسِّ
يحرضون عشاًء مشرتكاً، وكان كسكساً، ويتبادلون الحديث بصفة شخصية ويعيشون جواً حميمياً. 

ونعتقد أن هذا من طبيعة شخصية الحبايب.
مل يعد الحبايب منذ نهاية الستينات من القرن العرشين رئيساً التحاد كتاب املغرب، ولكنه حافظ عىل 
عضويته، ويحرض مؤمترات االتحاد بوصفه عضواً، ويشارك يف النقاشات الدائرة يف املؤمتر، وقد حرضنا 
معه بعض هذه املؤمترات بعدما اكتسبنا صفة العضو. وكان الحبايب يحرض مع أجيال جديدة من 
الكتاب، فتبني من ذلك بساطة شخصيته النفسية غري املبنية عىل أي نوع من أنواع التعايل: صاحب 

دعابة ونكتة، وذا شخصية مرحة.
تلك بعض مالمح شخصية املؤسس عند الحبايب، والتي ينبغي أخذها باالعتبار.

 محمد عزيز الحبـــايب:
 الفيلسوف واإلنســـان
 محمد وقيـــــدي  // إبستمولوجي مغــريب

اإلبستمولوجيا  وعامل  املغريب  املفكر  التي حررها  الشهادات  بعض  »أفكار«  مجلة  تنرش 
محمد وقيدي يف حق الفقيد، الفيلسوف محمد عزيز الحبايب، وجاءت بعنوان: »محمد 
عزيز الحبايب: الفيلسوف واإلنسان«، وهي شهادات نرُشت سلفاً يف الصفحة الشخصية لألستاذ وقيدي 

يف موقع التواصل االجتامعي »فيسبوك« بني 2014 و2015.

س الحبايب املُؤسِّ
غيبت املوت عنا منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن فيلسوفاً كانت له أفضال ال ميكن نكرانها عىل 
الدرس الفلسفي يف املغرب. ونشعر، كلام استعدنا ذكراه، بأن علينا كمشتغلني بالفلسفة دينا إزاء هذا 
الرجل الذي ينبغي إنصافه باستعادة أفضاله املتعددة عىل الدرس الفلسفي، وخصاله النادرة التي 
نحكم شخصيا بندرتها، وبأنها كانت تعود إىل طبيعة شخصيته وطبيعة موقفه األخالقي بصفة عامة.
متيزت حياة الحبايب الفكرية والثقافية بصفة التأسيس، إذ وجد نفسه مبارشة بعد عودته إىل املغرب 
اآلداب  كلية  عامدة  ملنصب  املبكر  تقلده  حيث  فمن  متعددة.  مستويات  يف  تأسيس  مهمة  أمام 
الحرص عىل حرمة  الجامعية بصفة عامة، وكان شديد  الدراسة  تقاليد  تأسيس  بالرباط، عمل عىل 
الفلسفة وعلم  َس شعبة  أسَّ فيلسوف،  يتحمل مسئوليتها. ومن حيث هو  التي  الجامعية  املؤسسة 
النفس وعلم االجتامع، واجتهد يف جلب كفاءات من املغرب ومن خارجه للقيام مبهمة التدريس يف 
تلك الشعبة بقسميها اللذين كان التدريس يف أحدهام باللغة العربية، ويف اآلخر باللغة الفرنسية، 
مع حرص محمد عزيز الحبايب ذي الداللة اإليجابية عىل وجود ِحَصص مشرتكة بني القسمني من أجل 

تكوين أفضل للطلبة.
تخرج من هذه الشعبة عدد من الطلبة الذين سيكلفون بعد تخرجهم بتدريس الفلسفة يف التعليم 
الكلية يف وقت الحق، عدا بعض الخريجني من جامعات أخرى  بالتعليم يف  الثانوي أو سيلتحقون 
من بالد عربية مثل مرص وسوريا. وعندما التحقنا بالكلية وجدنا أفواجاً من الطلبة الذين سبقونا 
إىل التخرج، حيث تخرج محمد عابد الجابري، والطاهر وعزيز، ومحمد مصطفى القباج، ثم تلتهم 
أفواج أخرى. وكان للجميع دور يف ترسيخ الدرس الفلسفي يف املغرب عىل الصعيدين الثانوي والعايل.
مادمنا نتحدث اآلن عن الحبايب كمؤسس البد من اإلشارة أيضاً إىل أنه كان مؤسساً لجمعية الفلسفة 
باملغرب التي ظل عىل رأسها إىل أن وافته املنية. وقد نظمت الجمعية عدداً من األنشطة الفلسفية.

ال يكون من حظ كل أساتذة الفلسفة أن يصبحوا فالسفة. ونجد 
أمثلة كثرية لهذه العالقة يف تاريخ الفلسفة منذ بداياته مع 
سقراط وأفالطون وأرسطو، ثم مع فيلسوف مثل هيغل.
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حيث كان يف ذلك الوقت ينقل كتابه األسايس »ِمن الكائن إىل الشخص« إىل اللغة العربية، فساهمنا 
الذي نرتجم منه نصوصا هو لنفس  الكتاب  الجزء األول منه الذي صدر بعد ذلك. كان  يف ترجمة 
األستاذ الذي يدرسنا، ولكن تبني لنا بعد ذلك أن التجربة كانت مفيدة من حيث أننا كنا نرتجم كتابا 
بحضور املؤلف الفيلسوف، فلم تكن هناك ترجمة حرفية، بل كان هناك أيضاً نقاش حول املضامني 
الواردة وحول ترجمة املصطلحات الفلسفية الواردة يف النص، وهي مناقشات استفدنا منها كثرياً يف 
التعليم  الثانوي، ثم يف  التعليم  التي أصبح الكثريون منا فيها مدرسني للفلسفة يف  املرحلة الالحقة 

العايل. لقد شجعتنا تلك التجربة عىل ترجمة كثري من النصوص الفلسفية.
أن  آخر نظن  املالئم أن نضيف إىل ماقلناه جانباً  الفيلسوف األستاذ، نرى من  أننا نتحدث عن  مبا 
الفيلسوف الحبايب مل تغب عنه التزاماته يف التكوين، ونقصد بذلك العمل الذي كان يلح عليه الحبايب 
املختلفة، وذلك الستخدامها  الفلسفية بتمثل معانيها الدقيقة، وأحياناً  من أجل ضبط املصطلحات 
يف تلك املعاين حسب السياق. كان الحبايب يكلف الطلبة بإعداد جذاذات عن تلك املصطلحات. وقد 
كان هذا العمل مناسبة للتعرف عىل املوسوعات التي تحدد املصطلح املطلوب، وتورد أقواالً للفالسفة 

تتضمن املصطلح، كام كان العمل مناسبة للعودة للمعاجم املتخصصة.
نذكر أننا إقتنينا »معجم الفلسفة« الذي أرشف عليه الالند منذ ذلك الوقت. مازلنا نحتفظ بكثري من 
الجذاذات التي مل نرتدد، ونحن نقوم مبهمة التدريس والبحث أن نرجع إليها لالنطالق منها عىل األقل 
يف ضبط معاين املصطلحات التي نستخدمها. البد من اإلشارة إىل أن هذا األمر كان من مشاغل الحبايب 
يف التكوين الفلسفي، فقد هيأ يف البداية معجامً فلسفياً أولياً دعاه »مصطلحات فلسفية«. كام بدأ 
يف مرحلة الحقة يف إعداد قاموس أوسع، وطلب منا بشكل شخيص ونحن ندرس بالجامعة أن نشارك 
فيه، بل ووضع إسمنا ضمن لجنة ذلك القاموس الذي مل يتم منه تحت إرشاف الحبايب غري جزء أول 

يهم املصطلحات التي تبدأ بحريف األلف والباء. ولكن مل يكتمل املرشوع  بعد وفاة املرشف عليه.
القضايا يف  يُبدع  الــذي  الفيلسوف  بني  الحبايب  عند  التداخل  تهم  التي  الجوانب  بعض   تلك 
املشتغلني من  آخر  جيل  تكوين  بــرضورة  الوعي  كامل  له  الــذي  واألستاذ  املذاهب،   ويحاور 
الذي أصدر يف  الشخيص  الفيلسوف كان مستمراً يف تفكريه  أن  القول  بالفلسفة. ولكن، الغنى عن 
إىل  الواقعية  الشخصانية  من  لتفكريه  املختلفة  املراحل  مثلت  التي  املؤلفات  من  عدداً  موضوعه 
األستاذ  مينع  ومل  األستاذ،  الفيلسوف  عن  يغب  مل  الغدية.  الفلسفة  إىل  ثم  اإلسالمية،  الشخصانية 

شخصية الفيلسوف عن االستمرار.
 

جدل الفيلسوف واألستاذ يف حياة الحبايب
س يف مجال الفلسفة خاصة والثقافة بصفة عامة نود اآلن أن نربز  بعد أن تناولنا شخصية الحبايب مؤسِّ
مظهرين من تلك الشخصية ذاتها هام الفيلسوف واألستاذ اللذين نرى بينهام جدالً، مبا يعني الرتابط 

الذي يكون فيه التأثري متبادالً.
وال يخص هذا الجدل الحبايب وحده، بل هو قائم يف تاريخ الفلسفة منذ بدايتها األوىل ومستمر يف 
الفرنس مريلوبونتي  Merleau-Ponty يف  الفيلسوف  القضية  أكد هذه  العصور. وقد  مجالها عرب 
كتابه »امتداح الفلسفة« حيث أشار إىل أن الغالبية العظمى من الفالسفة كانوا أساتذة للفلسفة. 
وهذا يعني أن الفيلسوف ينبثق عن أستاذ الفلسفة، وإن كان ال بد من القول أنه ال يكون من حظ 
كل أساتذة الفلسفة أن يصبحوا فالسفة. ونجد أمثلة كثرية لهذه العالقة يف تاريخ الفلسفة منذ بداياته 
املعارصين.  الفالسفة  مع سقراط وأفالطون وأرسطو، ثم مع فيلسوف مثل هيغل، وعدد كبري من 

وكذلك وجدنا الحبايب عندما كان أستاذنا يف الفلسفة.
متيز تدريس الحبايب للفلسفة، فضالً عام سلف ذكره، بتداخل بني املهمة العلمية مبهمة أخرى إدارية 
ألنه كان يف الوقت ذاته عميداً للكلية، حيث كان لهذا املنصب التزاماته، وكان يصعب عليه أحيانا 
التوفيق. غري أن الحبايب وجد مخرجاً لتخفيف الصعوبات عليه، إذ كان يستدعينا، وقد كنا قلة يف ذلك 

الزمن، لتلقي الدرس يف مكتب العميد. )أتحدث هنا عن الفوج الذي انتميت إليه(.
الوجود،  للفلسفة مثل  العامة  بالقضايا  تعلقت  بل  الفلسفة،  بتاريخ  تتعلق  الحبايب  تكن دروس  مل 
والكائن، والكينونة، والزمن، والحرية، واإلنسان ومصريه، والفن ورشوط اإلبداع، وغري ذلك من القضايا 
العامة. أما املذاهب الفلسفية، فقد كان ذكرها يرد ضمن الحديث عن القضايا. أما طريقة الحبايب يف 
دروسه، فقد اتجهت إىل إرشاك الطلبة يف التفكري يف القضايا موضوع الدرس، وإرشاكهم بالوعي باألزمة 
التي يثريها الفالسفة يف كل قضية. وتجلت من خالل ذلك مواقف الفيلسوف محمد عزيز الحبايب، 
كفيلسوف معارص ينتمي إىل تيار فلسفي هو الشخصانية. ألقى الحبايب دروسه بوصفه فيلسوفاً له 

وجهة نظر يف املشكالت التي يتناولها يف الدرس. وعشنا معه بذلك جدل الفيلسوف واألستاذ.
آخر من دروسه هو  إىل جانب  اإلشارة  ــ  الفيلسوف  األستاذ  الحبايب  النظرة عن  ــ الستكامل  نرى 
الرتجمة التي حرص الحبايب عىل أن تكون من بني مواد التكوين لطلبة شعبة الفلسفة وعلم االجتامع 
بل حرص  الشعبة،  من  والفرنس  العريب  للقسمني  بالنسبة  الرتجمة  درس  تقرر  وقد  النفس.  وعلم 

الحبايب عىل أن تكون حصة الرتجمة مشرتكة بني القسمني، رامزاً بذلك إىل رغبته يف وحدة التكوين.
ننظر إىل درس الرتجمة الذي كنا نتلقاه عن الحبايب بوصفه درساً فلسفياً بحق، ال ألن من كان يدرسه 
لنا هو الحبايب الفيلسوف فحسب، بل كذلك ألن النصوص التي كنا نشرتك يف ترجمتها كانت فلسفية. 
كمدرسني  لنا  مفيداً  سيكون  أمر  وهو  الفلسفية،  النصوص  ترجمة  عىل  الدرس  ذلك  يف  مترّنا  وقد 
للفلسفة بعد تخرجنا يف ترجمة النصوص التي كنا يف حاجة إليها، بل شجع البعض منا عىل ترجمة 

بعض املؤلفات إىل اللغة العربية.
ماهي النصوص التي كانت تعرض علينا لرتجمتها؟ إنها نصوص الحبايب الفيلسوف الشخصاين نفسه، 
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اتجهت طريقة الحبايب يف دروسه إل إرشاك الطلبة يف التفكري يف 
القضايا موضوع الدرس، وإرشاكهم بالوعي باألزمة التي يثريها 
الفالسفة يف كل قضية.
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نرى أن انبهار الحبايب مبوسوعية ابن خلدون التي تشمل عدة ميادين، وتعدد األفكار الجديدة التي 
وردت يف كتاباته، أمر طبيعي نلمسه لدى كل قارئ لهذا املفكر الكبري. لكن هذا االنبهار ال ينس 
الحبايب يف وقوفه عند التجديد املنهجي باعتباره األصالة التي َميّزت ابن خلدون يف التاريخ. ولن نقف 
البرشي  العمران  الحبايب عن  مثل حديث  الجديدة  الخلدونية  األفكار  تفاصيل  عند  مقامنا هذا  يف 
ومعناه بوصفه موضوعاً لعلم جديد، وال عن نظرية ابن خلدون عن العصبية بوصفها العامل املحرك 
لتاريخ املجتمعات التي ركز ابن خلدون دراسته حولها. سنبقى يف حدود ما مثل يف نظر الفيلسوف 
الرتكيز عىل  أنه ينبغي  لدراسته، ألننا نرى، من جهتنا،  الذي كان موضوعاً  الشخصاين أصالة املفكر 

اختيار الفيلسوف لهذا املفكر من أجل دراسته.
االنبهار بابن خلدون موقف يصعب الخروج منه، وهو يقود يف الغالب إىل الرتكيز عىل عظمة ابن 
خلدون وجدة آرائه، بل وسبقها يف التاريخ لكثري من مثيالتها املوجودة عند مفكرين آخرين. وقد 
انساق كثري من الدارسني العرب بصفة خاصة يف هذا االتجاه، فاجتهدوا يف إظهار سبق ابن خلدون 
ابن  بعظمة  قال  الذي  الحبايب  لكن  الحديث.  األورويب  العرص  يف  االجتامعيني  املفكرين  من  للكثري 
ح أنه يهدف من دراسته إىل أن ينظر إىل الفكر الخلدوين  خلدون يف تاريخ الفكر اإلنساين ككل، يرَُصّ
ابن خلدون نصباً  اعتبار  الباحثني من  إليه عدد من  بوصفه فكراً حياً ومخصباً، وأن يتالىف ما مييل 

تاريخياً جامداً يدهش بضخامته وصالبته، كام يعرب عن ذلك الحبايب.
نقول بتعبرينا الشخيص لقد وجد الحبايب يف ابن خلدون فكراً عظيامً ليس بالنسبة لحضارته فحسب، 
من هذه  ذلك،  مع  احتاط،  الشخصاين  الفيلسوف  لكن  اإلنساين.  الفكري  التاريخ  لكل  بالنسبة  بل 
الصفة، فبحث يف الفكر الخلدوين عن صفة اإلجرائية التي تسمح ملفاهيمه بإمكانية االستناد إليها 
الحبايب  ولكن  عامة.  اإلسالمية  والبلدان  خاصة  املغرب  لبلدان  واملجتمعي  التاريخي  الواقع  لفهم 
يضيف إىل تلك الصفة صفة أخرى لفكر ابن خلدون، وهي قوله عنه بأنه فكر مخصب، ويعني بذلك 
يف نظرنا أن الفكر الخلدوين مينح للمفكرين واملحللني من فرتات الحقة فرصة االنطالق من مفاهيمه 
لبناء مفاهيم جديدة من أجل فكر إجرايئ جديد. كل هذا يضفي النسبية يف نظرنا عىل القول بعظمة 

ابن خلدون وقيمته االستثنائية.
واجه الحبايب يف كتابه عن ابن خلدون مشكلة أخرى هي مدى إمكانية اعتبار الفكر الخلدوين فلسفة 
أو عدم إمكان ذلك. وقد َمرَّ بنا قول الحبايب أن دعوة ابن خلدون إىل املنهج يف علم التاريخ تدفع إىل 
التقريب بينه وبني ديكارت الذي بدأ تفكريه بالدعوة إىل املنهج ووضع قواعده وطالب بااللتزام بتلك 
القواعد عند التفكري يف أي موضوع كان. فالحبايب نظر إىل ابن خلون بوصفه مفكراً فلسفياً، ولكنه 

موقف الشخصانية الواقعية للحبايب من ابن خلدون
ابن خلدون مفكر من الحضارة اإلسالمية اهتم به باحثون من مختلف جهات العامل، كام ترجمت أعامله 
إىل لغات مختلفة، فلم يكن غريباً أن يهتم به الحبايب من وجهة نظره الشخصانية الواقعية وأن يسجل 
ذا  املفكر  ذلك  بالدرس  تناولت  التي  األخرى  الفلسفية  التيارات  مع  ذلك  خالل  متحاوراً  منه،  موقفه 
القيمة االستثنائية. وقد بدأ اهتامم الفيلسوف الشخصاين بابن خلدون مبكراً، حيث أرشف، وهو عميد 
لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، عىل تنظيم ندوة سنة 1962 حول ابن خلدون، ودعا إليها مشاركني من 

املغرب وخارجه.
التي دعا إىل  َ من خالله أصالة املنهجية الخلدونية  بنَيَّ الندوة عبارة عن عرض  وكانت مشاركته يف 
تطبيقها عند دراسة الظواهر التاريخية، بل إن هذه الدعوة هي التي تشكل أصالة الفكر الخلدوين 
بكامله. وقد دعا الحبايب إىل ذلك أجل القيام مبقارنة يف هذا املستوى بني ابن خلدون وديكارت، علامً 

بأن املقارنات كانت يف السابق بني ابن خلدون واملفكرين االجتامعيني يف العرص الحديث.
رأى الحبايب أن كالً من ابن خلدون وديكارت يلتقيان من حيث نقد كل واحد منهام لسابقيه، كام 
أنهام يلتقيان يف الربط بني ذلك االنتقاد وبني الدعوة إىل تطبيق منهج جديد ينبغي االلتزام بقواعده 

من أجل بلوغ حقيقة املوضوعات املدروسة.
أدى إميان الحبايب بأصالة املنهجية التاريخية عند ابن خلدون إىل توجيه أحد طلبته يف ذلك الوقت، 
ونقصد محمد عابد الجابري، بجعل بحثه لنيل الدراسات العليا متعلقا مبدى التزام املؤرخني املغاربة 
املعارصين باملنهجية التي دعا إليها ابن خلدون، وقد متت مناقشة البحث يف املوسم الجامعي -1966

.1967
مل يقف اهتامم الحبايب بابن خلدون عند تنظيمه لندوة واملشاركة فيها، بل إن هذا االهتامم إستمر 
يف دروسه الجامعية التي كان من حظنا أن نحرضها ونالحظ من خاللها أن الفيلسوف الشخصاين كان 
منشغالً بدراسة ابن خلدون. ونتج عن هذا االشتغال كتاب للحبايب ظهر يف البداية باللغة الفرنسية، 
ثم تُرجم إىل اللغة العربية من طرف زوجته األستاذة فاطمة الجامعي الحبايب. ويف هذا الكتاب أوجد 
الحبايب لنفسه ُمتَسعاً أكرب لك يتناول جوانب مختلفة من شخصية ابن خلدون، مام يجعلنا نؤكد أنه 
بهذه الطريقة مارس، نوعا ما تاريخ األفكار والفلسفة، ولكننا نؤكد يف نفس الوقت أن الغاية البعيدة 
الفلسفة من أجل اتخاذ رأي يف الشخصية املدروسة والتخاذ موقف من بعض  ظلت هي مامرسة 

الدراسات التي متت باللغة العربية أو بلغات أخرى، ومتييز نظرته الخاصة إىل املوضوع.
بحث الحبايب يف كتابه عن ابن حلدون عن الجوانب املختلفة من شخصيته، ولكن مايهمنا هنا هو 
الذات العارفة التي سبق للفيلسوف الشخصاين أن أقر بأصالة منهجيته يف التفكري، ورأى أن أصالة ابن 
خلدون بكامله تكمن يف هذه املنهجية. واهتم الحبايب يف كتابه أن يضيف إىل أهمية املنهجية الصفة 
املوسوعية البن خلدون، وهي الصفة التي جعلت منه موسوعة متحركة بني العلوم يعرف منها العلوم 
التي دعاها أهل الحضارة اإلسالمية بالعلوم الرشعية، كام كانت له معارف واسعة يف العلوم املوسومة 

بالعلوم العقلية، وهي التي أخذها املسلمون عن الحضارة اليوناين السابقة عليهم.
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امللف.

رأى الحبايب أن كالً من ابن خلدون وديكارت يلتقيان من حيث 
نقد كل واحد منهام لسابقيه، كام أنهام يلتقيان يف الربط بني ذلك 
االنتقاد وبني الدعوة إل تطبيق منهج جديد.
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كان مطلعاً بصفة خاصة عىل املوقف الخلدوين من الفلسفة حيث اعتربها من العلوم الباطلة لكون 
العقل فيها يتجاوز حدوده من حيث إنه ال يعتمد فيها عىل تجربة محسوسة.

لذلك نجد الحبايب يشري هنا إىل مفارقة لدى ابن خلدون والتساؤل عام إذا كان من املمكن اعتبار 
فكره فلسفة. املفارقة التي الحظها الحبايب عند ابن خلدون تجعله يَُعرب عن شعور باإلبهام كصفة 
لتفكريه. وقد تساءل الحبايب من أجل توضيح هذه املسألة عن حضور الفلسفة لدى ابن خلدون، وعن 
مدى انتامئه إىل أحد مذاهبها التي كانت معروفة يف زمنه. وتبني من التساؤل أن ابن خلدون استفاد 

من الفلسفة يف تفكريه، غري أنه مل تكن له تبعية ملذهب فلسفي.
ليس ابن خلدون يف نظرنا فيلسوفاً ألنه كان يرفض الفلسفة من حيث هي ميتافيزيقا يجاوز فيها 
الحبايب قد دعا إىل  املنطق األرسطي من حيث صوريته. وإذا كان  العقل حدوده، كام كان يرفض 
مقارنة ابن خلدون بديكارت من منطلق أنه دعا إىل املنهج، فإن ذلك ال يسمح، يف نظرنا، باعتباره 

فيلسوفاً ألنه اتجه إىل علم التاريخ ودعا إىل إقامته عىل منهج يقوم عىل املالحظة والتعميم.
سؤال آخر يضعه الحبايب حول ابن خلدون ملعرفة قيمته الفكرية املوضوعية هو: هل ابن خلدون 
رجعي؟ وتوجد هذه الصفة ضمن التصنيف عند أصحاب امليل إىل التحليل املاركس. ومن هنا، يف 
الواقع، استوحى الحبايب سؤاله ليجيب مبا يراه ممثالً للحقيقة املوضوعية البن خلدون عن الصفة 
رأى  فقد  ابن خلدون.  تفكري  له يف حق  كتاب  باحث هو الكوست يف  ابن خلدون  بها  نعت  التي 
الباحث يف كتابه أن بعض الفقرات يف مقدمة ابن خلدون تصطبغ بضبابية فكرية صوفية، وأن هذا 
املفكر متأثر بردود فعل النساك املتزمتني. ومن الواضح أن ذلك النعت يهم عالقة ابن خلدون بعرصه 

أكرثمام يهم عالقته بعرصنا. كام رأى الكوست أن بعض فصول املقدمة مضادة للعقالنية. 
ال يوافق الحبايب، وهو املؤمن بعظمة ابن خلدون عىل األحكام السابقة، ويرى أنها صادرة عن حكم 
غري موضوعي يف حق الرجل وعالقته بعرصه، وكذلك الحدود املوضوعية لعقالنيته. ورأى الحبايب يف 
مقابل ذلك أن ننظر إىل عقالنية ابن خلدون يف عالقتها مبا كان يسود يف زمنه من عقالنيات. فابن 
التاريخ، ولكنه آمن  الذي اختار أن يقوم فيه بتجديد منهجي وهو  خلدون كان عقالنياً يف املجال 

مبيادين للعقل فيها حدود، ومل يكن لذلك عقالنيا فيها.
من  مبستويني  يتعلقان  منهجان  خلدون  ابن  مثل  ملفكر  يكون  أن  يف  تضارب  ال  أنه  الحبايب  رأى 
املوضوعات التي يتجه إليها التفكري، خاصة وأننا أمام مفكر يقول، مثلام سيقول كانط بعده، بحدود 

العقل عند التفكري يف املسائل امليتافيزيقية التي ال يستند فيها إىل تجربة حسية.
دافع الحبايب هنا عن مفكر ينتمي معه إىل نفس الحضارة وإىل نفس االتجاه الفكري اإلمياين الذي 

يؤمن بحدود العقل.
بحثنا هنا يف موقف الفيلسوف الشخصاين من ابن خلدون يف إطار بحثنا األعم عن عالقة الفيلسوف 
ومؤرخ الفلسفة. ونجد هنا يف ابن خلدون منوذجاً لحضور واضح للتفلسف من خالل تاريخ األفكار، 

أي حضور مزدوج للفلسفة وتاريخ األفكار بصفة عامة، وتاريخ األفكار الفلسفية بصفة خاصة.
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 الفينومينولوجيا والهريمينوطيقا
 يف تونس: رؤى وتقاطعات
 فتحي انقزو // فيلسوف تونس معارص
ترجمة: محمد اإلدرييس  mohamed-20x@hotmail.com// أستاذ الفلسفة وباحث يف السوسيولوجيا، سيدي بنور. املغرب

املعارصة،  الغربية  للفلسفة  تونس  أو  عريب  »استقبال«  عن  نتحدث  أن  املمكن  من  هل 
منلك  هل  االستقبال،  هذا  تم  وإذا  الخصوص؟  وجه  عىل  والهريمينوطيقا  وللفينومينولوجيا 
القدرة، أو الحق، يف توفري مجموعة من »املتطلبات« الفلسفية لهذا االنخراط يف املقوالت الفلسفية الرائدة 
يف الفكر املعارص؟ رمبا ال يجب علينا االنتظار إىل حدود اآلن لك نطرح مثل هذه األسئلة إزاء املوضوعات 
ــ حول وضعها موضوع تساؤل أو من خالل الخوف من الخطأ  أو اإلقدام عىل تغيري األسس الكربى:  نفسهاـ 
من أجل املرور، دون تربير، من نوع إىل أخر، من زمكان إىل آخر، أو، أخرياً وليس آخراً، من لغة إىل أخرى)1(.
نظراً لكون االستقبال هو يف املقام األول مسألة لغة، وترجمة أو نقل لغوي قبل أن يكون اختبار فكري؛ 
يتعلق األمر بتجربة محدودة أو ممر فوق الحدود يف إطار كلية الفكر أو الثقافة التي وجدت نفسها 
مدفوعة نحو أقىص الحدود، فإنه سيكون قادراً عىل دعم »الحضور الحي« »présent vivant« )هورسل( 
و«عرصيته« أو »راهنيته« )هايدجر( يف ظل كل املتغريات الفينومينولوجية لهذا الطرح: الوعي بالذات أو 
فهم الوجود، واملواجهة اليقظة للعامل أو املسؤولية عن اآلخرين... )سارتر، ومريلوبونتي ويفيناس(. يتعلق 
األمر، عىل ما يبدو، بتفكري حول مصري الفينومينولوجيا والهريمينوطيقا يف فضاءات الفكر التي حددناها 
ـ ال ميكن أن يجنبنا محاولة بناء هوية خاصة ضمن هذا الفضاء، وال أن  ـ تونس اليوم وهنا وهناكـ  سالفاـً 
نطمح لنكون جزءا من األفق العاملي: كالهام تعبري أصيل عن »فكرة« أو »ملسة نهائية«، عن »إمكانية« 

أو عن »مرشوع« بعيد كل البعد، من حيث أصالته، عن الواقع.

تســـــــاؤالت
ومثري  متأخراً  اهتامماً  البداية،  منذ  نجد،  بتونس)2(،  الفلسفي  اإلنتاج  لحالة  ]عامة[  مالحظة  يف 
لالهتامم بهاتني الفلسفتني: الفينومينولوجيا والهريمينوطيقا، ألن أن هذا الحضور، أو الحضور املشرتك، 
 philosophie« القارية«  بـ«الفلسفة  تقليديا  يسمى  ما  ضمن  النسق  بهذا  خاصاً  اهتامماً  يعكس 
continentale« مقارنة بالفلسفة التحليلية األنجلو-ساكسونية)3(. منذ زمن طويل، كان شائعاً النظر 
إىل تاريخ الفلسفة الغربية كقالب للتأمل الفلسفي يف كل موقف راهن مع احرتام التقليد والوضعية 
السابقة للثقافة العاملة. تم تغيري هذه النظرة، عىل وجه التحديد، مع املامرسات الفلسفية بالبلدان 
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العربية يف الرشق األوسط منذ بداية القرن املايض-عىل األقل، وتغيري شبكة القراءة)4(. يطفو عىل 
السطح رصاع بني القدماء واملحدثني عىل خلفية املناقشات الفلسفية. بطبيعة الحال، ال يخلو هذا 

الرصاع من تداعيات إيديولوجية أو سياسية ضمن الجداالت أو النقاشات الحالية.
يف الواقع، ال تخلو إعادة بناء استقبال تونس ممكن للفينومينولوجية والهريمينوطيقا من هذا الغموض 
األصيل أو هذه الرؤيا املزدوجة« )مريلوبونتي( إزاء كل تساؤل فلسفي: أحيانا يتم التفكري دون موضوع 
ورشوط معالجة املوضوع، مبعنى غياب خطاب خاص وخالص، وبالتايل فإن اآلثار البالغية، التي ال مفر 
منها، قادرة عىل اخرتاق الحدود بني هذين املستويني من املامرسة الخطابية. كام أن شبح عداء الفالسفة 
النهضة« »statu nascendi«، بني الحدسانية  قابع دامئا يف أي محاولة للقول الفلسفي إزاء »وضعية 
املنغلقة لدى البعض والشكلية الصارمة لدى اآلخرين. يف الواقع، نادرا ما كانت الجهود التي بذلت يف 
العقود األخرية من القرن املايض إليجاد الهوية يف سياق الشقاق بني املتنافسني ونظرائهم من مختلف 
الجهات -من أجل نهضة فلسفية- املرتددين وغري املاهرين، مرفقة بوعي ]ملتزم[ بالرهان الحقيقي لهذا 
النهضة: إن إعادة التواصل مع باقي القوميات الفلسفية رشط ال غنى عنه لوطنيتها، وكونيتها بطريقة أو 
بأخرى. يعرب هذا املطلب امللح، من منطلق التعامل مع الفكر كحق )بالفعل( وليس كواقع )بالقوة(، من 
الناحية الفلسفية، عن مطالب ورشوط أخرى سابقة عنه: الطلب الثقايف عىل الهوية، واالستقاللية والحرية. 
بالطبع، ال يتعلق األمر هنا بتصور ممكن لنهضة فلسفية مرتبطة مبرشوع سيايس هش ومتحيز ال يرتك 
للفكر سوى مرتبة ثانوية أو فرعية. وفقاً لهذا املعنى، فإن النهضة الفلسفية، يف فضاء غري واضح املعامل 
كتونس، غري مبالية بالسياق التاريخي والسيايس للفكر العريب املعارص يف إطار العودة املستمرة إىل التقليد 
األورويب. إنها أيضا، ولنفس السبب، غري مبالية مبرشوع فلسفة عربية معارصة كام ينادي بها مجموعة 
من الفالسفة)5(، فضال عن سالئف البحث الفلسفي، مبا يف ذلك األعامل األوىل يف الفينومينولوجيا و/أو 
الهريمينوطيقا)6(. مام ال شك فيه أن هذا املوقف املستجد والحساس تجاه كل طلب ثقايف مصطنع يفرس 
إىل حد كبري األهمية املمنوحة حرصا للمؤسسة الجامعية كنموذج للتدريس والتعلم، وفضاء مثايل للعمل 
الفلسفي الذي يحكم ويحد من أي إنتاج، من خالل القيود األكادميية والديونطولوجية. كام هو الحال 
بالدول الكربى خالل العرص الحديث)7(، ال تزال الجامعة محور »مجتمع الحياة الروحية)8(«، وهي فكرة 
إبداعية وخالدة... أما بالنسبة لنا اليوم، ويف ظل الوضعية الراهنة للعامل، فـ«التفلسف« املمكن، ال يعرب 
عن احتياجات التفكري، أو باألحرى الفكر نفسه كـ«رضورة«، سواء يف األفق الجامع، أو املجتمع مع العامل.

من فينومينولوجيا إل أخرى
ـ يف مثل هذه الحالة؟ أو باألحرى، هل الفينومينولوجيا  ـ الفينومينولوجيـ  هل هناك يش من هذا القبيلـ 
يف وضعية متكنها من تعزيز سياق متلك تقليد أو فكر حول الحارض؟ حتى وإن كان من الصعب الحديث 
كونية  احتضان  عىل  قادر  »منهج«  أو  »فكرة«  يحمل  فيه،  لبس  ال  كمصطلح،  الفينومينولوجيا  عن 
املوضوعات واملشاكل، فإن حضور هذا االسم )Name(، حسب تعبري هايدغر الشاب، قد ساهم يف 
التشكيك يف املقاربات الكالسيكية لتاريخ الفلسفة، يف باب أويل، والنشاط الفلسفي نفسه)9(. يتعلق 

األمر بتغيري للمواقف من نواحي متعددة: اهتامم خاص بالفلسفة املعارصة يف كليتها وتجاربها الرتاجيدية 
وتعبريها األسايس عن االحتامالت الكربى لإلنسانية الراهنة ووعيها الدائم بالرصاع مع الذات؛ الحساسية 
املتكررة يف النصوص وتصوراتها االستلهامية املتعددة واملتنوعة، وأخريا، فن حي للكتابة يف إطار هذا 
النوع الجديد من التجربة والتدليل )Erfahren( عىل الفكر ــ نرث فلسفي غري مسبوق، غريب ولفظاين 

سكواليئ، يأخذ بعني االعتبار االستامع إىل الوقائع واألحداث، والكلامت واألشياء.
لكن هذا الشء مل يظهر أبداً دون وجود عيوب: بني عقالنية حاملة ألسسها ومعايريها و«غطرسة« 
نظر  نفسه حسب وجهة  التفكري  يختلف هدف  أقل عقالنية !-  أو  أكرث  ــ  منطقية  )hybris( غري 
بالتايل،  مفهومني،  إزاء  إننا  لهورسل.  املثري  التعبري  بحسب  نفسه  »الفينومينولوجاوي«  املوضوع 
التوازن بني  التصور األول إىل »القياس فقط«، لتحقيق  الفينومينولوجي: ينحو  ومامرستني للتطبيق 
مختلف العوامل املستخدمة يف التجربة والنص الفينومينولوجي –إنه تفاؤل عام إزاء »بطولة العقل« 
غري  نهج  روح  الفينومينولوجيا سوى  من  يستعري  ال  الثاين  التصور  بينام  من هورسل)10(؛  مستعار 
الفينومينولوجيا، للنهايات وحدود الوجود دون أدىن تأمني مسبق. تعكس  مناسب، بحثا يف حدود 
الحدود املؤقتة التي تفصل بني هاذين التصورين أو املعسكرين الفلسفيني، والتي ال متر دون عقبات 
الواعد، ميلئ  أو منزلقات ميتافيزيقية غري متوقعة، حقيقة واضحة لكل قارئ لألدب، الضامر لكن 

اليوم الجوانب الفارغة من خالل اإلرث املنس للقرون، والتاريخ الفلسفي الطويل. 
إن السمة األساسية لكل تجربة فينومينولوجية هي أن تكون قابلة للنقل والرتجمة ومعرب عنها من خالل 
اللغة. يكمن دور الخطاب الفينومينولوجي، سواء كان موضوعه نظري أو بيان علمي، نص صويف أو مغامرة 
شعرية، يف وضع قانون وصفي، ترنسندنتايل أو انطولوجي، أخالقي أو ميتافيزيقي، وتحديد البنيات الداللية 
 – )Schreiben( سوى بديل لفعل الكتابة )Beschreiben( »للظواهر. يف الواقع، ال يعد فعل »الوصف
كتابة تخرتق الظواهر؛ كال الفعلني هام يف األصل وجهان للفعل األكرث دقة ولكل فكر أصيل: »الرتجمة« 
)Übersetzen(. باستثناء الرشوط والصعوبات التقنية للرتجمة، نجد أن منبعها فلسفي منذ قرون خلت 
قبل أن تكون مفرتق طرق اللغات والثقافات وتخلق لغتها الخاصة، مبعنى أنها، مثل اإلله هريميس، عابرة 
للتقاطعات والبلدان البعيدة. إذا كانت الفينومينولوجيا اليوم قادرة عن الحديث بلسان عريب، فليس 
لكونها ذات جوهر قابل للرتجمة وتسمح بديهيا بالتعبري عن أي لغة حية فقط، لكن لكونها ملتقى 
اللغة الفلسفية الجذابة واملتفلسفة، مبعنى أنها ذات كفاءة كونية متكنها من التعامل مع تجربة الفكر 
واستطرادها الخاص. يعد اختبار الرتجمة، الذي يسم بداية الفلسفة العربية-اإلسالمية وانطالقتها األوىل 
نحو العاملية، هو نفسه اختبار الفكر عىل مستوى الشكل واملضمون، البنية والزمنية..الخ. إن عنرص الشكل 
وعنرص البداهة يجتمعان لتشكيل جسد وروح الرتجمة الفكرية العرضية واملستحدثة للتوليفات القدمية، 

معروفان يف تقليدنا، األفالطوين واألرسطي: الجميع عىل دراية بالكيفية التي مبوجبها يتم هذا التبادل.
التي  والفلسفية  األدبية  الروحانية،  بالتجارب  وغنية  طويلة  قرون  منذ  القدم  يف  ضاربة  ثقافة  إن 
تنضب، ال ميكن أن تفتقر إىل املوارد. رمبا نحن بحاجة إىل إعادة تنشيط روح جامعة العلامء التي كان 
يحلم بها هورسل يف نهاية حياته، وأن ننقد التجارب األصيلة املؤّسسة لتاريخية الحيوية والدينامية 

امللف.
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النص، املقدس  الفينومينولوجيا يف جزء كبري منها، بشكل مسبق، بالخطاب أو  النسيان. ترتبط  من 
أو  ثقافة فولكلورية  اليومية، كل  األحاديث  العامل، كل  أي تصور ألشياء  إنها شفافة وراء  واملدنس؛ 
عاملة. سواء كانت الفينومينولوجيا وصفية أو هريمينوطيقية فذلك ال يغري شيئا يف مضمونها الفلسفي. 
أن  فيلسوف:  األصيلة ألي  الروح  إىل  دامئة  الهريمينوطيقا عودة  أو  الفينومينولوجيا)11(  كتابة  تعد 

نستمع لآلخر وأن نضع أنفسنا يف مكان اآلخر.

الهريمينوطيقا وما ورائها
وفق هذا التعبري)12(، نجد أن الهريمينوطيقا تحيل إىل جوهر فعل التأويل أو الفهم الذي يحيل بدوره 
إىل »... ما وراء عمق الذات – إىل ترنسندنتال مختلف من خارج الذات نفسها يفتح ويخرتق الوعي 
القصدي)13(«. يف الواقع، إذا كانت الفينومينولوجيا تتوقف عند تجاوز كل ترنسندنتال أو هيمنة من 
قبل الوعي التخييل أو ترنسندنتايل، تظل الهريمينوطيقا، يف نهاية املطاف، محاولة للقول بالرتنسندنتال 
مهام كانت وضعيته األنطولوجية أو امليتافيزيقية؟ دون حكم مسبق حول معنى الهريمينوطيقا أو وضع 
موضوعها، من الصعب اليوم أن نفصل اللفظني يف ازدواجيتهام الفلسفية سواء من خالل بعض قراءات 
هورسل نفسه منذ غادامري )Gadamer( وريكور )Ricœur(، أو من خالل »تأثري هايدجر« غري القابل 
لالختزال أو التجاوز. ال أحد يف مأمن من ما هو موجود يف روح الزمن، وأثار الحقيقة ولكن أيضا أثاره 
الضارة وغري القابلة للشفاء. يف بعض األحيان، ومن خالل طريق الوهم الرجعي أكرث من طريق التأويل 
الهريمينوطيقي الرتنسندنتايل أو األنطولوجي، نجد أنفسنا منخرطني يف سياق نصوص التقليد العريب-
اإلسالمي )ابن رشد، وابن العريب..الخ( )14( ونرتقب تحليل البناء اللغوي للتجربة اإلنسانية أو النص 
املقدس )القرآن(، وأحيانا نجد أن الرباديغم الهريمينوطيقي هو الطريق األنسب لولوج وفهم تاريخنا، 
وحارضنا، أو بغلة أدق فهم »تصنعه«. هذا املفهوم األخري، يتسم بكونه ثنايئ بامتياز ومشرتك بني هورسل 
وهايدجر، ويعني عىل تحديد الطور املحوري بني املحتوى الفينومينولوجي الوصفي للكائن اإلنساين 
امللموس والشخصية الهريمينوطيقية التفهمية لهذا الكائن نفسه. هل تعترب الهريمينوطيقا مدخل جذري 
لوجودنا؟ عىل ما يبدو، يف الواقع، أن وضعية هذا الرباديغم الرئيس للفكر املعارص تعاين، يف الحالة 
الراهنة لفلسفة التعبري العريب، من تردد جذري: يتم التعامل معها كتخصص غري فلسفي )تأويل الهويت؛ 
نقد أديب؛ علم قانوين..الخ( من جهة، ومن جهة أخرى فهي متاثل مع الفلسفة نفسها حيث- وفق الصورة 
الهيجلية لليلة مظلمة وكل األبقار فيها سوداء- الكل مؤول وقابل للتأويل إىل ما ال نهاية. دون وساطة بني 
التخصصات التفسريية والنقدية واملنهجية الفلسفي، ستظل الهريمينوطيقا دامئا بديال عن الفينومينولوجيا 
أو مجرد مامرسة استيطيقية مفرغة من الصالحية املوضوعية الكونية. دون حوار عميق مع إرث الفلسفة 
التحليلية، ومناذج املعرفة الرسمية، ستحتفظ الهريمينوطيقا لفرتة طويلة بالروح االستيطيقية لتخصص 

»مقدس« البعيدة عن االهتامم بالوجود التاريخي لإلنسان الحايل.
إن إعادة تشييد الخطاب الفلسفي، وبناء قوته وصالحيته الكونية، ليست ]مسألة[ قرار أو اختيار؛ 
إنها ال تطمح إال إلحداث طفرة جذرية يف مصري شعب أو ثقافة ما. إنها مرتبطة جذرياً بصدف الزمن 

والتاريخ، وبتقلبات األشياء اإلنسانية، واالحتياجات والطلبات عىل كافة األصعدة. إذا كانت الفلسفة 
الفينومينولوجية والهريمينوطيقية قادرة اليوم عىل مهمة ومسئولية إعادة التشييد هاته، فإنه ال ميكن 
أن نفرتض، يف الحارض الذي نعتقده اليوم، بأن هذا املرشوع أو األفق، من حيث اإلمكانية، من املرجح 
أن يرتبط بالتقليد، وأن يُعيد تنشيط الزمن الفلسفي، ويعزز املستقبل يف »التنمية ــ كام قال هورسل 

ــ ]...[ هي شأن العيش«)15(.

امللف.
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التام يف املقابل عن كتبه املنطقية غري املستثمرة واإلمعان يف إهاملها، بشكل مقصود، وتركها من متة 
مقبورة غري ُمحتفى بها. بعيداً عن كل هذا إذن، كان املرحوم جامل الدين يعيش مع فكرة أاَلَّ مكان 
وال إمكان الستيعاب فكر ابن رشد وغريه من فالسفة الغرب اإلسالمي، وإحكام تأويل نسقهم بشكل 
نهايئ وصحي، دومنا البداية برتميم خروم النصوص، وجمع ما بقي يف مكتباتنا ويف أديرة العامل من 
نصوص وفصوص فلسفية لفالسفة الغرب اإلسالمي، وإخراجها من تم إخراجاً يليق بقيمتها ومنزلتها 
الفلسفية، يف تحقيقات صافية وعلمية أوقف عليها املرحوم شطراً صالحاً من عمره. حتى أنه يحىك 
عمن عارصه وزامله، أنه ذات مرة استشاط غضباً وهو يحترض عىل فراش مرضه الذي سينتزعه منا، ال 
لشء سوى ألن إحدى املكتبات األوروبية أرسلت إليه باملخطوطة الخطأ عوض التي طلبها، وكأنه كان 
يعاجل ويصارع مرضه الذي مل ينفع معه عالج، ليهب املكتبة الفلسفية أعامال هو وحده وقليلون جدا 
غريه من يعلمون بافتقارها إليها. ولقد كان آخر عمل توج به تنقيباته وتقميشاته وفذلكاته الفلسفية 
يف حياته القصرية عمرا، واملباركة عمال وإحسانا إىل الرتاث الرشدي، هو عثوره وتحقيقه ألحد أهم 
مؤلفات أيب الوليد وهو الرضوري يف أصول الفقه، الذي شكل بالنسبة إليه، ليس فقط حدثاً سعيداً 
بل عزاء إلهياً خصه الله به، وهو يكابد عناء املرض العضال الذي سيقود خطوات املوت الحثيثة إليه، 
ليحجز له مكاناً بعد سبعة وأربعني سنة من عمره القصري، يف نفس األرض التي قىض فيها شيخه ابن 
باّجه من قبل، مدينة فاس، ليستقر به املقام يف برزخ سحيق إىل جوار فقهاء ومتصوفة كبار عرفت 
بعضهم كتب الرجال والطبقات ومل نعرف كثريا منهم نحن اليوم، وليضيع منطق التاريخ، ولتختلط 

األزمنة، ولرمبا القبور أيضا ليصدق فيها قول فيلسوف الشعراء املعري:

ضاحٍك من تزاحم األضداِد رُب لحٍد قد صار لحداً مراراً    
يف طويل األزمان واآلبـاِد. ودفيــٍن عىل بقايا دفـن    

خارطة  يف  والثقيلة  الالمعة  باألسامء  الضاجة  السوربون  مدرجات  يف  أعواما  الرجل قىض  أن  ورغم 
جغرافيا الفكر الفلسفي الفرنس املعارص، والتي كان أوىل لها ثم أوىل أن متنحه لبوسا فلسفيا بعيدا 
عن ما هو ترايث يف فلسفتنا كام فعل الكثريون، غري أنه أعلن تحفظه أمامها جميعا، يف وقت كان 
االنتامء الحر غري حارض باملرة، أمام الحضور الحاسم لرضورة االنتامء االيديولوجي والفلسفي ألحد 
التوجهات السائدة، نظرا ملا توفره األخرية للداخل إىل لوح قضاء قدرها من امتيازات يف عامله املادي 
وما تبخسه إياه من موضوعية يف عوامل الفكرة، إال أن جامل الدين كان يف خويصة نفسه يعتقد أن 

جامل الدين العلوي أو يف تتمة 
 الحديث عن حواريي ابن رشد
 محمد صالح بوشتلة  // باحث مغريب متخصص يف الفلسفة

تقــديـــم :
يف الوقت الذي كان فيه كثريٌ من املفكرين العرب يَُحولُوَن ُعروضهم الّنظرية عن أيب 
لتصفية  االسم حصان طروادة  هذا  استغالل  فيها  يتم  املعارضة،  يف  نظريات  إل  رشد  بن  الوليد 
حسابات إيديولوجية رصفة، كان املرحوم جامل الدين العلوي )1992-1945( بحرص جميل منه، 
يحاول أن يَُهرَِّب صورة ابن رشد الحقيقية بعيداً عن فضاءات التطاحن والتوظيف اإليديولوجي، 
والتَّنكر  والطّمر  الَحْجب  قبضة  من  استنقاذه  ويحاول  له،  الوهمي  الّتأريخ  لوثات  عنه  وميسح 
الصورة  ورسم  فلسفته،  وتاريخ  رشد  ابن  تاريخ  إصالح  مهمة  لنفسه  أوكل  وكأنه  له،  املضاعف 
الحقيقية له من خالل ما كَتبه ابن رشد بنفسه، الصورة التي نسفتها اإليديولوجيات األكرث ابتذاالً 
حر نفسه، وسعت سعيها يف تشويه حقيقتها األول، أو كأن الرب أطلعه عىل أن الهدف  من السِّ
النبيل من حياته وعمله هو إكامل ما مل يكتمل من تحقيقات متون ابن رشد التي استكملت دورتها 

الحضارية بعد سبعة قرون عجاف لحضارتنا.
سبعة قرون قضتها تآليف فيلسوف قرطبة ومراكش يف الضفة الشاملية قبل أن تقرر العودة من 
جديد إل الضفة الجنوبية مع تجدد سؤال النهضة يف ضفتنا الجنوبية، وبعد أن مل تكن تصلح عند 
القامئني عىل نقله من مراكش إل قرطبة إال  الوليد من  بعٍض من أسالفنا من مشيعي جثامن أيب 
إل  التي حمل عليها  الدابة  اآلخر من  الطرف  كتبه، وهو عىل  امليت مع  ابن رشد  ملعادلة جسد 
الشيخ  تفاصيلها  يروي  التي  الحزينة  القصة  تلك  املتوسط يف  نحو شامل  األخرية واألخرى  وجهته 

األكرب يف فتوحاته)1(.

1 ـ التحقيق طريقا إلنقاذ ابن رشد:
بعيداً عن محارصة ابن رشد ضمن الجدال املحتدم الذي استغرق تاريخ أيب الوليد بيننا، والذي أرض 
بابن رشد كثريا وبَسرْيِ وِسرية تفكرينا الفلسفي املعارص عنه وفيه، الشء الذي جعل من فيلسوفنا 
دون كيخوطي كل املواقع واملعارك األيديولوجية والسياسية بني الـُمتعلمن واملتدين، وبني املتفلسف 
والفقيه، وبني الحدايث واملحافظ، وبعيداً عن التغرير بالرشدية إىل استيهامات غري رشدية تَبْترَس صورة 
ابن رشد وتنزلق بفكره بعيداً بعيداً، وتقتطعه عىل مقاسات أسئلة مزيفة، لتختزله بالتايل يف بوتقة 
ضيقة دلت عليها الطبعات املتعددة واملتكررة لكتب أيب الوليد الفصل والكشف والتهافت، والسكوت 
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جامل الدين العلوي لحظة حقيقة يقظة الفلسفة املغربية، 
وواقعة جديدة تنحو إل رد االعتبار إل ابن رشد، لتصري رحى كل 
قول ممكن عنه، بدل املَُسلامت التي تصدر عن املتقولني عليه.
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الدال وحده عىل سريته يف شطرها النظري العلمي.
جامل الدين العلوي أو الرجل الذي أرهقته النصوص القدمية البن رشد وسلفه الفلسفي، وأنهكه دهره 
وهو يقابل بني نسخ املخطوطات، يصلح عجز وتصحيف إحداها عىل كامل األخرى، ويصلح خروم الثانية 
عىل صالح األوىل، وعىل ما استنطقه من نسخ غريهام، وكذا السرب والبحث يف فهارس املكتبات الوطنية 
يف براغ ودير اإليسكوريال ولندن وباريس ومخطوطات برلني عن دليل يقود إىل مخطوط جديد، أو إىل 
إحالة عىل نص مبتور ألحد نصوص من وهب نفسه إلحياء أعامله، وأعياه تعقب ابن رشد الحقيقي 
وتخليصه من ابن رشد املنحول، وهكذا دواليك، يف عمل هو األشد تعقيدا واألبلغ إرهاقاً وقهراً. لكن عناء 
مقابلة النصوص والرتوي يف مقارنتها مل يكن بأعز من تحقيق أمنيته يف أن يرى املنت الباجوي والرشدي 
وقد اكتمل تحقيقه، وتصفيفه يف نصه العريب األصيل بعد نقله من النص والحرف الالتيني والعربي إىل 
حرفه ولغته األصيلة، التي هجرها يف وقت صار اسم أيب الوليد بن رشد اسام ممنوعا ومحظورا ال ينبغي 

حتى ذكره، أو حتى اإلشارة إليه ال من قبل تالمذته املبارشين أو غري املبارشين.
كان الرجل مفرطاً يف الثقة بجدوى عمله أو باألحرى مرشوعه لتشكيل صورة طبق األصل عام كانت 
عليه نصوص وفلسفة السابقني، لذا احتضن بإخالص فكرة تحقيق الرتاث الرشدي والباجي، بالرغم 
املغربية،  املدرسة  التحقيقية أصال عىل جو  النزعة  لغرابة  لذلك  الدين مل يكن مهيئا  أن جامل  من 
وبخاصة من لدن املشتغلني بالدرس الفلسفي ولعدم تلقيه تكوينا كبريا فيها ولعدم توفره عىل عدة 
ثقيلة فيها، اللهم تجربة شيخه سامي النشار يف تحقيقات األخري لكتب املرادي وابن األزرق. لتكون 
تحقيقاته للمنت الفلسفي يف الغرب اإلسالمي هي األشد متاسكا واألكرث صالبة إىل جانب تحقيقات 

مسترشقني كبار كموريس بويج وجريار أندرس.
إن البحث عن األصول واملتون الفلسفية البن رشد وسلفه هو الطريق الوحيد لقيام فلسفة رشدية، 
الشء الذي دفعه إىل أن يكون رجال »تحت ــ أريض« أو كائنا »رسدابيا » بتعبري نيتشه، عىل عكس 
الذين قاربوا ابن رشد أو باألحرى استغلوه أيديولوجيا من الذين كانوا يعيشون تحت األضواء، يف 
الوقت الذي كان جامل الدين يفتح األبواب املوصدة ويفك طالسم املخطوطات العربية والالتينية 
والعربية، ويحفر عميقا وما يستدعيه هذا من تقدم ببطء وبروية لكن بتبرص وحكمة مرنة، رغم ما 
يصاحب ذلك من حرمان من الهواء والضوء. لكن إميانه بقيام فلسفة رشدية من جديد كان يقوده إىل 
األمام ويدفعه إىل املزيد من بدل الجهد، وفكرة معانقة ابن رشد الحقيقي كانت عزاء يواسيه ألجل 
استكامل مسرية حياته األكادميية املائزة، حياة ستنتزع ابن رشد من املتأدلجني وستؤسس ملدرسة فاس 
التي ستعتني بالنصوص واملتون األصيلة وستؤكد عىل وجوب الرجوع الدائم إليها وحرمة االنكفاء 

شيئا ما كان ينتظره غري َمَهمة أن يكتب حواش عىل حوايش ألتوسري عن ماركس، أو حتى أن يرتجم 
أن  رأى  وإمنا  هيجل.  متون  عىل  كوجيف  هوامش  عىل  هوامش  أو  باشالر،  إلبستيمولوجيا  دروسا 
تاريخ  بالرتاث املشايئ يف  املهتمني  التي يجب أن يسلك، والتي ستمجد فيام بعد ذكره بني  طريقه 
أفقاً  التحقيق  باعتبار  اإلسالمي،  العامل  غرب  يف  املشائية  لرتاث  تحقيقاته  هي  اإلسالمية،  الفلسفة 
للتفكري يف هذا الجانب من الرتاث ورضبا من رضوب العبورـ غري املتجارس ـ إىل ابن رشد، وارتباطا 
مضاعفا باألخري، وسلوكا سويا إىل فلسفته، ميكن القارئ العريب من االشتباك وجها لوجه مع ابن رشد 
يف مجمل احتامالته التي تفرتضها سائر أصناف القول عنده، وبالتايل تحقيق التحاور البناء معه دومنا 
شعور بالغربة عنه، ودومنا نهج سياسة إخضاعه ملقوالتنا سابقة الفهم عنه أو محاولة تطويعه ضمن 
مؤطراتنا اآلنية. وإمنا السري معه وفق مقصد رشيف ومنزع لطيف، هو استعادته الكاملة لزمن ابن 
التي قد تساعدنا يف بناء رؤية واحدة للعامل وتحديد معامل مصري  رشد الضائع، ولفلسفته املضيعة 

واحد، ورسم حدود واضحة لنا وللعامل.
كان يتحرك يف سائر تحقيقاته من منطلق سارتري هو إدراك غياب، وتحديد النقص من خالل الكالم عام 
ال يوجد بإخراجه نصوصا إىل الوجود حتى ميكننا استحضار املايض املنغمس الذي مل يعد موجوداً، وتوقع 
زمن ابن رشد الذي ضاع من أيدينا أمام التضخيم الذي اعتمده البعض لتسويق صورة ابن رشد غري الذي 
عرفته قرطبة ومراكش، ابن رشد املشوه أيديولوجياً الذي تخونه النصوص ويفتقر إليها، وليتوه عنا ابن 

رشد الحقيقي من جديد، موزعاً بني مربعات لوحة الشطرنج البيضاء وكذا الداكنة السواد.
رمبا كان يعلم جيداً أكرث من غريه دور الرجوع إىل النصوص املؤسسة يف بناء تصور متكامل لتاريخ 
تحقيق  واملستحيلة وهي  الصعبة  املهمة  إليها  وأوكل  نفسه  ألزم  لذا  اإلسالمي،  الغرب  الفلسفة يف 
نصوص فيلسوف رسقسطة وفاس ابن الصائغ، ونصوص فيلسوف قرطبة ومراكش أيب الوليد ابن رشد. 
الرصني كام  الفيلولوجي  العمل  التصور وعمقه ال ميكن أن تؤسس دون  القراءة ورصانة  ألن متانة 
كان يراه ويدعو ويؤسس له، هو واآلتون بعده من مديري مركز الدراسات الرشدية كاملرحوم محمد 
آلوزاد، واملهيب أحمد العلمي حمدان، اللذين اشرتكا معه نفس الهم وترّشبا روحه، والتخرج من 
ذات املدرسة، بتلمذتهم الفلسفية جميعا عىل يد املشمول بعناية ربه طيب الذكر يف املرشق والغرب 

اإلسالمي عيل سامي النشار)2(.
هذا الهم الفيلولوجي التحقيقي الذي وصل به جامل الدين حد رفعه إىل مقام املشكل الفلسفي، 
والذي تبقى دونه كل قراءة فلسفية قراءة عسرية ومترسعة لنسق فالسفة الغرب اإلسالمي الثالثة : 
ابن رشد وابن باّجه وابن طفيل. فدون اكتامل مهمة تحقيق متونهم فإن كل قراءة إن هي إال قراءة 
أيديولوجية غري محتفى بها وال متت بصلة للرتاث الرشدي أو الباجي بل تجني وتتجنى عليهام وتفسد 
قولهام وتخرجه عن سياقه إىل سياقات ال تسوقنا إىل نتائج تهم حقيقة أنساقهم الفلسفية لنكون 
أمام خطر حقيقي أو عىل األقل بصدد مغامرة غري مأمونة العواقب، أو عاقبة غري مؤمتنة العقاب يف 
حجبه للمعنى واملغزى الذي تغيَّاه ابن رشد، بشكل يوسع من أفق ابهام تاريخ ابن رشد، يف غياب 
نصوص تهم حياته املادية املمتدة من 520 هــ حتى 595 هــ، لتبقى سرية الرجل منحرصة يف متنه 

امللف.
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س عليه جامل الدين  نكران الذات والتضحية كانت املبدأ الذي أسَّ
العلوي مركز الدراسات للمهتمني بابن رشد، ألن املركز أقيم 
مبجهودات شخصية يف غياب دعم حكومي أو غريه.



أبريل 2016

فلسفة أيب الوليد وبانتامء الرجل إىل ساللة املحققني الكبار الخالدة.
يف  يشبه  الدين  مؤلف جامل  جعل  الذي  هو  فيه،  الرؤية  ووضوح  الرشدي  املنت  يف  التنظري  عمق 
حقيقته ابن رشد يف طبعته الكاملة، وإىل حد كبري، يشبه يف تفاصيل فصوله وتبويبه مكتبة خورخي 
بورخيس الوقورة جدا، واملشمولة بسكينة فرضها النظام وتوزيع صاحبها الجيد، وكذا جاذبية الكتب 
البالغة التنميق والتوهج املقاومة لضحايا الهلوسات األيديولوجية املتحدثة بالنيابة عن النصوص وعن 
حياة أيب الوليد، ليكون املنت الرشدي يف أحد حقائقه مبثابة التابوت العرباين ألي دراسة حقيقية عن 

ابن رشد ال تذهب باألخري إىل حافته الصخرية املوحشة بل إىل املرافئ اآلمنة.
وجه  يف  واألكادميي،  الطالب  أمام  املبسطة  إمالئها  وقواعد  الرشدية  نحو  هو  صار  الرشدي  املنت 
االستعامل الال ـ مضبوط لقواعد اإلمالء الرشدية التي قد يلجأ إليها من هبَّ ودب، لهذا يفرتض يف 
الرشدي خارجه،  الخطاب  نظام  اكتشاف  متعذراً  مادام  متصلة  قراءة  معه ضمن  يتعامل  أن  قارئه 
بالطريقة التي صاغ بها جامل الدين كتابه والتي مل تعتمد اللف والدوران. إذ األرواح التي تود أن 
تدخل الجنة كام قال السيد املسيح يجب أن تكون أكرث استقامة، وهذه االستقامة هي من كانت 
تخرتق مؤلف صاحبنا العمدة إىل جانب الفطنة التي تحدث عنها سويد نربغ ) تــــ 1772 ( والفنية 
التي اشرتطها ويليام باليك ألجل الدخول إىل الجنة، فكلها صفات تحس بها عند جامل الدين الذي ال 
تزدهر عنده فلسفة ابن رشد إال وهو يحادث نصوص فيلسوفنا، ويستنطقها ضمن قاعدة أال مقاربة 
الجزيرة  الصالح يف  الوليد وسلفه  الوليد ونصوصه وعن أيب  الوليد مبنأى عن أيب  لتاريخ فلسفة أيب 

األندلسية، أي ابن الصائغ صاحب تدبري املتوحد.

3 ـ مركز الدراسات الرشدية املعلمة وعملها:
حقاً،  أكرثها  هو  بل  الفلسفة،  مجال  يف  وإنتاجاً  عطاء  الجامعية  املراكز  أكرث  يكون  أن  ميكن  نعم، 
نصوٌص كثرية تهم املنت الرشدي وتهم أعامل أبا بكر بن باّجه الفلسفية واملنطقية تم إنقاذها من 
التلف والضياع وإخراجها إىل الوجود، وكل ذلك بإمكانات لوجستيكية بسيطة جداً، ولكن بأفق أكرب 
فقط  والرتويج ملهامه، معتمداً  الرشدية  الدراسات  إقامة مركز  العلوي  الدين  املرحوم جامل  حاول 
عىل عالقاته الشخصية مبجموعة من املهتمني بالدراسات الرشدية يف دول العامل، وباملراكز البحثية يف 
أوروبا وأمريكا، فكان االتفاق أول األمر عىل إدارة ندوات تشهدها بشكل دوري دولة معينة، رشيطة 
أن متثل منطقة من املناطق يف إفريقيا وآسيا وأمريكا وأوربا وهكذا، ألجل تدارس مسارات العمل عىل 
تراث ابن رشد املشتت واملتناثر هنا وهناك، وألجل تجميع القول عنه، ومن مثة تعميق النظر فيام 

عنها، يف وجه باقي املدارس التي تعاين من اضطراب االيديولوجيا واختالطها بداء السياسة وما يفرتض 
من رضرهام عىل صحة التنظري وتصحيح النظرية.

2 ـ املنت الرشدي أَلفيُة الرشدية ونَْحُوها:
إىل جانب تحقيقاته املتعددة للمنت الباجي والرشدي، كان هناك عمله األصيل املوسوم بـــ«املنت الرشدي« 
الذي يُعد الخيط الهادي نحو عامل ابن رشد، و«مانفاستو« و«شمعدان الرشدية« ما بعد جامل الدين 
العلوي، والذي ال ميكننا القول عنه أنه مجرد صفحات قيمة عن ابن رشد، بل إمنا هو محاولة إنقاذ فلسفية 
من رشدي متأخر البن رشد، فمع هذا املؤلف املتأمل لسبل تآليف ابن رشد امللتوية هدأت إىل حد ما 
ضجة األسئلة املتكرثة الحامئة حول كثري من تآليف أيب الوليد، وصار مالذاً ملن يعانون دوار الليل بشأن 
كرونولوجيا فلسفة أيب الوليد. كام كان مؤلفه املوسوم بـــ » مؤلفات ابن باّجه »، منارة محيط متالطم 
عند الحديث عن ابن الصائغ، وذلك بعيدا عن عجرفة األيديولوجي والرسابات املرتعشة التي حاول أن 
يدخل إليها ابن رشد وفلسفته، حيث يبقى كتاب جامل الدين نسخا وبأثر رجعي إىل عرص أرنست رينان 
ومامحكات فرح أنطوان وصاحب رسالة التوحيد، نسخا لجوانب كبرية وكثرية تهم أغلب ما قيل عن تطور 
ابن رشد الفلسفي. فكتابه هذا يسري وفق مخطط أفالطوين ثابت، وهو تحويل النظرة عام هو زائف 
ومزور إىل ماهو حقيقي ومتكامل، إذ أن كل كتاب البن رشد يجب أن يوضع يف إطاره الزمني وضمن 
التحقيب املرحيل، الذي يهم تطور تفكري ابن رشد وتوجهاته واختياراته الفلسفية، بحيث يكون كل مؤلف 
هو عنرص يف متوالية فلسفية، أو مجموعة رياضية لها عالقاتها وقواعدها التي تحدها وتعرفها. فال يوجد 
كتاب اال بوصفه دليال ميكن التعرف فيه عىل ابن رشد الفرتة واملرحلة املؤرشين عىل تطوره، واملحيلني 
عىل درجة التحليل والتحايل عىل واقعه الثقايف والسيايس، مبا هو التأليف الرشدي مرتبط مبجموع الكتب 
األخرى التالية والسابقة عليه واملنتمية للمكتبة الرشدية. التي ما ترك صاحبها إضافاته إليها إال ليلة حزنه 
عىل موت والده وفرحه ببنائه عىل أهله ـ ألنه عنرص من مجموع كيل يتخىل عن فوضاه التي شوهت 
تاريخ الفيلسوف وتاريخ حياته وبعرثت زمنه وأيامه لصالح إجابات مسبقة ميتلكها األيديولوجي وتتملكه 
ويوجه بحسبها نصوص الفيلسوف املقتطعة واملبترسة ليسهل تأويلها ألجل خدمة أغراضه املتضخمة جداً.
الحديث عن املنت الرشدي إذن ليس حديثا عن هوامش دشن متنها مونك أو رينان أو موريس بويج 
أو ما يصطلح عليه بالدراسات الرشدية الحديثة، وإمنا فيه تكتمل حقيقة كلمة املنت لغوياً واصطالحياً، 
فكل القوائم التي حاولت مقاربة وإحصاء تآليف فيلسوف قرطبة ومراكش كانت إىل الفشل والقصور 
أقرب، مشرتكة جميعها وإن بشكل متفاوت يف عدم االحاطة، واقتصاد كبري يف الدقة والتدقيق، بل 
ورسخت يف األذهان كثري من األوهام والخطايا غري املغتفرة يف حق ابن رشد، والتي قد تؤذي ابن 
رشد وتؤدي إىل التضحية بنسقية فلسفته وتضللنا عنه. فعوض االعتامد عىل كتاب حقيقي البن رشد 
نصري إىل مخاتلة ما نريد حيث نعمد إىل اعتامد كتاب مل يوجد قط مبكتبة ابن رشد وال دارت أفكاره 
يف خلد وذهن أيب الوليد، الشء الذي اضطر جامل الدين إىل تبيني خالف ذلك بنسخ كل قوائم كتبه 
وإعادة تنضيد وتنميق املكتبة الرشدية بشكل يفيد، وبصورة حاسمة، بتبحر جامل الدين ومتاهيه يف 
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امللف.

 كتاب »املنت الرشدي« لجامل الدين العلوي، ليس مجرد
صفحات قّيمة عن ابن رشد، بل إمنا هو محاولة إنقاذ فلسفية من 
رشدي متأخر البن رشد.
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كاف عن جوانب من وجه ابن رشد، دون أن نعرتف بانتهاء مرشوعه وحلمه يف إمتام تحقيق ابن رشد 
وأعامله، وابن باّجه وفصوصه، ولرمبا ابن طفيل أيضا مع قصته وقصيدته.

بالتأكيد لقد أغلق دفرت حسابات املرحوم جامل الدين نهائياً كام بقية املنتزعني من ثلة الباقني عىل قيد 
الحياة، غري أن تركه آفاق مرشوعه واضحة ملن سيأتون بعده ممن تتبعوا نغمة مشيته التي تكتنفها 
التؤدة والعمق والحصافة الفلسفية، ممن أعجبتهم جبلته البيضاء ال يحيدون وال يزيغون عنها، وال 
يبدلون فيها، يف حنبلية جميلة. والحديث هنا عن ومع املستمرين يف البقاء بعده، مديري مركز أو 
باألحرى دير الدراسات الرشدية الذين نجحا يف استحضار ذكراه املنسية واالحتفاظ مبرجعياته الفلسفية 
مع اهتاممهم الذي عني باألصول، كام فقيد املركز، حد التهلوس بهذا املنزع األصويل، وهي املهمة التي 
َدْسرتها املرحوم جامل الدين، والتي مل يكف أن يهرب االعرتافات عنها يف هوامش أعامله رغم اقتصاده 
يف صياغة هوامشها، غري أنه كان يقصد دوما ترك إشارات لفك حالة ما أصبح يسمى بحالة ابن رشد، أو 
باألحرى فك شفرات اللغز الرشدي بعيداً عن ابن رشد الفلكلوري والذي كان يرفضه دامئا لصالح السامح 
البن رشد نفسه الذي تنوب عنه كتبه أن يتحدث هو نفسه عن نفسه من خالل خلق فجوات للحديث 
ابن رشد  للتعرف عىل شواغل  الدخول معها يف سجال  تم  بها، ومن  النصوص، ولتجسري عالقتنا  مع 
الفلسفية، لينطبق عىل فلسفة أوراش جامل الدين التي خلفها من ورائه، قول إ. كانط: »يسهل عليك أن 

تكتشف شيئا ما بعد أن يكون قد أشري عليك يف أي اتجاه ينبغي أن تنظر يك تراه ».

َخْتُم القول:
لقد كان املرحوم جامل الدين العلوي لحظة حقيقة يقظة الفلسفة املغربية، وواقعة جديدة تنحو 
إىل رد االعتبار إىل ابن رشد ببعث كتبه الدفينة يف مكتبات الدنيا من جديد، لتصري رحى كل قول 
ممكن عنه، بدل املسلامت االعتباطية التي تصدر عن املتقولني عليه، والتي يتم فيها اقتصاد الصواب 
وإباحة الخطأ، لتستغرقهم غمرة املداحني لهم، من كون أعاملهم أعامل جليلة، يف الوقت الذي كانت 
تشبه عند جامل الدين جرائم الوشاة وأكاذيبهم الدنيئة، ليكون هو يف مسريته العلمية مبثابة اإلرادة 
أو ضاعت منا  التي ضيعناها،  الرشدية  الحقيقة  تنبهنا عىل مسارات  التي  الشمس  املنقذة، ولفحة 
لتتحول إىل مرايا مكسورة ال نهائية، بقدر ما نعتقد أال سبيل إىل اسرتداد شظاياها أو الجمع بينها، 
إال ونحن مع جامل الدين عرب أعامله التحقيقية، نسرتد بعض األمل يف العثور عىل سيامء أيب الوليد 
الطبقات  وكتب  املعاجم  من  كل صفحة  ويف  فلسفة،  كل  ويف  نص،  كل  ويف  مرآة،  كل  يف  املندسة 
التي  األيديولوجي  وأضاليل  أكاذيب  من  واملرسوقة  املزيفة  الحكايات  كل  عن  ومتييزها  والرجال، 
يجب أن يُغض الطرف عنها حتى ال تبتلع ابن رشد ضمن إطار اإلقليمية واملحلية، والصور الضيقة 
التي قد تحتملها تقسيامت القطيعة ال التقاطع الفكري للمنتوج اإلنساين الذي ميثل ابن رشد أحد 
شخوصه املفهومية، بل وأعمق مناذجه، التي يكتشف معها وعندها تقاطع الدين والفلسفة، وفلسفة 
اإلسالم وفلسفة فالسفة اإلغريق، والحكمة والرشيعة، الشء الذي مكنه من تحقيق هجراته املتعددة 

واملتكررة بني الضفتني يف حياته كام األمر عقب موته، واملجد للحي الذي ال ميوت.

يخص املنجز من التحقيقات والّدراسات وتوزيع املهام عىل ما مل يُنجز، ضمن مهمة أكرب وهي إخراج 
ابن رشد من إطار االشتغال الفردي إىل مجال االهتامم الجامعي.

نكران الذات والتضحية كانت املبدأ الذي أسس عليه جامل الدين العلوي مركز الدراسات، ليكون جرس 
لقاٍء للمهتمني بابن رشد وبالرتاث الفلسفي يف الغرب اإلسالمي، فاملركز أقيم مبجهودات شخصية أكرث من 
أن تكون إسهاماً من الوزارة أو أي دعم محوري من لدن الجهات املسؤولة عن الرتاث والثقافة، فبمكتب 
صغري يف زاوية من زوايا كلية اآلداب سيدي محمد بن عبد الله بفاس نظّم املرحوم جامل الدين لقاءات 
دولية عّدة أجادت القول فيها نخبة من الباحثني الدوليني، كانت يف أغلبها لقاءات مقصورة عىل أبرز 
املهتمني بالرتاث الرشدي دون أن تكون ذات طابع جامهريي أو عمومي، ومعتمداً يف سائر تأسيساته 
للمركز عىل عالقات الصداقة التي كان يتمتع بها املرحوم جامل الدين، من قبيل صداقته مبارون عواد 
من املركز الوطني للبحث العلمي )C.N.R.S(، وجريهارد أندريس Gerhard Enders، وغريهم من 
األصحاب من املولوعني بابن رشد وبفلسفة األخري، ومام ساعد جامل الدين عىل تنمية آفاق املركز 
هو وجود ثلة من األساتذة من نفس مدرسة د. عيل سامي النشار استهواهم تراث الفلسفة يف الغرب 
اإلسالمي ونقصد هنا د. أحمد العلمي حمدان واملرحوم محمد ألوزاد من جهة، ومن جهة أخرى د. 
محمد املصباحي، الشء الذي خلق إنسجاماً وتناغامً كبريا يف عمِل الفريق، يف غياب انسجام وتناغم من 
اإلدارات الرسمية التي بقيت دون مأمول اإلرادات املرجوة، حيث تم اإلبقاء عىل املركز يف غياب الدعم 
املادي واإلداري، ودون تخصيصه بدعم يف نطاق الدعم املدفوع لبقية ملرافق الكلية ومجالس الجامعات 

يتحكم يف ذلك مزاج العمداء وانعدام امليزانيات املَخّصصة للبحث العلمي الجاد.

4 ـ ما بعد موت جامل الدين:
أو دون حتى دومنا  اكتامل »دازين« كل واحد منا،  املحتوم بعد  أننا نسري جميعا نحو حتفنا  ومبا 
اكتامله أيضا، يف أي وقت من أي طور من أطوار تطوره وسريه نحو مقصد البرشية املشرتك وهو 
السقوط يف فخ املوت املنصوبة رشاكه يف ومع كل خطوة من خطوات حياتنا، ويف كل زقاق من أزقة 
تحركنا، فقد كان لزاما عىل جامل الدين أن يغادرنا ويلقى حتفه، بعد أن صادفه املرض العضال يف 
القامة ويف هذا الوقت من  بـهذه  طريقه، دون أن يكون يف الحسبان فقد الفلسفة املغربية إسامً 
مرادفاً  باعتبارها  دوماً  تأيت  املوت  إذ  ناقصاً،  لقرون  ما ظل  إكامل  نحو  الطريق  بدايات  العمر ويف 

للخسارة وضد أي إضافة جديدة يف حديثنا عن الوجود ويف إعادة صياغتنا له.
ودون إغالقه دفرت تحمالته وكنانيش حساب َمَهمته التي مل يكمل برنامج عملها، ويحقق سائر غاياها، 
وبالتايل  اهتامماته،  بالئحة  به، واهتاممنا  انشغالنا  بداية  وليعلن  اشتغاالته،  لينهي  املوت فجأة  أىت 
َد وأسس له طويالً وبشكل عميق جامل الدين، لكن ويف ذات الوقت خرساننا  كسبنا طريقاً فلسفياً قَعَّ
أب مرشوع فلسفي ال شبيه له، وإرادة فلسفية جموحة ال نظري لها. إذ مبوته انحلت اليد التي جعلتنا 
ندرك أن االمساك بابن رشد أمر هو يف عداد املمكن، وأفلت منه هو مبكرا عاملنا الجميل، منتقال 
رمبا إىل عامله األخري الذي قد يكون هو األجمل قرب ابن رشد وابن باّجه، بعد أن ظفرنا منه بتصور 
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الهوامـــ�ش :

1 ـ يقول ابن عربي الشاهد على موت ابن رشد، وعلى نقل جثمانه من مراكش إلى قرطبة:" فما اجتمعت به حتى ُدِرج وذلك سنة خمس 
وتسعني وخمسمائة بمدينة مراكش، وُنقل إلى قرطبة وبها قبره. وملا ُجِعل التَّابوت الذي فيه جسده على الدابة ُجعلت تواليفه ُتعادله من الجانب 

اآلخر، وأنا واقف ومعي الفقيه األديب أبو الحسن محمد بن جبير كاتب السيد أبي السعيد، وصاحبي أبو الحكم عمرو بن السراج الناسخ، 
فالتفت أبو الحكم إلينا وقال: أال تنظرون إلى من يعادل اإلمام ابن رشد في مركوبه؟ هذا اإلمام وهذه أعماله يعني تواليفه، فقال له ابن جبير: 

يا ولدي نعم ما نظرت ال ُفضَّ ُفوك، فَقيدتها عندي موعظة وتذكرة، رحم اهلل جميعهم، وما بقي من تلك الجماعة غيري، وقلنا في ذلك:
هذا اإلمام وهذه أعماله ... يا ليت شعري هل أتت آماله ؟ " )أبو بكر بن عربي، الفتوحات املكية، م م، ج.2، ص.373(.

2 ـ يشار أن بحوث نيل دبلوم الدراسات العليا ألستاذين من األساتذة الثالثة كان املشرف عليها هو علي سامي النشار، فكان 
إلى جانب بحث محمد آلوزاد بعنوان: نشأة الفكر الفلسفي في األندلس: تمهيد لدراسة العقلية االسالمية في املغرب، برسم السنة 

الجامعية: 1979/1980، وبحث أحمد العلمي حمدان تحت عنوان: "فلسفة الفكر الديني بني السنوسي واملغيلي"، برسم السنة 
الجامعية: 1978/1979، وكان بحث املرحوم جمال الدين العلوي عن شيخ د. علي سامي النشار أي مصطفى عبد الرازق بعنوان 

"وجهة نظر مصطفى عبد الرزاق في التأريخ للفلسفة اإلسالمية"، برسم السنة الدراسية 1974.
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اأعمال املرحوم جمال الدين العلوي:

تحقيقات:
ـ أبو الوليد ابن رشد، مسائل يف املنطق والطبيعيات، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ع. 

3-2، 1980-1979، جامعة محمد بن عبد الله، فاس، 1978، ص.ص. 271-375.
ـ مسائل منطقية يف املقوالت والعبارة والقياس والربهان، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ع. 

5-4 ، 1981-1980، فاس: جامعة محمد بن عبد الله، فاس، 1978، ص.ص. 321-432.
ـ مقاالت يف املنطق و العلم الطبيعي أليب الوليد بن رشد، دار النرش املغربية، الدار البيضاء، 1983.

ـ من تلخيص السامع الطبيعي: تقسيم السامع الطبيعي، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
ع. 7، جامعة محمد بن عبد الله، فاس، 1984-1983، ص.ص. 205-255.

ـ تلخيص السامء والعامل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز، فاس، 1984، ص.ص. 396ـ400.
ـ تلخيص اآلثار العلوية، تقديم وتحقيق جامل الدين العلوي ؛ تصدير محمد عالل سينارص، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1994.

ـ الرضوري يف أصول الفقه أو مخترص املستصفى، تقديم وتحقيق جامل الدين العلوي؛ 
تصدير محمد عالل سينارص، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1994.

ـ تلخيص الكون والفساد، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1995.

تآليف شخصية:
جامل الدين العلوي، وجهة نظر مصطفى عبد الرزاق يف التأريخ للفلسفة اإلسالمية، 

دبلوم الدراسات العليا، الرباط، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1974.
ـ مدخل لقراءة الخطاب الفلسفي البن رشد، آفاق : مجلة دورية، الرباط، ع. 8، 1981، ص.ص. 37-59.

ـ رسائل فلسفية أليب بكر بن باجة: نصوص فلسفية غري منشورة، دار الثقافة، بريوت،، 1983.
ـ مؤلفات ابن باجة، دار الثقافة، بريوت، 1983.

ـ املنت الرشدي: مدخل لقراءة جديدة، دار توبقال، الدار البيضاء، 1986.
ـ نظرية الربهان وداللتها يف الخطاب الفلسفي البن رشد، حلقة وصل بني الرشق والغرب أبو حامد الغزايل وموىس بن ميمون ، 

ندوات أكادميية اململكة املغربية، أكادير 14 - 16 ربيع األول 1406، 27 - 29 نونرب 1985، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، 1986.
ـ الغزايل والخطاب الفلسفي يف الغرب اإلسالمي، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،ع. 8، 1986، ص.ص. 15-71.

ـ إشكال العالقة بني العلم الطبيعي وما بعد الطبيعة عند ابن رشد، 
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ع. 3 ، 1988 ، ص.ص. 7-51.

HYPERLINK »http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgi-  ـ مالحظات أولية حول إشكالية تجديد الفكر اإلسالمي ، 
sirsi.exe/?ps=usUI8vshXv/BC/219300014/18/X035/XHOST/191423« تجديد الفكر اإلسالمي: أعامل الندوة التي 

]نظمت[ أيام 4-3 أبريل 1987، الدار البيضاء، مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، 1989.
ـ تطور إشكالية العقل عند ابن رشد: من الفحص الفيلولوجي إىل النظر الفلسفي، 

الصورة: مجلة النقد األديب والبحث الفلسفي، ع. 2 ، 1999؛ القرص الكبري، ص.ص. 66-86.
ـ مالحظات حول تطور نظرية الربهان عند ابن رشد، مجلة الصورة، مجلة النقد األديب 

والبحث الفلسفي، ع. 1، 1998، القرص الكبري، ص.ص. 40-54.
ـ ورقات حول تدريس الفلسفة والبحث الفلسفي يف املغرب، تدريس الفلسفة والبحث 

الفلسفي يف الوطن العريب اجتامع، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1990.

امللف.

مفهوم »التاريخية« : مدخل لدراسة 
 تاريخ اإلسالم عند محمد أركون
 ماء العينني سيدي بويه // أستاذ باحث. املغرب

كان العلامء املتبحرين يف علم التاريخ، وحتى أمد قريب، واقعون تحت تأثري أو هيمنة 
املسيحي  الرتاث  الكالسيك؛  اللغة  فقه  أو علم   )*( الكالسيكية  الفللوجيا  ثالثة:  تراثات 
)السكوالستيكية املسيحية(؛ اإلسالم السني)1(. بينام كانت موضوعات هذه التيارات أو الرتاثات، تلزم 
الكربى،  واملعارك  السياسية  واألحداث  الحاكمة  والسالالت  الخلفاء(  )أو  امللوك  بدراسة سري  املؤرخ 

بقدر ما تضع حواجز وجدران بني ما يليق باملؤرخ أن يكتب عنه وما ال يليق.
فمثالً هناك التاريخ الوقائعي الذي يرسد رسداً الوقائع واألحداث بشكل خطي ُمتسلسل يف الزمن، 
متاماً كاملنهجية الفللوجية الذي هو مرتبط بها. أال أن هذه التيارات وخاصة التيار أو النمط الفللوجي، 
سيهاجم من قبل مدرسة »الحوليات« التي حاولت ادخال العلوم االنسانية واالجتامعية إىل ساحة 
التاريخ واملؤرخني، والرتكيز عىل أهمية التاريخ االقتصادي واالجتامعي واملدة الطويلة ال القصرية وال 

الخاطفة كالتي تخص الحدث الرسيع)2(.
 ]L’École des Annales[ »الحوليات«  مدرسة  وقعت  فقد  الضخمة،  إنجازاتها  كل  من  وبالرغم 
منهجية  طويالً  اتبع  أن  بعد  الدعوة،  أركون  محمد  وجه  ما  سبق.  ملا  معاكس  باتجاه  التطرف  يف 

»الحوليات« يف علم التاريخ، إىل الرهان عىل منهجيتني هام:
واملخيال  للخيال  أهمية  تُويِل  التي   ،)la Psychologie historique( التاريخي  النفس  منهجية علم   -

واألسطورة والوعي الجامعي كعامل أسايس ومحرك يف التاريخ اإلسالمي، باإلضافة إىل االقتصاد واملاديات.
- منهجية األلسنيات، وذلك لسبب خاص، فمن ُمنطلق أنه مؤرخ للفكر العريب اإلسالمي، فإنها اشتغل 
ما  القدمية. إذن فأول يشء مطلوب منه كمؤرخ أن يعرف كيف يقرأ نصاً  النصوص  باستمرار عىل 
ــ حسب قوله-. ومع ذلك، فان املنهجية األلسنية تبقى وحدها غري كافية، أنها ليست إال مرحلة 
أوىل من مراحل الدراسة، تتلوها بعدئذ اإلضاءة التاريخية واألنرثوبولوجية، ثم أخرياً لحظة التقييم 

الفلسفي)3(.

I ــ التاريخية داخل الفكر اإلسالمي:
I ــ 1 ــ مفهوم التاريخية:

إن مسألة التاريخية اتخذت مكانة مركزية بالنسبة للفكر الحديث بدءا من القرن الثامن عرش. وهي 
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= علم الكالم[
2 ـ خطاب إيديولوجي ]فكراين[ رسمي.

3 ـ ثم خطاب شبه علمي Para Scientifique ميزج طبقاً لنسب متفاوتة، بني بََدهيات من األول، 
وفرضيات من الثاين)8(.

إال أن سيادة خطابات هذه األطر ــ الثقافية، جعل من مسألة التاريخية »الال مفكرفيه« )**( األعظم 
بالنسبة للفكر اإلسالمي، لسبب تاريخي واضح جدا يتمثل يف رد الفعل السني الذي حصل عىل يد 
املتوكل عام 848م، أي قبل حوايل ألف ومائتي سنة )ورد الفعل القادري عىل الفلسفة واملعتزلة()9(.

II ــ القرآن والتاريخية، والخطاب اإلسالمي املعارص:
II ــ 1 ــ القرآن والتاريخية:

يُجسد القرآن والتاريخية، بالنسبة للفكر العريب اإلسالمي، نقطة لإلنطالق اإلجبارية من أجل االفتتاح 
 =( الهراطقية  األدبيات  فرضتها  التي  والحواجز  الحدوة  تتجاوز  التي  العلمية:  للعقلية  املنهجي 

البدعوية( ]hérésiographie[ والتيولوجيا.
وتنفتح بنفس الدرجة عىل علوم اإلنسان واملجتمع ومناهجها وتساؤالتها كام هي ُمامرسة عليه اليوم 
القران والتاريخية يستدعي  التدشينية لدراسة  املرحلة  نبدأ  الغرب منذ ثالثني سنة)10(. وحتى  يف 

محمد أركون ألجل ذلك مرحلتني من التحليل:
1 ـ دراسة تاريخية القرآن: والتاريخية طبقاً للقرآن.

2 ـ دراسة تطبيق التاريخية عىل القرآن.
والحال أنه ال ميكن تحقيق أي تقدم يف مسألة تاريخية القرآن، والتاريخية طبقاً للقرآن، حسب أركون، 

إال إذا وضحنا مبدئياً املفهومات الثالثة التالية:
أ – مفهوم الدوغامئية وكيفية اشتغال الروح الدوغامئية.

ب – مسألة املرور من مرحلة الفكر األسطوري )mythique( إىل مرحلة الفكر التاريخي اإليجايب )الواقعي(.
ج – فلسفة اللغة.

فيام يخص، مفهوم الدوغامئية، يعتمد أركون التعريف الذي قدمه »ج. ب. ديكونش«. والذي يعرف 
التصلب العقيل )أي الدوغاميئ( املرتبط بالروح الدوغامئية بصفته »عدم القدرة عىل تغيري الحكم أو 
الرأي )املتعلق بقضية ما( يف الوقت الذي تتطلب فيه الرشوط املوضوعية حدوث ذلك وعدم القدرة 
عىل اعادة تركيب حقل معريف ما حيث توجد فيه، مجموعة من الحلول ملشكلة واحدة وذلك بهدف 

حل هذه املشكلة بأقىص ما ميكن من الفعالية«)11(.
أما الروح الدوغامئية فإنها، تجري ملصلحتها وضعاً مستحيالً ال ميكن الدفاع عنه: ذلك أن ما يرفض 
املسلم التقليدي أن يأخذه بعني االعتبار، هو أن كل الوثائق التي ميكنها أن تفيد يف عمل تاريخ نقدي 

للنص القرآين قد دمرت باستمرار من قبل هيجان سيايس ديني.
أما بشأن املفهوم الثاين، فانه عىل ما يبدو، أن زمننا الراهن يعرتف وللمرة األوىل باألسطورة كأسطورة. 

تحيل يف آن معاً إىل املامرسة التوسعية للتاريخ النقدي بصفته علام شامال داخل العلوم االجتامعية. 
ثم إىل تأثري هذا العلم عىل البحث الفلسفي)4(.

كانت كلمة التاريخية قد ظهرت للمرة األوىل ــ حسب قاموس الروس الكبري للغة الفرنسية ــ يف 
مجلة نقد ]Critique[، وذلك يف 6 نيسان 1872 )ص209(. أما روبري فإنه ال يذكرها. إن األمر يتعلق 
االمتياز  عن  للتحدث  الوجوديني  فالسفة  قبل  من  علمية مستخدمة خصوصاً  بصياغة  الحقيقة،  يف 
الخاص الذي ميتلكه اإلنسان يف إنتاج سلسلة، من األحداث واملؤسسات واألشياء الثقافية التي تشكل 

مبجموعها مصري البرشية)5(.
التالعب به عن طريق األيديولوجيات االنتهازية. كام  التاريخية، ليست مفهوما ميكن  ما يعني أن 
يحدث غالباً اليوم، وإمنا هي الوضع البرشي املعاش مبرونة وتضامن ينطويان عىل عالقة محررة مع 

كل ماضينا، إذن فهي تتطلب املرور من حالة التاريخ األيديولوجي إىل حالة التاريخ التطهريي.
وال يتم ذلك إال عن طريق تساؤلها عن معنى وداللة القوى التي تضغط عليها وعن الوسائل التي 
متكنها من السيطرة عىل هذه القوى. إن التاريخية تتيح لنا أن نبقى دامئا عىل مستوى التساؤل، بينام 

التاريخانية تغذي الوهم بوجود اتجاه محدد، أو معنى وحيد ومعروف للتاريخ.
يقول أركون، »نحن ال نستطيع، أن نتجنب قضية التاريخانية التي كان عبد الله العروي قد أعاد لها 
االعتبار بحامسة وموهبة منذ وقت قريب وذلك ضمن إطار فكر عريب نقدي«)6(. إال أن »إعادة 
أو  عادة  التاريخانية  متحوه  ما  كل  إدخال  إعادة  يعني  إمنا  أمر  هو  التاريخية  يف  والتفكر  التبرص 
القوى  باختصار كل  املحركة...أي  الجامعية واألحالم واألسطورة  الحامسات  باحتقار. أي كل  تتجنبه 

التي حركت التاريخ الكبري«)7(.

I ــ 2 ــ التاريخية يف الفكر اإلسالمي:
إذا ما أردنا أن نعالج بشكل دقيق املكان الذي أتيح للتاريخية أن تحتله يف االسالم، فإنه من الرضوري 
أن نوسع مجال التحري والبحث لك يشمل، ليس فقط الفكر اإلسالمي الكالسيك وامنا القرآن نفسه 

أيضاً. حتى يتم تحليل ودرس وضع اإلسالم الراهن يف مواجهة الحداثة بشكل صحيح.
إن مقتىض معالجة التاريخية بشكل جدي )باملعنى الفلسفي(، يُفيد القبول بتطبيق مكتسبات العلوم 
أي  أمام سؤال: ضمن  نجدنا  عندئذ  القرآن(.  دراسة  )خاصة عىل  اإلسالمي  املجال  االجتامعية عىل 
مقياس، واىل أي حد، ميكن نقل إشكاليات هذه العلوم ومكتسباتها إىل املجال اإلسالمي وذلك من 

أجل أن نثري يف داخل الوعي اإلسالمي بُعداً حياتياً معاشاً، لكن غري منظر له؟
غري أن التكلم عن التاريخية بشكل واع ومعقول يف مجال إسالمي ما، أمر رضوري من وجهة نظر 
ذاتية )وجهة نظر الباحث(، لكنه خطر من وجهة نظر موضوعية إنه مستحيل. وذلك طبعاً بالنظر 
اىل ما تطرحه األطر االجتامعية ــ الثقافية للمعرفة يف كل املجتمعات اإلسالمية، عرب ثالثة أنواع من 

الخطاب حسب أركون:
1 ـ خطاب أصويل، وهو امتداد مخلص وفعال، قليالً أو كثرياً، للخطاب التيولوجي القديم. ]التيولوجيا 
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- وحده اإلسالم يستطيع أن يقدم قاعدة للمقاومة الفعالة.

- الحل األول التاريخي ملعالجة االنحطاط يكون ببعث اإلسالم يف عظمته األوىل. 
- إن اإلسالم هو معلم الغرب والعامل.

- إن االيديولوجية املادية التي يبثها الغرب تهدم القيم الروحية لإلسالم، ينبغي إذن محاربتها. 
- العلوم املوجودة يف الغرب غري قادرة عىل الفهم املوضوعي التاريخي لتعاليم اإلسالم. ينبغي إذن 
االلتزام الكامل مبنهجية األصول )أصول الفقه وأصول الدين(. وحتى الفلسفة التي اعتمدها وتبناها 

املفكرون املسلمون يف الحقبة الكالسيكية تظل مشبوهة.
- فصل السياسة عن الدين ميثل فكرة هدامة اخرتعها الغرب. أما اإلسالم فهو يحافظ عىل الرتاتبية 
الهرمية بني السيادة الترشيعية العليا )كالم الله وتفسرياته املأذونة( وبني كل أشكال السلطة السياسية.

- كل االخرتاعات الكربى للعلم الحديث موجودة سابقا يف القرآن أو معلنة ومرشوحة فيه)17(.
- ال ميكن لعملية البناء الوطني، الجارية حاليا بعد االستقالل، أن تتم مبعزل عن االسالم أو ضده.

واضح أن كل هذه املوضوعات، تعكس أن الخطاب االسالمي املعارص. مل يتوصل حتى اآلن إىل التمييز 
بني األسطورة والتاريخ عندما حرش كل مناذج التاريخ األريض الدنيوي يف الزمن القصري للوحي )زمن 
التجربة التأسيسية(. فكان أن َحرََّم هذا الخطاب عىل نفسه مفهوماً أساسياً، بالنسبة للتحليل النقدي 

الخاص باملعرفة األسطورية واملعرفة العقالنية عىل السواء. ونقصد به مفهوم التاريخية)18(.
ويتجىل طغيان تلك املعرفة األسطورية، من املثال الخاص بالشهادات التأويلية والروايات التي نقلتها 
األمة املؤمنة جيالً بعد جيل، وقد ضخمت اىل أبعد حد املضامني املعنوية والسيامنتية ألعامل النبي 

]صلعم[ ورسالته وصحابته فيام يخص الخط السني، ولألمئة فيام يخص الخط الشعبي)19(.
هام  وتعارضهام  فتداخلهام  األصول.  إىل  للعودة  امللحة  والدعوة  الحاجة  يرُبران  الرتاثني  هذين  إن 
اللذان يحددان الديالكتيك االجتامعي ــ التاريخي للمجتمعات التي ملستها الظاهرة القرآنية )***( 
ويتحكامن به ويُسريانه)20(، وهنا نتحدث عن الظاهرة اإلسالمية التي مُيثلها هذين الرتاثني، وعن 

الظاهرة القرآنية. إذ تتميز هذه األخرية بواسطة الرشوط اللغوية والسيميائية والتاريخية لنشأتها:
ــ فمن الناحية اللغوية: الخطاب القرآين يختلف عن كل خطاب آخر يف اللغة العربية. إننا ال نقصد 
واألسلوبية  والبالغية  واملعنوية  والنحوية  الشكلية  املعطيات  نقصد  وامنا  اإلعجاز  نظرية  باالختالف 
واإليقاعية الخاصة بالقرآن، والتي ميكن حرصها والكشف عنها عملياً. واضح هنا أن املجاز يلعب دوراً 

حاسامً يف تشكيل كلية الخطاب القرآين؛
للتوصيل  معني  ُمخطط  بواسطة  كلياً  مركب  القرآين  الخطاب  أن  نجد  السيميائية:  الناحية  ومن  ــ 
)أي شبكة تواصل وتوصيل ُمحددة(. الوظائف املهيمنة متارس من قبل الفاعل نفسه، أي الله. والله 
يتواصل مع مرسل إليه ينقسم اىل نوعني: مؤمن وكافر، وتتم عملية التوصيل عن طريق وسيط ذي 

مكانة متميزة وسلبية يف آن معا هو: محمد]صلعم[، ألنه ناقل للوحي؛
ــ ومن الناحية التاريخية: يف الوقت الذي كان فيه النبي يعرب مبارشة وبشكل محسوس وعن طريق 
والوقائع  األعامل  هذه  عىل  التعايل  لباس  يخلع  القرار  كان  ومرشوعه،  عمله  وأهداف  مامرسات 

وإدخالها مع كل قيمها االيجابية )الواقعية( ضمن إطار معرفة تعددية. يسمح لنا هذا الوضع الجديد 
أن نفهم كيفية اشتغال الفكر الديني. الفكر األسطوري ال ميكن أن يبدو، إال فكراً ال زمنياً، ويتميز بكل 

الخصائص التي نجدها يف أنظمة التصورات الدينية والفلسفية)12(.
أن  نجد  حيث  املستخدم،  الفكر  حسب  لالختالف،  يخضع  الذي  الثالث،  املفهوم  بخصوص  وأخرياً 
فلسفة اللغة التي هيمنت يف االسالم، هي التي تقول بأن اللغة تختلف طبقاً لآلية القرآنية الكرمية 
من سورة البقرة: »وعلََّم آدم األسامء كلها ثم عرضهم عىل املالئكة فقال أنبئوين بأسامء هؤالء إن كنتم 

صادقني«. )13(.
وذلك ما نستخلصه من تاريخ اإلسالم بجوانبه امليتافيزيقية والتاريخية والسوسيولوجية عىل السواء. 
حني يبني لنا إىل أي مدى كان القرآن قد اشتغل كقوة تاريخية محركة وتكوينية ثم كقرار موجه ملصري 

بأكمله وسابق عىل التاريخية الخاصة بالوضع البرشي)14(.
املنهجية  القرارات  بتطبيق  الضمني،  القبول  يشرتط  القرآن،  عىل  التاريخية  تطبيق  إن  ــ   II

واإلبستمولوجية التالية:
1ـ  إعادة قراءة جذرية للقرآن، وإعادة تفحص نقدي لكل الفرتة التأسيسية )القرن األول الهجري(، التي 
 )la mémoire islamique collective( شكلت فيام بعد ما ميكن تسميته بالذاكرة الجامعية االسالمية

ما نتج عنه تشظي الوعي األسطوري الذي تتوجه إليه اللغة القرآنية، وذلك يف اتجاهني اثنني: 
أ – اتجاه التبشري اإليديولوجي.

ب – االتجاه نحو مامرسة مسؤولة للمعرفة اإليجابية.
2ـ  ينبغي وضع التاريخية يف قلب تجارب املجتمعات اإلسالمية، ثم تتبع الدين الذي هو أحد مكوناتها.
3ـ  طرح كالم الله طرحاً إشكالياً ضمن التوجهات التي فتحها العلم املعارص، ثم طرح مفهوم الكتابات 

املقدسة، للمرة األوىل يف تاريخ األديان، خارج نطاق أية أسبقية تيولوجية.
4 ـ إن هذا الرفض لألسبقية التيولوجية سوف يُدان من قبل التيولوجيني. بينام نجد، أعامل هرني 
الووست وهرني كوربان تكفي لإلقناع بالحاجة امللحة إىل افتتاح تفسري تيولوجي آخر ومختلف قائم 

عىل أُسس جديدة كلياً. 
5 ـ إن إحدى السبل املتبعة اليوم بكرثة، هو ذلك الذي دشنته األلسنيات والسيبميولوجيا.

6 ـ سوف نلتقي من خالل الخطاب القرآين واالسالم التاريخي، مبسألة الكينونة )الكائن ــ الوجود( 
والتاريخية كام يعالجها اليوم كبار املفكرين املعارصين، أي بعد أن تخلصت من األسطورة )15(.

II ــ 2 ــ الخطاب اإلسالمي:
يُركز أركون الحديث عىل املوضوعات األكرث حضوراً وتردداً يف الخطاب اإلسالمي املعارص، وكيف أن 
لطراز ُمحدد من املعرفة األسطورية إىل املراحل األكرث  هذه املوضوعات تحيلنا بشكل ملح وطبقاً 

داللة عىل تداخل اإلسالم والتاريخ)16(.
وهي كالتايل، من خالل أهمها وأكرثها ثباتاً واستمرارية:
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ويجعلها متسامية ومتعالية عن طريق ربطها باملطلق األعىل وباإلرادة الغيبية لله )البداء( )21(.
أركــون، يــرى  ]صلعم[،  النبي  مــوت  فبعد  االسالمية،  الظاهرة  يف  مع  مختلف  األمــر   بينام 
حالة يف  وعياً  ترسخ  مشكلة  أو  منظمة  كقوة  دوره  مامرسة  عن  »توقف  القرآين  الخطاب   أن 
االنبثاق ضمن األحداث املعاشة من قبل جامعة »املؤمنني«. إنه يصبح بالتدريج مكاناً ثابتاً لإلسقاط 

ومرجعاً يُرجع إليه« )22(.
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* الفللوجية الكالسيكية: تطبق عادة املنهج الفللوجي )أي اللغوي( عىل نصوص الحضارات القدمية والغابرة من أجل 
التحقق من صحتها، وصحة نسبتها، وتثبيت معاين كلامتها، ومقارنة النسخ املختلفة للنص نفسه، بعضها بالبعض اآلخر. 
)رشوحات هاشم صالح، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد. ص 218، دار الساقي، بريوت، الطبعة الثالثة 1998(.

 كتاب »اللغة والفلسفة«
 لطه عبد الرحمن: الرتجمة املَُعلقة
 منترص حامدة // باحث

األول  اإلصــدار  هو   ،)1( لألنطولوجيا«  اللغوية  البنيات  يف  بحث  والفلسفة:  »اللغة 
للفيلسوف املغريب طه عبد الرحمن، وقد حّرر مقدمة هذا العمل يف غضون العام 1972 

بباريس. )جاء العمل يف 232 صفحة، منها خمس صفحات ُمخصصة للمراجع(.
العرب  للباحثني واملرتجمني  بالنسبة  العمل، وحتى  وعىل حد علمنا، مل تصدر بعُد أي ترجمة لهذا 
املعنيني بقضايا ترجمة نصوص الفلسفة اليوم. وألننا نعيش يف مطلع األلفية الثالثة )2(، ونظراً لكون 
هذا العمل صدر منذ أربعة عقود ونيف، فنعتقد ن اإلقبال عىل ترجمته والتدقيق يف العبارة، وتحيني 
الئحة من الفقرات التي جاءت يف النسخة األصلية، يتطلب مراجعة شاملة للُمؤلَّف نفسه الذي يظهر 
أن انشغال صاحبه بـنقد الحداثة من منظور أخالقي ائتامين، مل يرتك له الوقت لك ينخرط من جديد 
يف تتمة مرشوع »فقه الفلسفة« الذي افتتحه سنة 1995 )3(، بله التفرغ لتحيني ترجمة كتاب »اللغة 
والفلسفة« مع مستجدات البحث العلمي واألكادميي؛ نقول هذا ونحن نأخذ بعني االعتبار أن سؤال 
الرتجمة كام أجاب عنه د. طه عبد الرحمن، وخاصة ترجمة النص الفلسفي الديكاريت أسال الكثري من 
مداد النقاد واملتتبعني واملرتجمني، عىل هامش ما َحِفَل به الجزء األول املعنون بـ«الفلسفة والرتجمة« 
من مرشوع »فقه الفلسفة« )4(، سواء بالنقد واالعرتاض أو التنويه واإلطراء، خاصة أننا نتعرض هنا 
التداويل العريب، بحكم أن  اللغة واملنطق، لرائد الدرس املنطقي يف املجال  لرتجمة عمل يف فلسفة 
طه عبد الرحمن هو الذي أدخل تدريس علوم املنطق يف الجامعة املغربية )وكانت له أيضاً دروس 

تأسيسية للدرس املنطقي يف تونس بالتحديد(.
وقد نبّه د. رضوان مرحوم )5( عند تحريره ملقدمة كتاب طه: »سؤال املنهج« )6( الذي توىل نرشه، 
إىل رضورة العناية بكتاب »اللغة والفلسفة« بوصفه باكورة اإلنتاج الفكري لهذا الفيلسوف املجدد. 
وتوقف عند فكرته املركزية، معترباً أن هذا العمل يتمحور حول إشكالية الكينونة، ويجتهد يف فحص 
اليونانية  الفلسفة  من  كل  يف  طرحت  كام  الكيانية[  ]أو  األنطولوجية  لإلثباتات  اللغوية  الرشوط 
والفلسفة اإلسالمية والفلسفة الغربية. ويضيف د. مرحوم، وهنا بيت القصيد، أننا إزاء املؤلف العريب 
األول الذي كان له قصب السبق يف االستفادة من الدرس اللغوي الذي تقدمه فلسفة اللغة يف تحليل 
القضايا الفلسفية. حيث يدافع فيه د. طه عن دعوى النسبية اللغوية، ذلك أن كل لسان طبيعي 
يختص بقدرات عىل التفلسف مطوية فيه تحتاج إىل عقول واسعة تخرجها إىل حيز التحقق الفعيل، 
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والذي صدرت له الئحة عريضة من األعامل، ولكننا بالكاد ترجمنا له، كمرتجمني عرب، عمالن اثنان، 
دون البقية، من الفرنسية إىل العربية؛ أما مع مارتن هايدغر، أحد أهرام الفلسفة األملانية، فتزداد 
الصورة تشويشاً، عندما نعلم أنه مل يتم ترجمة جميع أعامله للفرنسية، وإمنا بضع منها، وأن أغلب ما 
تُرجم له عربياً، ال يعدو أن يكون نقالً/ ترجمة عن الرتجامت الفرنسية، وليس نقالً عن النص األصيل 
املُحرر باللغة األملانية باستثناء كتاب »الوجود والزمان« الذي قام د. فتحي املسكيني برتجمته عن 

اللغة األصلية، أي األملانية. وقد يُضاف إىل هذه الالئحة بعض الفلتات هنا أو هناك.
افتُِتح كتاب »اللغة والفلسفة« بكلمة لروين بواريي أستاذ بجامعة السوربون، ُملخصاً أهم املسائل 
التي اشتغل عليها طه يف أطروحته، ويتعلق األمر مبسألتني أساسيتني: تنحرص املسألة األوىل يف الواقع 
حقيقة  أو  واقعية  مسألة  هي  وتلك  للحقيقة،  كموضوع  عليه  يدلُّ  والذي  الخطاب  يعنيه  الذي 
االنطولوجيا الضمنية؛ وتتحّدد املسألة الثانية يف دور اللغة يف صوغ فكر ينقل ويعرب بطريقة ما عن 

واقع ما.
كام يتضمن العمل يف الخامتة، ضميمة قام فيها املؤلف برتجمة ثالثة نصوص كربى من العربية إىل 

الفرنسية وهي:
• نص املناظرة بني أيب سعيد الصريايف النحوي ومتى بن يونس املنطقي التي نقلها أبو حيان التوحيدي 

يف كتاب »اإلمتاع واملؤانسة«.
• نص يعالج مسألة الصلة بني املنطق والنحو أليب حيان التوحيدي، وهو مستخرج كذلك من كتاب 

»املقابسات«. 
• نص يعالج مسألة املوجود من كتاب »الحروف« أليب نرص الفارايب.

بنسبية منها  تعلق  ما  ــواًء  س لدعواه  سنداً  متثل  الثالثة  النصوص  هــذه  أن  طه  د.   واعترب 
اللغات أو بالخاصية الاللغوية للوجود. كام اعتمد باألساس يف هذه التحليالت اللسانية لألنطولوجيا، 
مختلف النتائج املتحصلة من الدراسات الحديثة حول اللغة وخصوصاً منها الدراسات اللسانية. يقول 

روين بواريي:
»كيف ميكن للغة ما )ويف اللغة العربية التي ال تتوفر عىل فعل الوجود يف الوقت الذي نجده يضطلع 
بدور أسايس يف الفكر الهيليني ويف الفكر األوريب برمته، نظفر مبناسبة حيَّة الستيعاب أهمية وصعوبة 
املسألة( أن تفرض أو تقرتح علينا مفاهيم وتوجه وتتحكم يف فكرنا؟ تلك هي اإلشكالية التي يعالجها 

بأصالة طه عبد الرحمن يف هذا الكتاب« )9(. 
وال يتعلق األمر يف كتاب »اللغة والفلسفة« )10( باستعراض هذا الفيلسوف لنظريات اللغة التي 

الفلسفة أكرث من غريها.  أداء معاين  أقدر عىل  وبالتايل فال تفاضل بني األلسن، وليست هناك لغة 
ومادام أن للغة العربية بنية متميزة تختلف يف تراكيبها ونحوها وُمعجمها الخاص عن اللغة اليونانية 
واللغات الهندية/ األوروبية، فال بد من مراعاة أثر هذا االختالف عند نقل أو تحويل مضامني املسائل 
الفلسفية، ألن الصلة الصميمية التي تجمع بنية اللغة بالفكر ال بد أن تؤثر يف كيفية مقاربة املسائل 

األنطولوجية؛ ذلك أن لأللفاظ التي تستعملها الفلسفة قيمة تداولية أصلية )7(.
فعىل الفيلسوف، قبل أن يتجه باجتهاده إىل التوعية بالقدرات الفكرية للغته األم، أن مُييز ما هو 
من لغته مام ليس منها، أو يتعارض ولغته؛ أي مام قد يحولها من لغة إىل لغو. هذا اللغو الذي حال 
دون تحررنا العقيل، ودون إبداعنا الفكري. ويف هذا دعوة لك نسارع إىل استنباط الفكر الفلسفي 
تعبري  حد  عىل  واألملانية  اليونانية  استنبطت  كام  العربية  وتراكيبه  لساننا  صيغ  وراء  يكمن  الذي 
هايدغر فلسفتها العميقة، مضيفاً أنه ما دام التفكري الفلسفي يستمد طبيعته أو، عىل األقل، عمقه 
من األصول اللغوية، ومادامت هذه األصول تختلف باختالف مقومات كل لسان، فلم يعد إمكان 
التفلسف منحرصاً يف األلسن التي استطاعت تاريخياً أن تعي قدرتها التفكريية، وأن تثبت لنفسها 
رؤية فلسفية خاصة بها اعتنقها الفكر العلمي، بل إن إمكان التفلسف يفرض نفسه، كلام توفرت 
رشوط التداول الرضورية لكل لغة، أياً كانت درجُة متاثل اللغات التي مل تحقق فلسفاتها، أو درجة 

تفاضلها مع تلك التي انكشفت انكشافاً فكرياً )8(. 
بالعودة إىل كتابنا، »اللغة والفلسفة«، نجد أن محتواه قد تفرع عىل مقدمة وخمسة أبواب وخامتة، 
وجاءت عنوانني األبواب الخمسة كالتايل: الباب األول، »التحليل النحوي للكلمة الوجودية« )تضمن 
الرابطة والجملة اإلسمية؛ ف.3،  النحو؛ ف.2،  الفلسفة إىل  اللغة  التالية: ف.1، من  الفصول  بدوره 
نقل فعل الوجود يف الفلسفة(؛ الباب الثاين، »األساس اللغوي لألنطولوجيا« )تضمن الفصول التالية: 
ف.1، الرابطة واملقوالت؛ ف.2، فعل »الوجود« والتفريق بني املاهية والهوية؛ ف.3، الرابطة والجهة(؛ 
للتحليل؛  الفلسفة كأداة  التالية: ف.1،  الفصول  للوجود« )تضمن  املنطقي  الثالث، »التحليل  الباب 
الرسم  نظرية  ف.4،  الوجود؛  ومشكلة  املنطقي  التحليل  ف.3،  للرابطة؛  املنطقي  التحليل  ف.2، 
اللغة  اثنان، وهام: ف.1،  )وتضمن فصالن  بالوجود«  اللغة  الرابع، »عالقة  الباب  األمناط(،  ونظرية 
وتصور الوجود، ثم ف.2، اللغة كنسق: اللغة املثالية(، وأخرياً، الباب الخامس، وعنوانه كالتايل »من 
ونقل  اللغة  ف.2،  األنطولوجيا؛  مصاعب  ف.1،  فصول،  ثالثة  )وتضمن  التداولية«  إىل  األنطولوجيا 

الوجود؛ ف.3، ُمجمل الفلسفة التداولية(.
ومام يزيد يف تعقيدات الرتجمة، أن العمل يشتغل عىل ترجمة بعض املفاهيم من اللغة اليونانية إىل 
الفرنسية، ولنا أن نتصور ترجمة هذه املفاهيم للعربية اليوم، يف زمن يتميز أساساً بتواضع األعامل 
املرتجمة للغة العربية، وأصعب هذه األعامل التي ال زالت متواضعة الحضور يف الساحة، األعامل 
الفلسفية، إضافة إىل أن أغلب هذه األعامل املرتجمة يف الساحة العربية، انطلقت من نصوص فرنسية 

أو إنجليزية، مع تواضع رهيب يف ترجمة األعامل الفلسفية من اللغة األملانية إىل اللغة العربية.
 ،)René Girard( ليس هذا وحسب، لقد رحل عنا يف غضون نهاية 2015، العالِم الفرنس رونيه جريار
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امللف.

تأليف »اللغة والفلسفة« يروم بيان أن الفلسفة باعتبارها خطاباً لغوياً 
ليس يف ُمكنتها أن تضع الوجود أو ترفعه. فليك تقوم مبهّمتها عىل أتّم وجه 
يتوّجب عليها أن تعي حدودها التي هي، يف نفس الوقت، وسائلها.
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طورها الفالسفة الكبار عرب تاريخ الفكر، بله، كام قد يتوهم البعض، األنطولوجيات التي تنتج عن 
التأمل الفلسفي يف ماهية اللغة، وفّضَل بدالً من ذلك االستشهاد بأسامء فالسفة من قبيل أفالطون 
وأرسطو وغريهام، أو حتى فالسفة يف يومنا هذا أمثال هايدغر وراسل وفتغنشتني...، لك يأخذ القارئ 
فكرة أولية عن الدور الحاسم الذي لعبه ال جوهر اللغة فحسب بل اللغة ذاتها، من حيث هي ومبا 

هي كذلك، يف صوغ وبناء املذاهب األنطولوجية باألساس.
ويختتم املؤلف مقدمة العمل باإلشارة إىل أن هدفه من تحرير »اللغة والفلسفة« ال يخرج عن بيان 
أن »الفلسفة باعتبارها خطاباً لغوياً ليس يف ُمكنتها أن تضع الوجود أو ترفعه. فلك تقوم مبهّمتها 
عىل أتّم وجه يتوّجب عليها أن تعي حدودها التي هي، يف نفس الوقت، وسائلها. ففي الفلسفة تتخذ 

مأساة الوجود من نفسها عنوانا لعظمة ذهنية«.
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"األصول اللغوية للمقوالت الفلسفية: معالم نظرية في املقوالت العربية"، ]ص 113 ـ ص 124[ والفصل في األصل، عبارة 

عن ترجمة للفصل األول من الباب الثاني من كتاب "اللغة والفلسفة".

امللف.

 وقفة مع املرشوع الفكري
ملحمد وقيدي: بني اإلبستمولوجيا 
 والسيكولوجيا التكوينية
 عبد الكريم بلحاج * // أستاذ التعليم العايل وأخصايئ علم النفس االجتامعي واملعريف. املغرب

خالل سنوات الثامنينات من فرتة التكوين الجامعية لدى جييل اقرتن درس اإلبستمولوجيا 
يف أقسام الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتامع بإسم األستاذ محمد وقيدي، سواء تدريساً 
أو بحثاً، وما أنتجه من مؤلفات منذ تلم الحقبة، تعبري عن هذا االهتامم الذي أوىل له جهوده، بل 
ووجوده املعريف. وقد كان مؤلفه »ما هي اإلبستمولوجيا )1983(« منطلقاً يعكس هذا التوجه يف 

االهتامم.
يف هذا السياق ملسنا لديه شغفاً برتسيخ السؤال اإلبستمولوجي بعد أن استأنسنا بالسؤال الفلسفي، 
ليس فيام تعلق بقضايا الفكر والنظر العقيل يف الوجود، بل بخصوص املعرفة العلمية التي كنا نتهيأ 
لتوجيه مسارنا الجامعي نحوها، وفيام يعنيني نحو مجال علم النفس الذي كان متواضع الحضور 
يف سياق الثقافة العلمية التي كانت الجامعة تعمل عىل تدبريها وتنشيطها يف اتجاه املجتمع، فقد 
مترسنا معه عىل الشك املنهجي الديكاريت واملساءلة اإلبستمولوجية للمعرفة العلمية، وهو ما عمدنا 
عىل نهجه بالنسبة للمجاالت السيكولوجية التي نشتغل فيها، بحيث ال نتبنى املَُسلاّمت والحقائق 
كام ُوِجدت، أو أخذها كام أتت من هنا أو هناك، ونحرص عىل ضبط املنطلقات النظرية واملفاهيم 
النظر  النهج يف  الحال، فقد كان هذا  إنتاج املعرفة يف هذا املجال. وبطبيعة  واملسلامت، وحيثيات 

والبحث املعريف يزعج بعض أساتذة علم النفس.
العلوم  التي لعبت دوراً يف تطور  لقد تعرفنا مع األستاذ وقيدي عىل جملة من املحطات املعرفية 
اإلنسانية، وطبعاً كان علم النفس من أبرزها من حيث مرشوعية وجوده، وهي محطات ميكن إيجاز 

مالمح املنظور وبعض املفاهيم القوية فيها، وذلك من خالل:

تبقى الجهود التي بذلها األستاذ وقيدي يف مجال إبستمولوجيا 
العلوم اإلنسانية وعلم النفس، ذات أهمية كبرية عىل مستوى 
التفاعل مع هذه العلوم.
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ــ االتجاه الوضعي Positivisme مع أوغست كونت؛
ــ باشالر ومفاهيم العائق والقطيعة؛
ــ بياجي واإلبستمولوجيا التكوينية.

1 ــ بالنسبة لالتجاه الوضعي، فقد كان األستاذ وقيدي يثري إحدى اإلشكاالت الكربى والتي اكتست 
تلك  بها،  االهتامم  ننخرط يف  والتي جعلنا  والتاريخية  املعرفية  النواحي  نظرنا من  بالغة يف  أهمية 
ومنظومة  نسق  ضمن  النفس  علم  قبول  مسألة  رافق  الذي  والجزر  املد  من  نوع  يف  تتمثل  التي 
بعض  يف  اليوم  إىل  عنه  نتجت  التي  االمتدادات  وكذا  االتجاه  هذا  موقف  باألساس  ومنها  العلوم. 
األطروحات املعرفية واملواقف العلمية، من منطلق أن االتجاه الوضعي مع أوغست كونت كان يقر 

بعدم املرشوعية اإلبستمولوجية لوجود علم النفس كعلم مستقل مبوضوعه ومنهجه.
2 ــ بالنسبة لباشالر ]Bachelard[ سنتعرف عىل ذلك املنحى يف منهجية التفكري بالنسبة للمعرفة 
التي تفيد برضورة القطع مع األفكار واملعارف السابقة عىل نشأة نظرية معرفية جديدة  العلمية 

وكذلك مع الحس املشرتك، بحيث أنه قد يكون من شأن هذا األخري أن يشكل عائقا لهذه النشأة.
عليه  االشتغال  انخرط يف  التي ستشكل مرشوعاً  التكوينية، هذه  باإلبستمولوجيا  تعلق  ــ وفيام   3
األستاذ وقيدي بشغف وتواطؤ معريف، كام أنتج فيه قوالً وكتابة بكرم املفكر امللتزم، بحيث أنه سعى 
إىل ربط ِصلة عضوية بني فلسفة العلوم من خالل اإلبستمولوجيا وعلم النفس، وهذا السعي أفرد 
له اهتامماً كبرياً إن عىل مستوى الدرس الذي كان يرشف عليه بقسم علم النفس أو عىل مستوى 
البحث، من خالل تأطريه لبعض أعامل الطلبة أو بالنسبة لنشاطه الخاص والذي تجىل يف تخصيصه 
لهذا املوضوع مكانة مرشوع ألطروحته الجامعية. ثم إنها الصلة التي أحدث من خاللها تقارب مع 
علم النفس واملشتغلني به. فقد كان الحال كذلك، من حيث ما جمعني به عىل مستوى الزمالة يف 

املهنة ويف تقاطعات املعرفة.
باإلحاطة  يتعلق  فيام  خاصة   ]Jean Piaget[ بياجي  جان  عامل  عىل  وقيدي  األستاذ  تركيز  إن 
اإلبستمولوجية، أملته هموم معرفية لديه، والسيام من حيث إبرازه لهذا الوجه لدى بياجي والذي 
كان ُمغيباً يف دراسة علم النفس. ذلك أن بياجي كان يُعترب من مؤسس علم النفس الحديث، وهو 
النفس االرتقايئ وعلم  النمو وعلم  النفس  النظرية لعلم  أنه صاحب األرضية  يُقدم عىل  الذي كان 
أنه فيلسوف وصاحب مرشوع  النفس الطفل. بيد أن وقيدي َعِمل عىل تقديم بياجي عىل أساس 
إبستمولوجي لتنظيم العلوم، وما نظرية النمو املعريف إال صيغة ملنظوره يف تطور العلوم، وهو ما عمد 
إىل التعبري عنه يف مؤلفه األول يف هذا السياق »النمو العقيل والتطور املعريف، وجهة النظر التكوينية 

كونه  وباحثاً، يف  طالباً  العريب  للمهتم  بياجي  تقديم مسعى  وقيدي عىل  اشتغل  بحيث   ،»)2005(
يتمثل يف تنظيم املعرفة عىل أُسس جديدة، من حيث كونها تستند عىل مطابقة الواقع. ومن ثم يقود 
هذا املسعى إىل البحث عن أفضل أشكال التفسري العلمي، إىل جانب أنه ومن خالل أعامله املتنوعة 

الرائدة فهي كانت جد ُمعربة عن مسعى انخراط علم النفس يف صف العلوم.
بعد ذلك، جاءت مؤلفاته التي توزعت املرشوع الفكري الذي قدمه يف أطروحته الجامعية، وهي عىل 
التوايل: كتاب »االبستمولوجيا التكوينية عند جان بياجي )2007(« الذي عرض فيه اجتهادات بياجي 
يف نقل االبستمولوجيا كمعرفة علمية مستقلة إىل مصاف العلوم، وذلك من حيث تكونها وتحديد 
رشوط قيامها، كام أن وقيدي حرص عىل أن يفرد حيزاً مهامً لعالقة اإلبستمولوجيا بعلم النفس )فصل 
5(، ثم »اإلبستمولوجيا التكوينية للعلوم )2010(« الذي يُواصل فيه البحث والتفكري يف رشوط قيام 
وتطور املعرفة العلمية من منظور اإلبستمولوجيا التكوينية، ويف إطاره يُعالج املشكالت الخاصة بعلم 
النفس مع قيامه كَِعلْم )فصل 5( . فهذه األعامل تبقى مبثابة مثرة اجتهادات األستاذ وقيدي يف وضع 
العالقة التي تجمع اإلبستمولوجيا بعلم النفس، وبخاصة من منظور جان بياجي الذي طبع مجال 

علم النفس لفرتة من الزمن، خاصة عىل مستوى برامج التكوين يف هذا املجال باملغرب.
كام أن أعامل وقيدي تؤرخ ملرحلة يف مسار علم النفس بالجامعة املغربية، بحيث نعاين طفرة يف هذا 
املسار من منظور ساهم يف تشييده جان بياجي إىل منظور صارت تحكمه العلوم املعرفية، هذه التي 
َسُه بياجي، غري أنها أحدثت نقلة نوعية يف املنظور واملَُحّددات  مل تكن بعيدة عن املسعى الذي أسَّ
ح  النفس يحتاج إىل من يرُشٍّ النفس. والحال أن هذا االنتقال يف مسار علم  بالنسبة لعلم  العلمية 

مظاهره واألُسس واملنطلقات املعرفية التي تطبعه يف الوقت الحارض.
ال مندوحة من القول بأن الجهود التي بذلها األستاذ وقيدي يف مجال إبستمولوجيا العلوم اإلنسانية 
عامة وعلم النفس بشكل خاص، تبقى ذات أهمية كبرية عىل مستوى التفاعل مع هذه العلوم، سواًء 
عىل املستوى الجامعي والتعليمي أو عىل املستوى الثقايف العام. وبالتايل، تبدو من خالل أشكال هذا 
التفاعل أنها مل تجد تجاوباً معها، وذلك يف سياق ما قدمته من قيمة مضافة بالنسبة لهذه العلوم، 
والسيام من خالل استيعاب الغايات املعرفية من اإلبستمولوجيا، كام لو أن هذه األخرية تبقى شأناً 
اإلبستمولوجيا،  تنشيطه لحقل  األستاذ وقيدي من خالل  إال. هذا مع تسجيلنا بكون  ليس  فلسفياً 
وبخاصة اإلبستمولوجيا التكوينية، يكون قد ساهم يف خدمة علم النفس معرفياً حتى يجد مكانته 

ضمن العلوم اإلنسانية يف املغرب كام يف الوطن العريب.

* النص الكامل للكلمة التي ألقاها األستاذ عبد الكريم بلحاج، من قسم علم النفس، عىل هامش اللقاء التكرميي 
الخاص بأعامل املفكر املغريب محمد وقيدي، واملؤرخ يف 23 ماي 2014. ]بترصف[
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امللف.
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تؤرخ أعامل وقيدي ملرحلة يف مسار علم النفس مغربياً، بحيث 
نعاين طفرة يف هذا املسار من منظور ساهم يف تشييده جان بياجي 

إل منظور صارت تحكمه العلوم املعرفية.



أبريل 2016

 58 59

امللف.
لكن مع مرور الوقت وزيادة التعقد املطرد للظواهر االجتامعية واإلنسانية بفعل التحوالت املتتالية، 
وتزايد سعة اإلدراك البرشي الرتاكمي بالظواهر الطبيعية، تأسيساً عىل ما أرسته التحوالت االجتامعية 
واإلنسانية إياها، فقد بدأ يتضح تدريجياً أن ال سبيل إىل االحتفاظ بنفس الهيكلة التقليدية املشار 
إليها، والتي تنضوي تحت ُمسمى »الحكمة/ الفلسفة«، بل منت وترعرعت حركة نشيطة لالستقالالت 
االبيستيمولوجية للعديد من التخصصات عن جسد أم العلوم واملعارف. وكانت حركة التحديث التي 
شهدتها أوروبا منذ بدايات عرص النهضة هي املهد الذي احتضن تلك الحركة، وكانت تلك الحركة التي 

بلغت أوجها مع عرص األنوار فيام بعد، هي املنجز املعريف للحداثة.
األخالق،  وفلسفة  كامليتافيزيقا  وريقات  بضع  سوى  الفلسفة  شجرة  يف  يتبق  مل  الوقت  مرور  ومع 
ناهيك عن االبيستيمولوجيا التي نشأت كفلسفة رديفة للعلوم تعنى بنقدها. وبالرغم من أن كل 
باعتبارها  امليتافيزيقا  أهمية  تزايد  إىل  إال  النهاية  يف  يُقد  مل  الطبيعية  العلوم  شهدته  الذي  التقدم 
الوسيلة الوحيدة لدراسة ما تعجز عنه فيزياء الكون مثالً، كام يذهب إىل ذلك برتراند راسل مثالً)2(. 
تيارات  كبعض  امليتافيزيقا  شأن  من  تقلل  بأكملها  فلسفية  تيارات  ظهور  من  مينع  مل  ذلك  أن  إال 
الفلسفة  التنافس بني  تبق خارج حيز  أن فلسفة األخالق بدورها مل  الربجامتية)3(. هذا فضالً عن 
تباعا كعلم االجتامع  التي استقلت ومنت  العلوم االجتامعية  التقليدي، وبني بعض فروع  بجسدها 
بني  من  أن  عىل  املطاف  آخر  يف  األخري سريسو  هذا  وأن  السياسية، خصوصاً  وعلم  واألنرثوبولوجيا 
أهم مواضيعه ومجاالته النظرية السياسية التي تهتم أساساً بتاريخ الفكر السيايس وقضايا الفلسفة 

السياسية)4(.
لكن بالرغم من كل هذا مل يكن هناك مطلقاً من داع عند أحد من كبار البحاثة واملفكرين للقول 
بأنه ال حاجة مطلقا إىل الفلسفة أو إىل ما تبقى من الفلسفة، وذلك بغية تصليب أدوات التفكري يف 

باقي فروع العلم واملعرفة التي تستجد باطراد.
عىل هذا املنوال سارت كل تيارات ما بعد الحداثة، والتي وجدت املنجز الحدايث التخصيص يف حقل 
الحداثة إىل  املعريف ضداً عىل دعوات  التكامل  الحداثة، فدعت هي إىل  املعرفة حلبة لرصاعها مع 
التخصص. لكن يف نفس الوقت مل يدعو أحد من هؤالء يوماً إىل أنه ميكن االدعاء بأنه ميكن توسل 
البحث  إىل  الحاجة  دون  الظواهر  واستيعاب  لفهم  التطور(  هذا  كل  )باعتبار  وحدها  »الفلسفة« 

امليداين االستقرايئ الدقيق يف موضوع بعينه.
وبتأمل تجربة كارل ماركس الذي اقتىض منه تأسيس مدرسة يف االقتصاد السيايس ويف علم اجتامع 
املعرفة أن يبدأ أوالً بتأسيس تصور جديد يف امليتافيزيقا. هذا وهو من بني أبرز مؤسس ]تيار[ »ما 
بعد الحداثة«، والداعني إىل دمج الفلسفة بكل ما استقل عنها من تخّصصات فرعية يف إطار حركة 
التحديث املشار إليها، والتي مل تكن سوى برنامج بورجوازي يف حقل املعرفة، لكن دون السعي إىل 

العودة إىل املوسوعية أو التأسيس لنوع من التطفل عىل املواضيع. 
املعرفية  املنجزات  عىل  الهجوم  منطلق  من  سواء  التكامل  دعاة  كل  لدى  من شك  يكن  مل  أنه  إال 
للحداثة، أو من منطلق االنشداد إىل الربيق املحيط بعبارة »تكامل املعرفة«، مل يكن هناك أي شك يف 

 الدعوة إل إلغاء تدريس
 الفلسفة من منظور مختلف
 عبد الفتاح نعوم  // باحث يف العلوم السياسية

قد تكون الدعوة إىل الغاء تدريس الفلسفة يف الحقل التعليمي املغريب أمراً غري مرغوب 
فيه من طرف أنصار تدريس الفلسفة، وهم محقون يف ذلك ما دامت تلك الدعوة تنطلق 
من اعتبارات »ماضوية األفُق« ترى يف الفلسفة كفراً وزندقة وما إىل ذلك من التهم الكالسيكية التي 

التصقت بهذا النمط من الفكر البرشي منذ عهد سقراط.
إال أن دعوة كهذه إن كانت منطلقة من منظور يسعى إىل وضع الفلسفة يف سياق تطورها التاريخي 
سواء باعتبارها فعالً أو حقال للدرس والتفكري والبحث، أو باعتبارها مجاالً للتدريس والنقل أي نشاطاً 

تعليمياً، عموما فإن هذه الدعوة تستحق أن تقابل ببعض االهتامم.
الفلسفة كتخصص  تدريس  فائدة من  ال  أن  يرى  أكادميي  رأي  العثور عىل  العسري  يكون من  يكاد 
أي  إليه  أن يفيض  ما ميكن  إىل  أو  ابيستيمولوجي معني،  نقاش  إىل  باالستناد  بذاته)1(، وذلك  قائم 
تنقيب يف تاريخ الفلسفة باعتبارها »تخصصاً للدراسة والتدريس«. ذلك أنه مثة نزعة سيام يف الحقل 
االحتفاء  إىل  )النزعة(  أصحابها  تدفع  إليها  املشار  الظالمية  الدعوات  واجه  الذي  العريب  األكادميي 
الشديد بالفلسفة، وذلك بالقدر الذي يجعل املالحظ يستشف من حديث هؤالء عنها وكأن ال حاجة 
إىل كل التفرعات واالستقالالت التي شهدها الهيكل التقليدي للعلم واملعرفة منذ أن أطلت الحداثة 
برأسها، أو كأن مفهومهم للفلسفة - من زاويتي اعتبارها فعالً وفكراً ومامرسة ذهنية، أو من زاوية 
اعتبارها مادة قابلة لالختزال واالختصار الديداكتيك، ومن ثم إكسابها لجمهور ناشئ يف مستويات 

مختلفة- مفهومهم لها ال تاريخي.
لكن بالرغم من ذلك، فإن عرضاً رسيعاً مختزالً كاف لبلورة تصور حول الصيغة التي ينبغي أن يتم 
تدريس الفلسفة ِوفَْقها يف السياق املعارص، وذلك إذا كان هذا العرض سيتناول تاريخ هذا النمط من 
التفكري البرشي الذي أعقب منط التفكري الالهويت األسطوري، ليولد هو يف كنف التفكري امليتافيزيقي 
حسب تقسيم أوغست كونت الشهري للمراحل التي مر منها املسعى البرشي لتشكيل املعرفة حول 

العامل.
إىل  والسعي  والحكمة  املعرفة  خانة  يف  يدخل  ما  بكل  الفلسفة  عنيت  امليتافيزيقا  من  وانطالقاً 
امتالكهام عرب تحفيز هواجس االستشكال الدائم للقضايا والظواهر والذوات واملوضوعات، وهكذا مل 
مييز املشتغلون بالفلسفة طوال قرون بني املواضيع واملعارف واملناهج، وساغ للواحد منهم أن يجمع 

بني الجامليات وامليتافيزيقا والفلك والفيزياء واالجتامع البرشي.
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التعليم  أسالك  كل  التدريس يف  ملواد  البيداغوجية  الخريطة  ضمن  مكاناً  لنفسها  تدريسها وجدت 
األويل واالبتدايئ واإلعدادي والثانوي.

أما الفلسفة فال يتم تدريسها إال يف مستوى الثانوي كامدة مستقلة بهذا االسم، وذلك بعدما كانت 
يف السابق تحمل اسم الفلسفة والفكر اإلسالمي، وعرفت تحوالت تتعلق بنوعية املواضيع والقضايا 
املطروقة، وهي تحوالت مل تحمل طابعاً ايجابياً عىل أية حال، حيث جرى تقليص مساحة امليتافيزيقا 

واألخالق تدريجياً إىل أن اختفت بعض املواضيع بالغة األهمية)7(.
وبخصوص تدريس الفلسفة يف الثانوي، فإنها عملية ال تخلو من صعوبات ومشاكل، ذلك أنها باتت 
لصيقة بتقنيتي الشحن والحفظ، واملفرتض فيها أن تكون أبعد ما ميكن وما يكون عن ذلك. كام باتت 
مبثابة محطة أساسية لتسييد الوهم املشار إليه سابقاً، ذو الصلة بالصالحيات التحليلية التي يتقلدها 

من ستحمل شهادات تخرجهم الحقاً اسم »شعبة/ تخصص الفلسفة«.
ومن ناحية ثانية تعترب تلك املحطة مبثابة تنفري للتالميذ من الدرس الفلسفي ألن الكثري من األساليب 
املتبعة يف نقل املعارف ذات الصلة بهذه املادة إىل التالميذ غري سليمة، وتصادم قابلية التلميذ للتلقي، 
سيام إذا اعتربنا اإلكراهات النفسية واالجتامعية التي تحيط به من كل الزوايا. وباملقابل هناك من 
التجارب من خطت خطوات أكرث تقدما يف سبيل وضع املتلقني يف هذا املستوى يف أطر استشكالية 

أكرث رحابة وجلبا ملتعة االستشكال والتطلع القلق إىل املعرفة)8(. 
وإذا كان ينبغي أن يكون تدريس الفلسفة يف السلك الثانوي رديفاً ومساعداً للتلميذ، بحيث ال ينبغي 
وتكرار ملواقف  يستوجبه من حفظ  وما  التنقيط،  كنظام  معينة  الفلسفي يف قضايا  الدرس  توريط 
واتجاهات نظرية يف مواضيع ذات صلة بالفلسفة أو ما تبقى منها، بل ينبغي الحفاظ أثناء تدريسها 
التساؤل وكفاءة  لسبل تخدم  التساؤل، وتيسرياً  الذهني، وتشجيعا عىل  عىل جعلها فرصة للعصف 
بخصوص  إتيانه  ينبغي  الذي  الشء  نفس  وهو  الثانوي.  السلك  وتخصصات  مواد  باقي  يف  التأمل 
تدريس الفلسفة كتخصص قائم بذاته يف التعليم العايل، بحيث ينبغي تقطيعه يف باقي تخصصات 

وشعب التعليم العايل داخل املؤسسات الجامعية املختلفة. 
فهل يسوغ لنا مثالً أن نتصور وضعاً يدرس فيه طلبة العلوم مواداً عن فلسفة العلوم، وطلبة القانون 
مواداً عن فلسفة القانون، وطلبة اآلداب مواداً عن النظرية األدبية )التي منشؤها فلسفي رصف(؟ أو 
يتم تبيئة الفلسفة داخل التخصصات التقنية، أو يتم تقطيع الفلسفة يف كل مواد التخصصات بحيث 
يتم تأطريها جميعا بالنفس الفلسفي؟ أليس ذلك أفضل من تخصص يدعي الكثريون ممن ينتمون 

إليه أنه ميكنهم أن يقولوا كل يشء ولو من خالل اإلنشاءات اللغوية فقط؟

الحاجة إىل التكامل املستند إىل الفلسفة أو ما تبقى منها لحظة التفكري وتأسيس املعرفة، والحاجة إىل 
التخصص يف لحظة نقل املعرفة إىل طالبها، حيث أن التكامل مل يكن دعوة إىل العودة إىل املوسوعية 
بصيغتها التقليدية التي كانت تتسيدها الفلسفة، وال إىل طمس الحدود بني التخصصات التي نشأت 

بفعل حركة تحديث غاية يف الرصامة)5(.
والحال هكذا، فإن مثة مشكالً حدث حينام انتقلت الفلسفة كنمط من التفكري وكموضوع للتدريس 
من مجالها األوروـ  أمريك إىل الفضائني الثقايف واألكادميي العريب اإلسالمي، وحدث مشكل أكرب حينام 
مل يقع متييز بني املساحة التي ميكن الدمج فيها بني الفلسفة أو ما تبقى منها وبني فروع املعرفة 
األخرى بكل اشرتاطاتها االبيستمولوجية وامليثودولوجية، يف لحظة البحث، والعمل عىل تطوير صيغ 
تقدميها لحظة التدريس. وهو األمر الذي انتهى إىل ترسيخ وهم مفاده أنه ميكن ألستاذ ملادة الفلسفة 
مثال أن يتعاطى مع قضايا السياسة واالجتامع واالنرثوبولوجيا واالقتصاد والتاريخ! وهذا ما يحدث 
الثقايف  فضائنا  يف  »الفلسفة«  ملوضوع  بالنسبة  والنقل  التعليم  ولحظة  والدراسة  التفكري  لحظة  يف 

واألكادميي العريب واملغريب منه عىل وجه التحديد.
إن االستمرار يف تدريس الفلسفة كتخصص قائم بذاته بات خطراً عىل الروح التي ميزت هذا النوع من 
التفكري البرشي عىل مر العصور، حيث أنه ساد نوع من الوهم خصوصاً يف بيئتنا األكادميية املغربية 
بأنه ميكن للمشتغل يف هذا التخصص أن يستوعب ويعالج كل القضايا االجتامعية واإلنسانية، ناهيك 
عن الطبيعية واملجردة. وبالتايل يصبح هاجس السؤال والنقد والشك الدائم يف القضايا واستشكالها 
واالقتصاد  االجتامع  داريس  عن  مغيبة  الزوايا  تلك  تصبح  الفلسفي،  الذهني  الفعل  زوايا  باعتبارها 
والسياسة وغريها، حيث إن هؤالء أيضا بسبب ترسيم الفلسفة كتخصص قائم بذاته، بات لديهم وهم 
بأن ال حاجة إىل الفلسفة أو ما تبقى منها لرتسيم أرضية االنطالق لبناء فرضياتهم يف تخصصاتهم التي 

قد يعتقد بأن ال صلة لها بالفلسفة، أو ال حاجة لها إىل الفلسفة. 
للدراسة والتدريس، وفضالً أيضاً عن  الفلسفة كتخصص  بتاريخ  الصلة  وفضالً عن هذا املشكل ذو 
طبيعتها كحقل للتفكري ومجال فعيل لإلنتاج. هناك مشكل آخر يتعلق بالصيغة التي ميكن تدريس 
التجارب  أن بعض  بحيث  »الفلسفة«.  تدريسها كتخصص يسمى  كان البد من  إذا  الفلسفة وفقها 
املتقدمة عىل هذا الصعيد تعمل عىل تدريس التفلسف يف ِسن مبكرة، تسمى يف تقرير اليونيسكو 
املشار إليه »ِسن الدهشة«، وهنا عملياً تقوم هذه التجارب عىل تدعيم القابلية البرشية الستشكال 
القضايا، وذلك عىل نحو تعليمي اختزايل)6(. فال يتم يف هذه التجارب سوى إيصال الجانب األهم يف 
الفلسفة، وهو الذي تبقى لها بعد كل التحوالت التي شهدتها إن باعتبارها مجاال للتفكري واإلنتاج، أو 

باعتبارها تخصصاً قابالً للمامرسة البيداغوجية التعليمية.
كتب  يف  الصيغة  بتلك  الفلسفة  تدريس  يطال  أن  ينبغي  تجديد،  ألي  تام  الغياب  يُسجل  ومادام 
ومقررات التعليم االبتدايئ واألويل واإلعدادي يف املغرب، سواء كامدة مستقلة تحت اسم الفلسفة أو 
األخالق أو أي اسم قريب مام تبقى من »أم العلوم« بعد حركتي الحداثة وما بعد الحداثة، أو من 
خالل إيجاد مكان لها داخل كل مواد التدريس األخرى، سيام وأن مادة الرتبية اإلسالمية عىل عالت 
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ينبغي إعادة يف طريقة تدريس الفلسفة ألن التمسك بصيغتها 
الحالية يف نُظمنا التعليمية، ناجم عن ردة فعل حيال الدعوات التي 
كانت تسعى إل إلغاء تدريسها ألسباب عقدية.
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التمسك  ألن  تراجع  أن  ينبغي  الجامعي  املستوى  يف  الفلسفة  تدريس  إلغاء  إىل  الدعوة  أن  واضح 
املريبة  الدعوات  حيال  فعل  ردة  عن  ناجم  أسالكها،  بجميع  التعليمية  نظمنا  يف  الحالية  بصيغتها 
التي كانت تسعى إىل إلغاء تدريسها ألسباب عقدية/ سياسية رصفة، وأدى ذلك السعي إىل تأسيس 
التصورات  يف  غارقة  تقليدية  إسالميات  من  االنتقال  إىل  بدورها  تحتاج  التي  اإلسالمية  الدراسات 
التقليدية إىل إسالميات معارصة تطبيقية من قبيل تلك التي دعا إليها الراحل محمد أركون، والذي 
يرى أن »املوقف اإلسالمي من الفلسفة )موقف الغزايل مثالً( هو موقف ثابت ومستمر يف الوعي 
اإلسالمي. إنها حقيقة تاريخية أن جهود ابن رشد بقيت ورقة ميتة يف أرض اإلسالم، يف الوقت الذي 

أثارت فيه تياراً فكرياً محرَّراً يف الغرب املسيحي ــ الالتيني«.)9(
ُمدرك  أكادميي  مجتمع  ينمو  حينام  إال  تتيرس  الفلسفة  تدريس  يف  النظر  إعادة  أن  أيضاً  وواضح 
للتحوالت املعارصة التي تشهدها حركة املعرفة يف الدوائر األكادميية املعارصة، إن عىل صعيد البحث 

أو عىل صعيد التدريس.
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 العقل والعقالنية يف الفكر
 الفلسفي املغريب املعارص
 هواري إدريس // باحث يف الفلسفة

يف  الفلسفية  الدعوات  ذلك  عىل  والدليل  والعقالنية.  العقل  عىل  الحداثة  قامت  لقد 
الغرب املعارص التي تنقب وتحفر يف جذور تاريخ العقل، بسبب ما ترتب عن استعامله 
املفرط واملرسف يف عملية التحديث، من تهميش واقصاء، ورفض لالختالف والتباين. فظهرت - كام 
هو معلوم - دعوات تنادي مبا بعد الحداثة، وهي دعوات أرادت تأسيس الحداثة عىل عنارص جديدة 

تتضمن ما أقصاه وهمشه العقل )1(.
إن النقاش الدائر حول هذه القضية الفلسفية املعارصة يعنينا كام تعنينا األمور السياسية واملستجدات 
التقنية التي ما تفتأ تحول نظرتنا إىل العامل والكون. لكن مناقشة أو تبني ما يطرح هناك - أي يف 
الغرب - البد أن يأخذ بعني االعتبار، بإسم »االختالف« و«حقوق الثقافات«، ما يعطي لوجودنا لونه 
الخاص، وما مينحه سمة متميزة. يف هذه املنحى فان الدعوات إىل »تفكيك« العقل الغريب والبحث يف 
أصوله وفصوله الجنيالوجية واألركيولوجية، هي دعوات تساعدنا عىل فهم ما مييزنا وميكننا من فهم 
اختالفنا. ذلك أن مسألة العقل والعقالنية من املوضوعات التي شكلت والزالت تشكل خلفية من 
خلفيات األطروحات الفلسفية املغربية املعارصة حتى أصبح نعت العقالنية بدون منازع من النعوت 

األساسية التي متيزها )2(. 
هناك من املفكرين املغاربة من يدافع عن رضورة التسلح بالعقل والعقالنية، ألنهام متجذرين يف 
العلم  العقالنية هي دعوة إىل تبني  الثقايف املغريب-األندلس، وبالتايل فالدعوة إىل  ثقافتنا وماضينا 
ومبادئه ونتائجه، واالرتباط مبقتضياته االبستمولوجية. وهناك من يدافع عن العقل، أو عىل األقل 
يؤكد عىل رضورة االعتامد عليه، ألن املرحلة التي يعيشها املجتمع املغريب وثقافته، منذ االستقالل، 

تتطلب الحسم واتخاذ قرارات جريئة تهم دواليب الدولة وشكل الحكم واملجتمع والثقافة.
والقدرة عىل  الفكر،  املثىل الستعامل  الطريقة  بامتياز عىل  يدل  العقل ألنه  يدافع عن  وهناك من 
اإلبداع وتجاوز التقليد واألطر الجاهزة من مقوالت ومفاهيم وفرضيات تؤطر تفكرينا بشكل عام. إن 
األمر يتعلق، إذن، بالعقل كأساس للعلم، والعقل كأساس للحسم واالختيار، والعقل كأساس لإلبداع 

والخلق أي للتفكري.

لنتوقف ملياً عند هذه القضايا الثالث :
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تتسم باليقني. وهذه املادة، حسب الجابري، ال يوفرها إال العلم وما يدور يف فلكه.
وعليه فإن العقالنية التي يدعو إليها تريد أن تتخذ من التقدم العلمي أساس منطلقها، والغاية التي 
عىل الفكر العريب مسايرتها إذا أراد، بالفعل، أن يرتبط برتاثه يف جانبه الحي واملنفتح عىل الجديد. 
يجب  العلم  تبني  إىل  الدعوة  ألن  مرشوعه.  يف  النقد  مفهوم  الجابري  وظف  ملاذا  يفرس  ما  هذا 
نتائج.  من  بها  يرتبط  وما  واملعارص  الحديث  العلم  لتبني  القابلة  األرضية  الكشف عن  يسبقها  أن 
فأصبحت العقالنية تعني قراءة الرتاث قراءة تبحث عن الجوانب العقالنية يف الرتاث، وتعني كذلك 
بيان بأي معنى أن الفكر املعارص)العاملي( يهمنا عندما نتابع فيه املادة املعرفية املتمثلة يف العلم 

والتطورات التي يعرفها هذا املجال. 
 

العقالنية كأداة للحسم
هذا فيام يتعلق مبسألة، العقل وعالقته بالعلم، أما عن العقل كأداة للحسم، فإن االتجاه الذي يؤكد 
عىل هذا املنحى يرى أن وضع العقل يف الفكر الحديث واملعارص ميز بني عقلني: عقل نظري يعتمد 
من  تتخذ  التي  واملواقف  السلوكات  يف  الفعل مجسداً  وعقل  الرصف؛  املنطقي  والتامسك  التجريد 
السائد »اآلن«،  العقل  )5( هو  الفعل  أن عقل  للتأكد عىل  الفعلية منطلقها. وال حاجة  املامرسات 
يعتمد عليه لحل املعضالت االجتامعية والسياسية والثقافية، ألن املجتمع الحديث يتجدد باستمرار 
ويتحول يف كل لحظة، ويف كل وقت يظهر أن مسألة جديدة حلت محل مسألة أخرى، وهذا عالمة 
عىل مسايرة املجتمعات الحديثة ملنطق الفعل الذي مييزها واعتامدها عىل عقل يتخذ مقوماته من 

منطق املامرسة.
ويف هذا املنحى فإن الحديث عن العقل يعني أساسا الحديث عن »العقالنية«. تشري هذه الصفة إىل 
أن العقل ليس هو املبادئ العامة والخالدة التي نجدها يف كل الحضارات، كام نجدها لدى االنسان. 
التي  واألداة  بني طموحاته  مفارقة  يعيش  الذي  التقليدي  العقل يف مجتمعنا  إعتامد  ولذلك يجب 

يستخدمها.
وإذا كان املجتمع املغريب واملجتمع العريب بصفة عامة يف حاجة إىل هذا العقل، ومضطر إىل اعتامده، 
فألنه مل ينتجه من داخله، بسبب الوضعية التاريخية التي عاشها والزال يعيشها، وهي وضعية التابع 
الذي عاش االستعامر إىل عهد قريب، ويعيش اآلن وضعية الرتدد والرتاجع والتي ال ميكن إال أن تجعل 
الهوة التي تفصله عن املجتمعات »املتقدمة » تتسع أكرث. لهذا فالدعوة إىل الحداثة أي إىل التجدد 
ليست إال دعوة إىل تجاوز عقل اإلسم، عقل املطلق وتبني عقل الفعل الذي هو أساساً عقل الحارض.

العقالنية العلمية
معلوم أن املجتمعات املعارصة »املتقدمة« عرفت تحوالً كبرياً يف بنيتها املجتمعية، والصيغ الفكرية 
التي تدرك بها واقعها، وجاء هذا التحول كنتيجة لالنتشار الكبري للتقنية واألشكال الفكرية املرتبطة 
أن دخول  فيه، كذلك، هو  بالتقنية، فمام الشك  العلم  النقاش حول عالقة  الدخول يف  بها. وبدون 
العلم منذ العرص الحديث، كعنرص أسايس يف املعرفة، غرًي، متاماً، طرق التفكري وفتح إمكانيات جديدة 
لإلنسانية. هذا التصور هو الذي نجده يؤطر خطابات مجموعة من مفكرين املغاربة، الذين يعتربون 
أن » التقدم » أو« النهضة » رهني بإعادة تأسيس عالقتنا من جديد مع العقل. وهذا يعني ربط الصلة 

من جديد مع العلم. فام هي خصائص الخطاب العقالين / العلمي؟ 
إذا كان العقل مجموعة من املبادئ العامة واملشرتكة بني البرش مبا هم كذلك، فإن هذه املبادئ هي 
التي نجدها تحدد العلم، وتعطيه خاصياته األساسية، مام يعني أن االعتامد عىل مبادئ العقل هو 
أساساً اعتامد عىل مبادئ العلم. حيث يستند كل واحد عىل اآلخر. يف هذا املنحى، فإن الحديث عن 
العقالنية هو حديث عن العلم وعن تطور اكتشافاته وانتاجاته، وبالتايل فعىل االنسان لك يواجه 
الالعقل الذي يحمله أن يستند يف معرفته عىل منتوجات العلم، ويعمل عىل توطينها يف ثقافته، لكون 
االنسان ليس عاقالً دامئاً، فسلوكاته ال تصدر يف كل األحوال عن العقل ومبادئه. فهناك جوانب أخرى 

تتدخل يف تكوينه لتبعده عن منطق العقل أي منطق العلم.
وإذا اعتمدنا عىل أصول الثقافة املغربية التي هي جزء من الثقافة العربية االسالمية، فإن الجوانب 
الالعقالنية هي الجوانب الخرافية والسحرية والصوفية التي لعبت دورا كبريا كام نعرف يف الثقافة 
العربية االسالمية. لهذا فالحديث عن رضورة تأسيس العقل من جديد يعني رضورة مواجهة الرتسبات 
التي تركها الجانب الالمعقول يف ثقافتنا)3(، وهو جانب ال يخدم العلم، ألنه ميثل عائقا أمام تطوره، 
بل أكرث من هذا فإنه العائق األسايس الذي ال ميّكن العقل من أن يتأسس من جديد عىل ما هو إيجايب 
يف تراثنا. وما هو إيجايب يف هذا الرتاث هو إعادة ترتيب العالقة بني الفلسفة وامللة بجعل عقالنية 

امللة تتآخى مع الفلسفة، ملا تتميز به هذه األخرية من منحى علمي )4(.
وهذا التصور هو الذي يدعو له كام نعرف املفكر محمد عابد الجابري. فلقد رشح هذا األخري موقفه 
من العقل يف نصوص كثرية، بداية بكتابه، الذي مكنه من الشهرة وهو، »نحن والرتاث« وصوالً إىل 
مرشوعه الكبري والطموح واملوسوم بـ«نقد العقل العريب«. ما مييز موقف الجابري الذي اتخذ التصور 
االبستمولوجي منهجا ورؤية له هو أن الفكر العريب املعارص والفلسفي منه ال ميكن أن يقدم أي 
جديد لإلنسانية، ألن هذه االخرية هي العالمة عىل التقدم بالفعل، إال إذا استند عىل مادة معرفية 
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يرى عبد السالم بنعبد العايل رضورة امتداح سوء التفاهم 
واعتامده كعنرص إيجايب يف كل عالقة، وبالتايل عدم إقصاء 
الجوانب التي تبدو لنا سالبة.

ما يُعلمنا إياه الخطاب الفلسفي املغريب حول العقل والعقالنية 
هو إدخال الشقوق والبياضات: إنه انفتاح عىل ذواتنا بقدر ما 

هو انفتاح عىل اآلخر.
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إضافة إىل ما سبق فإن الدعوة اىل تبني عقل الفعل تجد أصلها يف كون الفكر املعارص والعقل الذي 
يسنده هو عقل املصلحة واملنفعة املفيدة، فالعقل ال يحدد فقط ما هو صالح وما هو فاسد، وما 
يجب تبنيه، وما يجب رفضه من وجهة أخالقية، ولكنه يتجاوز هذا ليلتصق باملجتمع ومقتضياته 
واألهداف التي يود تحقيقها. ذلك أن القضايا الكربى التي تواجه املجتمع املغريب، مثله يف ذلك مثل 

املجتمع الغريب هي قضايا اجتامعية ــ سياسية.
وتعدد  النسل  تحديد  األرسة مشكلة  داخل  »نواجه  يوجد حولنا من مشاكل  ما  إىل  نلتفت  عندما 
الزوجات وقصور املرأة، يف مجال االقتصاد ضعف االنتاج وشح االستثامر والخوف من البضاعة بتذخري 
السطرجة، يف  التأهيل وانعدام  اإلرتجال وضعف  اإلبداع  العقار، يف مجال  املسكوك والتهافت عىل 
مجال السياسة العجز عن تأمني صدق االنتخاب ورعاية املصالح«)6(. هذه األمور وغريها ال ميكن 

مواجهتها إال عن طريق الحسم بتبني العقالنية التي هي أساسا عقل الفعل.
الزاخر  تراثنا  لقيمة  تنقيصه  حول  تدور  العقل،  هذا  إىل  توجيهها  ميكن  التي  االنتقادات  أن  يظهر 
الذي أعطى الدليل عىل قدرتنا عىل االخرتاع واالبداع، واستخفافه مبا قدمناه للحضارة االنسانية من 
اخرتاعات واكتشافات ساهمت يف تقدمها. لكن مثل هذا القول هو الذي يريد تجاوزه صاحب عقل 
الفعل، ذلك أن »القطيعة« بني املجتمع الحديث واملجتمع التقليدي قطيعة واقعية، ومن ال يقر بها 
ال يعيش عرصه، وال يالحظ الهوة التي تفصله عن الحارض الواقعي. من هذا يؤكد عبد الله العروي 
صاحب هذا االتجاه عىل مسألة املفارقة. فهذه األخرية تشري إىل املسافة التي تفصل بني ما يحمله 
الفرد من وعي وثقافة تراثية والواقع الذي يعيشه، إذ يالحظ أن ما يحمله الفرد ال ميكن إال أن يؤدي 
إىل عكس ما يعيشه فتصبح املفارقة واقعية. وهذا ما يجعل من عملية الحسم أي تبني العقالنية، 
الحديث  الفعل  عقل  يجسدها  التي  القطيعة  بواقعية  واالقرار  الواقع،  إىل  ومبادئه  العقل  وإرجاع 
كواقعة ال مفر منها. فال يكون »العقل عقالنية … إال إذا انطلقنا من الفعل وخضعنا ملنطقته« )7(. 

العقالنية املنفتحة
هناك وجه ثالث لحضور العقل والعقالنية يف الخطاب الفلسفي املغريب وهو وجه يتخذ من االختالف 
والجدل واملحاّجة خلفية له. ذلك أن العقل وهو أساسا عقالنية متفتحة. فالعقل ليس مجرد قواعد 
متعالية، بل املامرسة العقلية نفسها التي تنفتح عىل اآلخر من جهة، وتعمل عىل أن تتفاهم وتتواصل 
معه من جهة أخرى. وهذا يعني أن مبادئ العقل ما هي إال »حياة متارس وتقنيات تنظم حسبها 
األفعال واألقوال والتجارب واملعارف« )8(. هذا ما يجعل االنفتاح، وليس االنغالق، هو أساس هذه 
العقالنية. ال يعارض مفهوم االنفتاح مفهوم االنغالق كزوجني من األزواج امليتافزيقية، بل األمر يتعلق 
البون  الداخل ينفتح عىل الخارج ومتكني هذا األخري من أن يصبح داخالً، وذلك بالرفع من  بجعل 
الذي يفصلهام ويجعلهام أساس العالقة التي تحددهام. فاالنفتاح عىل اآلخر ال يعني النظر إليه كام 
لو أنه اآلخر، بل النظر إليه كآخر الذات. يف هذا املنحى فإن الدعوة إىل االختالف وتأسيس عقالنية 
بالعمل  وذلك  عنه،  خارجية  عنارص  إدخال  بدون  ومبادئه  العقل  عن  الدفاع  إال  تعني  ال  منفتحة 

عىل الخضوع إىل سلطة العقل التي هي سلطة االختالف واملحاجة والجدال، مام يسهل عىل العقل 
كعقالنية امكانية انفتاحها املستمر عىل ما الزال مير وما يفتأ يتغري. من هذا املنظور فليس »املقصود 
بالعقالنية مذهباً بعينه، بل املقصود بها اسرتاتيجية التعامل مع اإلنتاج االنساين عىل أنه تراكم فكري 

ال يخص حضارة بعينها أو جنسا بعينه » )9(. 
من القضايا األساسية التي تربزها العقالنية املنفتحة التي تؤكد عىل رضورة االعتامد عىل االختالف، 
جعل التفاهم مير أساساً عىل طريق الالتفاهم. فإذا اعتربنا الحياة تجربة، فإن التفاهم الكيل والشامل، 
واملطلق ال ميكن أن يوجد إال يف ظروف وجود اجامع مطلق، وعقل واحد. وهذه األمور غري موجودة 
تاريخيا فال وجود إلجامع مطلق ولعقل واحد، فكل ما هو موجود هو الوجود يف تعدده واختالفه، 
وبالتايل فإن سوء التفاهم عنرص أسايس من عنارص العقالنية املتفتحة، ألن هذا الجانب هو الذي 
العقل وعدم افرتاض وجود حقيقة كاملة  اللعبة، ويجعل املتحاورين يقبالن بسلطة  يحدد طبيعة 
وشاملة إىل جانب طرف من األطراف املتحاورة. فإذا كان هناك » تفاهم منشود فال وسيلة إليه إال 

سوء التفاهم ذاته » )10(.
ويعترب الفيلسوف عبد السالم بنعبد العايل ُممثل هذا االتجاه. ففي نظره يجب امتداح سوء التفاهم 
واعتامده كعنرص إيجايب يف كل عالقة، وبالتايل عدم إقصاء الجوانب التي تبدو لنا سالبة. لقد اعترب 
لكن سوء  تجاوزه.  دامئاً،  وحلامً، غري حقيقي يجب،  وظناً  يبدو شكاً  الذي  الجزء  أي  التفاهم  سوء 
التفاهم، أي تلك املنطقة الضبابية والغري جلية يف العقل تبقى رضورية للعقل. ذلك أنني »ال أستطيع 
أن أقنع خصمي أو يقنعني إال إذا اعرتفت به كائناً له رأي مخالف لرأيي. حينئذ، وحينئذ فحسب 
يصبح الخالف بيننا اختالفا يف الرأي، وحينئذ ستنفع املجادلة وتبادل الرأي ومقارعة األفكار« )11(. 
هذا ما يجعل العقل أي العقالنية تعددية بطبيعتها وال ميكن أن تزدهر وتنتعش إال يف مجتمعات 

تروم وضع االختالف كمنطلق لها.
هناك سبب آخر جعل العقالنية انفتاحاً وهو أن الوجود مل يعد وحدة كلية وشمولية، بل جزئيات 
كائناً  التحول  الكائن مبفعول هذا  فأصبح  الخاص،  ومنطقها  قوامها  لها  الصغر  ومتناهية يف  صغرية 
جزيئياً، والعقل وبالتايل العقالنية، ارتباط بالجزئيات الصغرية وبنظامها الخاص. بهذا املعنى مل يبق 
العقل مبادئاً عامة ولكن أصبح تفتيتاً للكائن وانتشاره الجزيئي يف وحدات متناهية الصغر. فرتتب 
عن ذلك أن العالقة بني الرضورة واالعتباطية، والكل والجزء، والكبري والصغري واملتناهي والالمتناهي… 
ما هو  بني  يفصل  لك  يشتغل  لن  فالعقل  الكائن.  تحدد  التي  ولالنفصاالت  للعقل  أصبحت صوراً 
»معقول« وما هو »المعقول«، ولكن ليقيم عالقة هشة تجمع هذه األزواج، وتجعل منها عالقات ما 
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العنارص التي أقِصَيت باسم الجدية والرصامة املنطقية تأخذ 
مكانها يف مجال العقالنية املنفتحة، ونخص بالذكر، أساساً، كل ما 
له عالقة بالالعقل، مثل الخيال والحلم والشعر.



أبريل 2016

يفتأ يتغري وضعها وقوام عنارصها.
املنطقية تأخذ مكانها يف مجال  الجدية والرصامة  التي أقصيت باسم  العنارص  لهذا نفهم كيف أن 
والشعر  والحلم  الخيال  مثل  بالالعقل،  عالقة  له  ما  كل  أساساً،  بالذكر،  ونخص  املنفتحة،  العقالنية 
والشعرية، وسيتم رد االعتبار لهذه العنارص باسم الوضعية الجديدة للكائن التي أصبح يحتلها ضمن 

نظام ال يأخذ بعني االعتبار التسلسل املنطقي وال الدليل النهايئ والقاطع.

خالصة
تبني املواقف السائدة يف فكرنا الفلسفي املعارص من مسألة العقل حيوية هذا الفكر وتشعب قضاياه، 
وجدية طرحه. فالشء األسايس الذي تربزه هذه املناقشة هو ارتباطها أساساً بالراهن ومقتضياته، مام 
يسمح لها بأن تساير املستجدات التي تغري مفهومنا وتعريفنا للعقل. ويصبح السؤال األسايس هو: إىل 

أي مدى تراجع التقليد، وانحرص مجاله لفائدة عقالنية معارصة؟
ال يحيل السؤال إىل أي تعارض بني العقل والالعقل )التقليد(، ولكن إىل مدى وعينا برضورة تجذير 
العقل املعارص يف ثقافتنا، والعمل باستمرار عىل تجديده وتجديد العقالنية. فمن البساطة الزعم أن 
ما هو سائد يف واقعنا هو التقليد، لكن هذا الجواب يغفل شيئاً أساسياً، هو وجود هذا الخطاب حول 

العقل والعقالنية الذي يدفعنا إىل التساؤل. وهذا األخري هو طريقنا اىل العقل.
أن  ونقر  بها،  بها، ونحتمي  الجواب ونحتفي  ثقافة  نرفع من مكانة  يختفي ويرتاجع عندما  العقل 
العقل والعقالنية هو املمتلئ الذي يحيط بنا وال يرتك للشقوق والبياضات واالختالالت فرصة للظهور. 
إن ما يعلمنا إياه الخطاب الفلسفي املغريب حول العقل والعقالنية هو إدخال الشقوق والبياضات، 

وهذا يعني أنه انفتاح عىل ذواتنا بقدر ما هو انفتاح عىل اآلخر.
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 تدريس الفلسفة باملغرب :
 من املنع إل التعميم
 يوسف الكالخي // أستاذ باحث يف الفلسفة

أولهام:  اثنان  أمران  يستوقفه  باملغرب  الفلسفة  تاريخ  يف  املمعن  الناظر  أن  معلوم 
السياقات التاريخية والسوسيوثقافية التي ساهمت يف نشأة الفلسفة باملغرب، وثانيهام 
اإلكراهات والتحديات التي تواجه الفلسفة سواء عىل املستوى املؤسسايت أو السيايس أو الثقايف أو 
املجتمعي. ومن خالل وقوفنا عىل تاريخ الفكر الفلسفي يف املغرب وأهم تحدياته توجهنا إشكاليات 

عديدة ومتفرعة ميكن صياغتها يف األسئلة التالية:
باملغرب؟  الفلسفة  لنشأة  مهدت  التي  اإليديولوجية  والخلفيات  والسياقات  املسارات  أهم  ما هي 
ما جدوى وأهمية وراهنية تدريس الفلسفة؟ وإذا كانت الفلسفة فكر يتأسس عىل العقل والتأمل 
والفحص والنقد والحرية فهل ميكن اعتبارها مثل باقي املواد التي تدرس أال يتعارض هذا وخصوصية 
الفكر الفلسفي؟ ما طبيعة العالقة التي تقيمها الفلسفة باملؤسسة واملجتمع؟ هل هي عالقة مبنية 
عىل الحوار والتواصل وتقبل الفلسفة كفكر يقوم عىل االختالف والتعدد أم أن العالقة الزال يشوبها 

الغموض وااللتباس؟ 
من  مجموعة  تضافر  نتيجة  اليونانية  بالحضارة  الغربية  الثقافة  يف  الفلسفة  ظهور  ارتبط  لقد 
العوامل)1( التي ساهمت يف نشأة الفكر الفلسفي كخطاب يقوم عىل العقل واملنطق والعلم ويقيم 
قطيعة مع الخطاب األسطوري والخرايف. ثم بعد ذلك انتقل الخطاب الفلسفي من مستوى الرصاع 
بني العقل واألسطورة الذي دام قرونا يف أوربا إىل مستوى املرشوع املجتمعي الذي يهدف إىل عقلنة 
الوجود واملجتمع. وهذا ما جسده املرشوع الديكاريت يف بداية األمر وصوال إىل عرص األنوار والثورة 
الفرنسية التي حملت مجموعة من املبادئ واملرتكزات التي ال زال العامل يدين بها إىل حدود اآلن من 
قبيل: الحداثة، الحرية، الدميقراطية، املساواة، العقالنية، الفردانية، املساواة، العدالة... إال أن نشأة 
الفلسفة يف ثقافتنا العربية واملغربية عىل الخصوص اتخذت مسارات ومنعرجات تستمد مرجعيتها 
واإلميان،  الفكر  واالجتهاد،  النقل  والعقل،  الوحي  والفلسفة،  الدين  بني  قامئا  كان  الذي  الرصاع  من 

العقل والخرافة)2(.
وبهذا ميكن اعتبار تدريس الفلسفة باملغرب استمرارا للتقليد الفرنس وحفاظا عىل آثاره. إذ يعود 
تدريس مادة الفلسفة بالثانوي إىل بداية األربعينيات، حيث كانت املادة تدرس بالفرنسية، كام كان 
املقرر املعمول به نسخة من املقرر الفرنس ويتضمن امليتافيزيقا، األخالق، املنطق، علم النفس،علم 
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االجتامع، ومل تتم عملية تدريس الفلسفة بالثانوي باللغة العربية إال مع إقرار الباكالوريا املغربية 
سنة 1960، أما عملية التعريب بالكامل للامدة فلم تتم إال بعد بداية السبعينيات)3(.

إن وضعية الفلسفة يف املؤسسة الفرنسية تختلف عن وضعيتها يف املؤسسة املغربية، ذلك أن التعليم 
الثورة  األنوار ومبادئ  بفكر  يرتبط  فهو  البلد،  لهذا  والسيايس  الثقايف  املايض  بفرنسا يجد عمقه يف 
ودمقرطة  تحديث  بعملية  للتدريس  قابلة  كامدة  الفلسفة  يف  التفكري  ارتبط  إذ  وقيمها؛  الفرنسية 
عىل  حكرا  تعد  مل  الفلسفة  بأن  الدولة  أقرت  حينام   ،1795 سنة  يف  فعال  تجىل  ما  وهو  املجتمع، 
أوسع  قابل ألن ينرش عىل  عام،  بل أصبحت مبثابة نشاط فكري  والكتاب.  املفكرين  مجموعة من 

نطاق كإيديولوجيا)4(.
وباملقابل فإن حضور الفلسفة مبؤسساتنا التعليمية رغم حداثة عهده، ظل مثار إزعاج بالنسبة للفكر 
التقليدي املحافظ - والزال- حيث تم العمل عىل إضعاف تأثري هذه املادة عىل املستوى الثقايف العام 
وجعلها عرضة للتهميش)5(. فالدولة ومن خالل مؤسساتنا التعليمية أصبحت هي الضامنة النتشار 
الفكر الفلسفي، وأصبح هذا األخري هو املَُعرّب عن إيديولوجية الدولة؛ فقد عرفت الفلسفة يف ماضينا 
الفكري والثقايف التهميش واإلقصاء، ونستحرض هنا نكبة »ابن رشد« يف الغرب اإلسالمي كتتمة لفصول 
الحملة التي تعرضت لها فلسفة »الكندي« و«الفارايب« و«ابن سينا« يف املرشق اإلسالمي. كام نستحرض 
تدريس الفلسفة مبؤسساتنا التعليمية العريقة، كام هو الشأن بالنسبة لجامعة القرويني، التي ظلت 
الدروس امللقاة بها وإىل فرتة الحامية محافظة عىل تقاليد التعليم األصويل الرشعي والقانوين )علوم 
أما  الفقه، واألصول، والنحو، والبالغة، والعروض، واألدب اإلسالمي، والتوحيد، والقانون(.  الحديث، 
املواد العلمية باملعنى املعارص للكلمة والتي كانت تلقن للطلبة كاملنطق والرياضيات... فقد كانت 

تقدم بشكل تبسيطي، أو توظف لخدمة املواد األخرى كعلم أصول الفقه)6(.
ومام الشك فيه أن حالة اإلقصاء هذه، كانت نتيجة ضغوط فقهية معززة بفتاوى مناهضة للفلسفة 
نقد  يقبل  الذي ال  االستبدادي  الفكر  متمثلة يف هيمنة  أيضاً،  ونتيجة ضغوط سياسية  والتفلسف، 
ومحاكمة العقل ملامرساته التسلطية، ففي لقاء غري رسمي جمع الحسن الثاين يف نهاية السبعينيات 
رجاالت العلوم الدينية. وبث فيهم نداء من أجل تحصني الهوية السياسية املغربية بوصفهم فاعلني 
دينيني أساسيني وحاملني ألفكار ومشاريع جديدة، ال مجرد منفذين أو مسريين للعبادات واملعامالت 

الرشعية.
هذا النداء الذي استبرش به العلامء التقليديون املغاربة، كان الهدف منه هو تأسيس شعبة الدراسات 
اإلسالمية، التي أسسها محمد بلبشري سنة 1980، وهي الشعبة املستعارة من الرشق اإلسالمي، طرحت 
حني إنشائها أكرث من سؤال أهمها ما جدوى شعبة الدراسات اإلسالمية يف بلد فيه جامعة القرويني؟ 
إال أن الغريب والخطري يف األمر أن املذكرة التي أرسلها عز الدين العراقي ــ وزير الرتبية الوطنية 
ـ  إىل عميد الجامعة، يأمر فيها بفتح شعبة الدراسات اإلسالمية وإلغاء شعبة الفلسفة يف برامج  آنذاكـ 
التعليم؛ وهذا يعني بأن وضعية  املادة الدينية هي وضعية خاصة يف املدرسة املغربية كام الحظ ذلك 
الراحل محمد العيادي من خالل كتابه »دراسات يف املجتمع والتاريخ والدين« فهي )املادة الدينية( 

املادة الوحيدة التي تدرس من أول سنة من التعليم االبتدايئ إىل أخر سنة من التعليم الثانوي، وأوضح 
السبعينيات ويف ظروف سياسية وإيديولوجية؛ أصبح ملادة  ابتدأت من  الهيمنة  بأن هذه  العيادي 
الرتبية اإلسالمية وضع مختلف يف الخريطة املدرسية، هذا إىل جانب خلق شعبة الدراسات اإلسالمية 

ملحارصة الفلسفة، بل وإلغائها من الجامعات املُحدثة)7(.
التعليم  هذا  هيمنة  إىل  أدت  التي  الظروف  إىل  اإلطار  هذا  يف  العيادي  محمد  الراحل  أشار  وقد 
واكتساحه للساحة، حيث متيزت املرحلة بالرصاع الحاد بني القرص من جهة واليسار السيايس بصفة 
هذه  يف  التعليم  مضامني  تغيري  أصبح  ثم  ومن  أخرى،  جهة  من  األصولية  الحركات  وظهور  عامة، 
إعادة النظر جملة وتفصيال  للدولة، وانطلقت عملياً  الظروف حسب محمد العيادي رهاناً سياسياً 
يف املقررات والربامج والكتب املدرسية. فكانت الضحية لهذا العمل املَُمنهج هي مادة الفلسفة التي 
كان ينظر إليها عىل أنها »البالء« ومنبع الرشور اإليديولوجية كلها، إذ تم يف البداية حذفها كليا من 
مقررات الرتبية الوطنية قبل أن يستقر رأي املسؤولني عىل محاولة »أسلمتها«، وباملقابل تم العمل 

عىل تقوية مكانة الرتبية اإلسالمية يف املقررات الدراسية)8(.
وإلعادة االعتبار للفلسفة يف مجال الحياة العلمية وتوسيع رقعة انتشارها يف الكليات واملعاهد العليا 
فقد  افتتح وزير التعليم العايل يف أواخر سنة 1998 مبراكش ندوة حول الفيلسوف »ابن رشد«، يدعو 
فيها رفع الحجر عن الفلسفة باملغرب، انطالقا من أن الفكر الفلسفي يساهم يف بناء الفكر واملجتمع 
قابلة  الفلسفي، يف ضوء عقالنية منفتحة  للدرس  االعتبار  إعادة  يقتيض  بأن ذلك  واعترب  واإلنسان، 
للتجديد والحوار، ومن ثم فإن هذا اإلعالن كان مبثابة عهد جديد الفتتاح شعبة الفلسفة من جديد، 
بل أكرث من ذلك إحداث مسالك للفلسفة يف الكليات التي ال توجد هذه الشعبة ضمن هيكلتها، كم 

تم تعميمها يف أسالك الثانوي التأهييل.
ورغم محاولة إعادة الفلسفة إىل أسالك التعليم الثانوي والجامعي والعمل عىل تعميمها ونرشها يف 
صفوف التالميذ والطلبة نظراً ملا تكتسيه من أهمية وراهنية يف بناء اإلنسان واملجتمع، إال أن الفلسفة 
لوظائفها،  أدائها  دون  تحول  التي  واإلكراهات  الصعوبات  من  العديد  تعاين  هذا  يومنا  إىل  الزالت 
والنقد... ومن بني  والتعدد  والدميقراطية واالختالف  والحرية  املواطنة  قيم  ترسيخ  تتمثل يف  والتي 
أهم اإلكراهات التي ميكن استحضارها يف هذا املقام. التصورات االنتقاصية لها، التي ما تزال تهيمن 
عىل الوعي الشعبي العام، والتي متتد جذورها إىل ذلك الحصار التاريخي الذي رضب عىل الفلسفة، 
والذي يعزز تلك املنظورات التي يتعاظم عداؤها للفلسفة يف مجتمعنا املغريب والعريب باسم تربيرات 

مختلفة.
Technobureaucra- )ومن بني أبرز هذه املنظورات ما ميكن نعته بـ املنظور »التقنوبريوقراطي« 
إسهام  أي  تحقيق  يف  الجدوى  وعدمية  إجرائية،  ال  مجردة،  بكونها  الفلسفة  ينتقد  والذي   ،)tique
مبارش يف تنشيط االقتصاد واالستجابة لحاجات السوق، واملساهمة بالتايل يف مسار التنمية االقتصادية 
Tra- املستحدث«  أو  املحدث  التقليدوي  »املنظور  بـ  وسمه  ما ميكن  أما  املنشودة.  )واالجتامعية 
الفلسفة بدوره لكونها مدعاة  ditionnalisme Modernisé ou Moderne(، فهو غالبا ما ينتقد 
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إما لإللحاد، أو االختالف الفكري، وبالتايل فهي أحد أهم عوامل الفرقة والترشذم الفكري العقائدي 
والحضاري)9(.

يستجيب  ألنّه  فيه  مرغوب  فكر  فهي  والنفور.  القبول  بني  تتأرجح  متباينة  مواقف  الفلسفة  تثري 
ملتطلبات العقالنية والحداثة، إال أّن فعاليتها تظّل محدودة لكون هامش تأثريها يتّم داخل »عامل 
بال حداثة«، أّما املفارقة الثانية فتتمثل يف كون الفلسفة مطالبة بوصفها فكراً نقدياً، بإثارة النقاش 
حول قضايا الحق والحقيقة واملواطنة واملؤسسات واملعتقدات.. إلخ، واالنخراط بالتايل يف النقاشات 
الثقافية والسياسية والفكرية التي يعرفها مجتمع انتقايل مثل مجتمعنا. غري أّن مبادرة الفاعلني يف 
حقلها تظّل محدودة جداً يف وقتنا الحايل، ونحن نقصد هنا مدريس هذه املادة باملستويني الثانوي 
والعايل والباحثني يف حقل الفلسفة، وأيضاً جمعيات املجتمع املدين، وتحديداً جمعية مدريس الفلسفة 

والجمعية الفلسفية املغربية)10(.
املدرسية والجامعية  الفلسفة  تأثري سلبي عىل وضعية  الذكر ذات  العوامل سابقة  أن ما يجعل  إال 
تربوية واجتامعية متكاملة  نتوفر عىل فلسفة  الراهنة، ال  الظرفية  زلنا، يف  أننا ما  يف مجتمعنا هو 
العنارص، وواضحة األهداف والتوجهات، أي عىل مرشوع تربوي واجتامعي متسم باملقومات االيجابية 
املذكورة. إننا ما زلنا، يف إطار هذا الوضع، مل نحّدد بعد، وبكل إجرائية ووضوح كافيني، موقفنا من 
الجامعة  أو  املدرسة  وظيفة  من  موقفنا  بل  ــ  الفلسفة  بينها  ومن  ــ  والجامعية  املدرسية  الثقافة 
ذاتها. هل نتبنى ثقافة مدرسية للسوق، يتوخى منها تكوين وإعداد القوى البرشية ذات الكفاءة 
مظاهر  من  يخرتقه  ما  وبكل  االقتصاد،  هذا  عالت  عىل  الوطني،  االقتصاد  يتطلبها  التي  اإلنتاجية 
االستثامر، ومختلف مجاالت  العقلنة يف مجال  التبعية والتخارج، وغياب  إطار عالقات  التشويه يف 
نريد  أم  العلمي؟  والبحث  الثقايف  وللتأهيل  العام،  الشمويل  للتكوين  ثقافة  أم  واالشتغال؟  التبادل 
من هذه الثقافة املدرسية أن تساهم يف بناء مواطن وفق مقومات تنشئة سياسية وسوسيوثقافية 
معينة؟ أم أننا نهدف بشكل أسايس إىل املحافظة عىل نوع من »التعليم الصياين« الذي يضمن لعموم 
املواطنني مستوى محدودا من التعليم من املمكن أن يجعلهم قادرين عىل تحقيق نوع من التفاعل 
مع معطيات الحضارة املعارصة، ولكن دون أن يتمكن من االرتقاء بهم إىل مستوى الفعل أو التأثري 

االيجايب يف هذه املعطيات الحضارية)11(.
هناك  باملغرب،  الفلسفة  تدريس  تعتور  التي  والسياسية  املجتمعية  اإلكراهات  هذه  إىل  باإلضافة 
الفلسفة  تدريس  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  يعترب  الذي  واملؤسسايت  البيداغوجي  الهاجس 
والقيام مبهامها التنويرية والتوعوية. فالنقاش حول جعل الفلسفة كامدة مثل باقي  املواد التي ميكن 
تدريسها وبالتايل إخضاعها إلكراهات املؤسسة الزال مطروحا إىل حدود اآلن. وهذا ما يجعل مدريس 
الفلسفة واملشتغلني بها قامئني بالدفاع عن أطروحة استحالة خضوع الفلسفة، يف تلقينها وتداولها، 
الخاصة  بيداغوجياتها  للفلسفة  أن  اعتبار  وذلك عىل  معيارية.  أو  كانت  بيداغوجيا موضوعية  ألي 
واملعلومات  املعارف  من  جملة  كمجرد  ال  للتفلسف  كفعل  كتفكري،  اشتغالها  آليات  يف  املتضمنة 
كنظرية  البيداغوجيا  وتصنيفات  وخطوات  إلجراءات  ونقلها  تعليمها  إخضاع  ميكن  والتي  املبارشة 

وكإطار فني ومنهجي للمامرسة الديداكتيكية)12(.
وبناء  والحرية  والدميقراطية  الحداثة  قيم  ترسيخ  يروم  نقدي  كفكر  الفلسفة  إىل  اليوم  حاجتنا  إن 
اإلنسان واملجتمع هو كحاجتنا إىل الخبز واملاء. وبالتايل فإن الحاجة إىل الفلسفة يف نظر »هيجل« 
هو حاجة الحداثة إىل الوعي بذاتها، ومبظاهر حدتها وأسسها املعيارية، فالفلسفة مدعوة اليوم إىل 
الحارض والراهن  الفلسفة هي تفكري يف  أفكار، بل  أن تتعقل زمنها، وأن ترتجم عرصها وزمنها إىل 

واآلين)13(.
باملقابل سنجد بأن املجتمع املغريب مل يكن يف حاجة إىل الفلسفة بقدر ما هو يف حاجة إليها اليوم. 
فالحاجة إىل التفكري العقالين أمر يزداد أهمية بالنظر للتحديات التي تواجه املجتمع املغريب من قبيل 
تنامي ظاهرة التطرف واإلرهاب وعدم تقبل اآلخر وانتشار الخرافة يف صفوف أفراد املجتمع نتيجة 
السياسات التعليمية والرتبوية غري املبنية واملؤسسة عىل قاعدة علمية وصلبة متنح للمتعلم الثقة 
يف نفسه ويف قدراته، لذلك تعترب الفلسفة إمكانية جديدة للتفكري والنقد واالنفتاح عىل ما يقدمه 
العرص من مستجدات ثقافية وفكرية وعلمية...لقد ساهمت الفلسفة يف الثقافة العربية بتقدم هذه 
الدول وقيام نهضتها وانتشار مبادئ الحداثة القامئة عىل الحرية والعدالة واملساواة، باملقابل سنجد أن 
محنة الفلسفة يف الدول العربية اإلسالمية قد أثرت سلباً عىل مسار التاريخ الرشقي والعريب عموماً، 

مام ساهم يف انحطاط الفلسفة اإلسالمية وتخلف العامل اإلسالمي.
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1885 و1917 )الجداول ص 41 و 42(. وهكذا فإن نتيجة العمل »جد مخترصة ومختارة« وتتناقص 
 Paul« جانيت«  »بول  املثال  سبيل  عىل  »الطفرات«  بعض  من  الرغم  )عىل  الزمن  بداللة  املراجع 
Janet«، و«أوكتاف هاملني« »Octave Hamelin« و«إميانويل كانط« »Immanuel Kant«(. وذُكِر 
»هربرت سبنرس« »Herbert Spencer« الذي ال يعترب فيلسوفاً فقط، ثالث مرات يف أربعة كتب 

نرشها دوركهايم يف حياته. وكانط الفيلسوف املحض األكرث حضوراً يف تقنية االستشهاد واالقناع.
خالل من  املجتمع  يف  ّفكر  واحــد،  آن  يف  دوركهايم،  أن  كيف  باوليتي  يرى  الثاين،  الجزء   ويف 
مفاهيم  حول  االجتامعي  للرابط  مقاربته  وبنى  األحيان،  غالب  يف  ضمنياً،  الفلسفية،  املصطلحات 
بها  تتحدد  التي  الكيفية  تعرض  التي  باوليتي  كانت صفحات  وإذا  والتنظيم.  االندماج  بني  التوازن 
مبوضوع تتعلق  لكونها  نظراً  مفاجئة،  ليست  دوركهايم  عمل  يف  والتنظيم  االندماج  بني   العالقة 
بالقول  سجال حاد من قبل املتخصصني، فإن ما يتعلق بفكرة الرش لدى دوركهايم، هو ما يسمح 
دوركهايم،  حسب  االجتامعي«  »الرش  ضمن  ويندرج  الجزء.  هذا  يف  فرادة  األكرث  أنه  شك،  دون 
ذلك يف  مبا  االجتامعي،  الرابط  و«إخفاقات«  لدوركهايم،  باوليتي  قــراءة  حسب  باألحرى   أو 
الفراغ الذي تم تحديده يف الوعي باعتباره نتيجة للتنشئة االجتامعية غري الصالحة و« رش ال نهايئ »، 

.»anomie« »يعني حاالت »األنوميا
Gottfried Leib-« اليبنتز«  »غوتفريد   )théodicée » )1710 »ثيوديسيا«  محاوالت  عىل  »وبناًء 

نسبيا،  للخري،  جوهرية  غري  نتيجة  خاصة،  حقيقة  من  خاليا  شيئا  بوصفه  »الرش  م  تُقدِّ التي   »niz
وباعتباره وسيلة للوصول إىل الخري نفسه )ص.179 180(، فإن دوركهايم يسجل أن الرش االجتامعي 
من االسرتاتيجيات الرامية إىل تحييد الفعالية التي تعتمد عىل التعريف )»املَرِن«( للمعيارية الكامنة 
الرفع  »ضمن   ،)192 )ص.  التنظيم  قبل  من  االندماج  تعزيز  بواسطة  الرش  يحارب  أن  يجب  فيه. 
من املعرفة ]...[ والقضاء عىل األخطاء« )ص. 194(، ومصادر تعزيز العضوية واضح لدى األفراد يف 
كليته« )ص.  الفلسفي يف  املنتج إلعادة صياغة »اإلشكال  املفاهيمي«  »النموذج  ثّم  املجتمع. ومن 
206(. ويف اآلن نفسه، يشكل منوذج اجتامعي قوي جداً، يتمحور حول مفهوم غري موضوعي للظاهرة 
املدروسة. ويختتم هذا الجزء الثاين من الكتاب بدراسة »خمسة أدلة« التي جادل دوركهايم يف دعم 
وجود املجتمع بوصفه واقعا سويا، واالختبار ال يبدو أنه يأخذ بعني االعتبار هذه الحجة املقّدمة يف 

االنتحار خاصة، وثبات املعدالت اإلحصائية )الدليل السادس ممكن(.
التدريجي«  »الغنى  وصف  أجل  من  الدينية  للحياة  األساسية  األشكال  الثالث  الجزء  يف  ويستخدم 
قادرة عىل دفعنا »للخروج من  التمثالت، »قوى«  إن  التمثّل يف فكر دوركهايم.  الذي يعرف فكرة 
أنفسنا« )ص. 243(، مثل القوة الدينية التي من خاللها يسمو األفراد »أكرث ما ميكن« )تعبري استخدمه 
دوركهايم يف كتابه »األشكال األساسية للحياة الدينية«(. ويؤكد باوليتي أن دوركهايم يرسخ »امليل 
العقالنية.  الهوامش  الذي ميثله« وذلك عرب محاولة »تحويل االنتباه إىل  العقالين إىل علم االجتامع 
أو حتى  بالخلل  التي تتسم ظاهريا  للظواهر  العقالنية  الضوء عىل املالمح  وذلك من أجل تسليط 
بغياب أسباب حدوثها« (ص. 244( التي مع ذلك متنح »فعالية عملية، أو تحفز الوظائف العضوية« 

 جيوفاين باوليتي،
دوركهايم والفلسفة: التمّثل، الواقع 
 والرابط االجتامعي )*(
 مراجعة: نيكوال سمبل // املدرسة العليا ملهنة التدريس والرتبية، جامعة بوردو، مركز إمييل دوركهايم
ترجمة: رشيد املشهور relma70@hotmail.com // باحث يف الفلسفة والرتبية وعلم االجتامع، فاس، املغرب

هذا  بيزا،  جامعة  يف   »Giovanni Paoletti« باوليتي  جيوفاين  الفيلسوف  َص  خصَّ لقد 
الفرتة  املقاالت يف  العديد من  السياسية ونرش  العلوم  الكتاب، بعد مناقشة أطروحة يف 
املمتدة ما بني عامي 1998 و2008، إىل ذكرى فيليب بسنار »Philippe Besnard«. والنتيجة املثرية 
لالنتباه: أن املؤلف وّجه كل معرفته ومنهجه من أجل محاولة فهم عالقة إمييل دوركهايم بالفلسفة، 
وقّدم بشكل جيد عدة نقاط يف صياغات جديدة. وميكن التعبري عن هذه العالقة عىل النحو التايل: 
لقد أسهم دوركهايم بشكل هامش يف تطوير املفاهيم الفلسفية، بينام لعبت الفلسفة دوراً يف إسهام 
دوركهايم يف بناء علم االجتامع. هذا ما يسعى املؤلف إلثباته يف ما كتبه، حتى داخل منهجه الفلسفي، 
وهو تساؤل يرتدد حول صلة املفاهيم األساسية، بالفعل والعالقة، بطريقة تجاوزت اإلطار املنهجي 
الصارم لألجزاء األربعة من الكتاب الذي ميكن تشبيهه يف الحقيقية بكونه كتاب )سوسيولوجي( يف 

صورة كتاب )فلسفي(.
يُبني يف الجزء األول الكيفية التي يتصور بها دوركهايم الفلسفة. ويحتوي هذا الجزء عىل بعد تجريبي 
دوركهاميية  تعريفات  باوليتي سبعة  ويُحدد  الكتاب.  من  18 جدوالً  11 من مجموع  يشمل  مهم، 
العلوم«  وحدة  أو  )»تركيب  يف  رئيسيان  اثنان  منها  تظهر  التي   )34 ص  الجدول  )انظر  للفلسفة 
و«علم العقل أو امليتافيزيقيا«( خالل الفرتة التي قّدم فيها الدروس يف ثانوية املعنى ما بني عامي 
1883 و1884، استناداً إىل مالحظات أندريه الالند »André Lalande«. وانتقد دوركهايم يف جميع 
بشكل  يتناول،  ومل  »التعميامت«(  وعلم  »األفكار«  )علم  رسمية  األكرث  التعريفني  من  كالً  أعامله 
التعريفات األخرى األكرث إجرائية، واملمهِّدة  اثنني من  ابتداءا من سنة 1903، مع  الفلسفة  إيجايب، 
للروابط  »إدراكا  بوصفها  والفلسفة  اإلشكاالت«  من  »مجموعة  بوصفها  )الفلسفة  االجتامع  لعلم 

االجتامعي«(.
وبعد جرد دقيق للفالسفة الحقيقيني الواردة أسامءهم يف أعامل دوركهايم )صفة »حقيقي« ال تعود 
عىل املؤلف وإمنا تعكس الصعوبات املتعلقة بحضور الفيلسوف يف التخصص وفق إيقاع ثابت( يعمل 
املؤلف عىل وضع »مكتبة افرتاضية« تضم 232 من الحوادث املسجلة التي شهدتها الفرتة ما بني عامي 
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دوركهايم علم االجتامع باعتباره علام بإلهام فلسفي، منافس لعلم النفس التجريبي يف دراسة ظواهر 
الوعي، ويكمن خطأ الرباغامتية بالضبط يف »نفي خصوصية الوعي« )ص. 383(.

وبشأن الربغامتية األحادية، يقول دوركهايم يف تتمة دروسه: »الوعي، هو العامل الخارجي« وال يسمح 
بالقبول بأي عامل آخر. ومن هذا املنطلق حاول باوليتي أن يساوي بني العاملني لدى دوركهايم املَُنظِّر. 
املثايل مبعنى  والعامل  الحقيقي  العامل  بعدها:  أو حتى  الدينية،  للحياة  األساسية  األشكال  وبعد  قبل 
املثالية من خالل الوعي. يف متجيد هذا »العامل اآلخر«، يصبح الوعي بالنسبة لذاته نتاجا لـ«التنظيم 
االجتامعي املعيش » )ص. 391( والتغيري االجتامعي. ولكن بوصفه وعيا لتحقيق هذه النتيجة إذا 
كان يعمل يف اتجاه أنواع أخرى من الوعي يف لحظات »الغليان الجامعي«، وقد قّدم باوليتي، بشكل 
جيد، التغيري االجتامعي حسب دوركهايم باعتباره »نوعا من« التخريب » يف املجتمع بنفسه« )ص. 
386(. ومل يتخلص دوركهايم أبداً من كل ما يتناسب أكرث مع املحللني للحركات االجتامعية. إن باوليتي 
يجد يف استنتاجاته، حسب دوركهايم، أن العالقات بني علم االجتامع والفلسفة تصل إىل حد املرونة، 
يف فرنسا خاصة؛ بحيث جعلت لعلامء االجتامع نقطة الرشف لدراسة علم االجتامع وتخيل الفالسفة 
عن أي ادعاء سوسيولوجي. واستشهد عىل التوايل مبقال لـ«جان ستويتزيل« »Jean Stoetzel« يف سنة 

1946 واملقالة التي كتبها سارتر يف سنة 1943 )ص. 396-397(.
ويف هذا الصدد، ال يدعم، دون شك، دوركهايم وعالقته بالفلسفة التقارب بني اثنني من التخصصات، 
النصوص مستعينا بسعة  الفحص والحفر يف  ركّز عىل  باوليتي. وقد  املحصلة ليس هدف  وهذا يف 
املتخصصني، ومناقشة مواضيع عديدة يف علم  أثراً مرشقاً، بني  الذي أصبح  الخاصة، وكتابه  اطالعه 
القضية نسبية لكن  الذي يالمسه دوركهايم. وتبقى هذه  التعبري(  إذا صح  الفلسفة  االجتامع )ويف 
ليست غري ذي أهمية: هل ينبغي أن تعطى أهمية كربى إىل هذه الدروس يف وقت الحق »الرجوع 
املتكرر« إىل دوركهايم، املتنامي يف علم-دوركهايم، كام هو نشط ومكتوب الذي مل يكن دوركهايم 

هو املؤلف نفسه؟

* نرش هذا املقال يف األصل باللغة الفرنسية:
,Nicolas Sembel, Giovanni PAOLETTI, Durkheim et la philosophie. Représentation 
réalité et lien social «, Revue européenne des sciences sociales, 532| 2015
وهو عبارة عن مراجعة لكتاب جيوفاين باوليتي من إنجاز نيكوال سيمبيل.

)ص. 264( التي تخرج من »نطاق الخفي« )ص.269). وكل متثل، فردي أو جمعي، »بالقدر الذي 
س«، و«نسيج  يبتعد عن الواقع ذاته«، بهذا املعنى هو »رضب من الهذيان«، وهو »هذيان جد مؤسَّ
من الهلوسات« )ص. 308(، ولكنه ليس أوهام: سواء كانت دينية أو علمية. ويتكون الحجر األساس 
لألشكال األساسية للحياة الدينية، حسب باوليتي، من خالل الفصل 7 من الكتاب الثاين الذي يستدعي 
عنها  عرب  التي  داخل(   / وخارج  مستقر،   / ومتغري  مريئ،   / مريئ  وغري  بسيط،   / )معقد  التقابالت 
بواسطة الرموز. »متثالت قابلة للمالحظة من خارج الوقائع االجتامعية« بوسائل »من أجل أن يصبح 
املجتمع مدركا لذاته«، ورموز، بسبب »اإليثار الجذري« ملّا نَتَِّحد مع اآلخرين ونصري أشخاصا )ص. 
الرابط االجتامعي لدى  كتابه، قضية طبيعة  الرابع من  الجزء  باوليتي، يف  ص. 289/296(. ويتناول 
دوركهايم من املنظور الذي يوضح أنه ال ميكن تحسني العالقة األداتية لدوركهايم مع الفلسفة؛ ألنه 
يسعى إىل بناء فكر عقالين. ومن ثّم، الفكر السوسيولوجي. ويعالج يف هذا الجزء األخري موضوعني 
الدوركهاميي لهذه  أو بتعبري أدق، اإلصدار   ،« homo duplex الدوركهاميية حول »  النظرية  اثنني: 
النظرية نفسها ــ النسخة ذات التأثري الخاص إذا اعتربنا أن دوركهايم استخدمها مرة واحدة فقط، 
يف سنة 1914، كام رصح يف الصيغة الالتينية ــ والرهانات الغامضة التي رفعها من خالل الدروس 

الجامعية األخرية لدى دوركهايم، منذ سنتي -1913 1914 بشأن الرباغامتية.
باوليتي، يعانق  التاسع عرش حسب  القرن  تاريخ  الذي رسم   »homo duplex« بخصوص موضوع
دوركهايم بالحضن، »يف وقت مبكر من حياته املهنية،« علم وظائف األعضاء لـ«هريمان بيورهاف« 
»Herman Boerhaave« وعلم النفس مني دي بريان »Maine de Biran« )الذي يشري مبارشة إىل 
بيورهاف(. هذا االزدواج، تبعا لبيورهاف، هو »داخيل لإلنسان نفسه«، ويشري إىل »وجود نظامني 

متشابهني يف نفس الفرد«، بالرغم من أن هناك »اختالفا يف طبيعتهام وتناقضا يف فعلهام«.
ومع ذلك يرتبط »ارتباطاً وثيقاً بعملية التنشئة االجتامعية« ويكّون عىل هذا النحو »جزءا ال يتجزأ 
من الشخصية العادية« )ص. 335(. وفيام يتعلق بالدروس حول الرباغامتية التي نرشها، كام نعلم، 
»أرماند كوفيي« » Armand Cuvillier« يف سنة 1955 بعد سلسلتني من املذكرات التي حصل عليها 
من قبل الطالب، يستعني باوليتي من أجل دعم موقفه السلسلة الثالثة من مذكرات املستمعني التي 
وجدت بني أوراق » رينيه لو سني« » René Le Senne« املتوفرة لدى مكتبة السوربون. وتشمل 
هذه املخطوطة، يف األوارق الخمس األوىل، وحوايل النصف األول من املحارضة االفتتاحية لل9 من 
ديسمرب 1913 غري املسجلة من طرف كوفيي. هذه الشذرات )نرشت منذ ذلك الحني يف الدراسات 
الدوركهاميية، املجلد 18، ن. س، 2012، ص 4150( تصل العالقة بني علم االجتامع والفلسفة. ويقدم 
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ترجمات.

أسهم دوركهايم بشكل هاميش يف تطوير املفاهيم الفلسفية، بينام 
لعبت الفلسفة دوراً يف إسهام دوركهايم يف بناء علم االجتامع. 
هذا ما يسعى املؤلف إلثباته.

يرى باوليتي كيف أن دوركهايم، يف آن واحد، ّفكر يف املجتمع من 
خالل املصطلحات الفلسفية، ضمنياً، يف غالب األحيان، وبنى مقاربته 

للرابط االجتامعي حول مفاهيم التوازن بني االندماج والتنظيم.
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يف الوقت الذي تحاول أوبريا مدينة ليون أعادة متثيل مشاهد »بنيامني يف الليلة األخرية« 
وهي األوبريا التي كتبها حول النهاية املأساوية للفلسفة عىل الحدود الفرنسية اإلسبانية، 

يعود ريجيس دوبريه )***( إل مسار هذا الرجل وبشكل أخص داللة مفهوم التاريخ عنده.

ما هي الصورة التي ميكن االحتفاظ بها من ولرت بنيامني؟
ريجيس دوبريه: إنها صورة متعددة الهويات بدون أوراق هوية وفاقدة لإلرادة وغري قابلة للضبط 
والتحكم... فحياة بنيامني مل تكن إال سلسلة من املشاكل: مل ينرش له كتاب، ومل يتبناه أي بلد، ال أحد 
 )Horkheimer( وهوركهامير )Adorno( مبا يف ذلك أولئك الذين يدعون أنهم أصحابه مثل أدورنو
من ُمؤسس »مدرسة فرانكفورت« النقدية التي امتنعت عن نرش مقاالته. فإىل حدود املرة األخرية 
لعبوره والتي ظهر فيها منهكاً، جروحه يف قلبه وحقيبة سفره يف يده. ذلك الرجل الذي مل يتجاوز سنه 
خمسني سنة والذي يظهر شيخاً هرماً، والذي واجهه خطر داهم ومل تكن لديه القدرة عىل مواجهته. 
لقد لجأ اىل اإلنتحار يوم 26 شتنرب 1940 يف )Port- Bou( حتى ال تقبض عليه قوات فيش باعتباره 
يهودياً واشرتاكياً، فاقداً للجنسية وتعيده إىل البوليس الرسي النازي )Gestapo(. إنها اللحظة األكرث 

سواداً يف التاريخ األوريب. ال يشء غري الخسائر والكوارث.
لقد أدى اإلتفاق األملاين السوفيايت إىل تقويض كل أمل للمقاومة بالنسبة لكل مناضل اشرتايك أملاين. 
لقد انهزم وتنازل. وبقي مصري بنيامني كشخص وكإنتاج فكري يف الهاوية والضياع. وبقي قرب بنيامني يف 
)Port-Bou( محاطا بتذكار كتب عليه »ممراتpassages » تم تدشينه خالل السبعينات من القرن 
املايض من طرف رئيس الجمهورية الفيدرالية األملانية وممثل عن الدولة اإلرسائيلية، وقد ساهم هذا 

التذكار يف إحداث نوع من التصالح الرمزي بني الدولتني.
أما عىل املستوى الفكري فقد بقي إرثه الفكري مجهوالً أو محتقراً من طرف الطبقة املثقفة، وقد 
تم  لقد  األخرية.  السنوات  العرش  خالل  املفكرين  اهتامم  ويثري  الوجود  إىل  يظهر  اإلرث  هذا  بدأ 
اكتشفنا أنه كان املفكر األكرث أصالة ورقة بني رواد مدرسة فرانكفورت. لقد تناول البعد امليتافزيقي 

للفتوغرافيا والسينام، والتي كان فيها حاضناً للفاشية، باإلضافة إىل األهمية الفلسفية للعب األطفال 
ودور املمرات يف نشأة املدينة الحديثة. وأكرث من ذلك، إنه ليس مقدم النقد الثقايف واملؤلف املشهور 
إنه مؤلف  أهمية.  األكرث  امليكانيك، والذي أجده  اإلنتاج  بإعادة  اتسمت  الفنية يف مرحلة  للتحف 
التي كتبت خالل ربيع 1940 والتي  التاريخ، وقد كانت وصيته  مثانية عرش أطروحة حول مفهوم 
استطاعت »حنا أرندت« أن تنقلها معها مبعجزة إىل املنفى. لقد أظهرت هذه الوصية خفرياً ميكن 

اعتباره مبثابة ناقوس خطر بعد ستني سنة من وفاته. 

كيف ميكن كشف فكره التي تعترب يف نفس الوقت ذكرى وجد ُمشفرة؟
ريجيس دوبريه: لقد قلب بنيامني وأحزن كل تقسيامتنا: سواء املهتمون باملستقبل والدارسون للحارض 
أو املحافظني. لقد كان له قدم يف كل حقل من هذه الحقول. لقد علمنا كيف نعيش يف فجوة ميكن 
أن تكون كارثية أكرث من أية حالة عدم استقرار متولدة. يقول: »يجب أن نتعلم كيف نغزو التقاليد 
ضد الشكليات التي هي يف طريقها إىل أن تصبح محايدة«. إنه باإلضافة إىل كونه فيلسوفاً، فهو شاعر 
املفاهيم ومثري للتيارات الذي يفكر بالصورة أكرث من الخطاب »الصورة التي تربق مثل الصاعقة« والتي 
»تهدد باإلختفاء مع كل حارض الذي ال يعرف كام تصفه«. ليس مهامً البحث عن فك شفرات ولرت بنيامني 

بطريقة تحليلية، أو االشتغال عىل ترجمة فكره كلمة كلمة، بقدر ما ينبغي أن نأخذ روح هذا الروح.

عدتم إل آثاره يف )Port-Bou(، ماذا وجدتم؟
ريجيس دوبريه: لقد حصل لقرية الصيادين الصغرية والجميلة هذه رشف أن تتضمن هذه املحطة، 
والتي هي اليوم فارغة لكنها كانت نشيطة أنداك، والتي تشكل مدخل السكة الحديدية املؤدية إىل 
اسبانيا والتي كان يتم فيها إعادة شحن جميع القطارات القادمة من القارة نزراً لكون فرانكو حرص عىل 
أال تكون السكك الحديدية متشابهة بني إسبانيا وفرنسا. لذلك نسمع ليالً ونهاراً يف )Port-Bou( صوت 
الحديد والعربات وهو صوت يرتبط بالقلق. قلق الهروب عرب القطار والخضوع للتفتيش يف القطار 
والسفر عرب القطار. إنه شعور بالقلق من كل النواحي، كمهاجر وكمقاوم وكراحل. لقد كان األمر بالنسبة 
لبنيامني الذي انتقل عرب أوروبا كلها. خالل توقفه يف )Port-Bou( والتي قىض فيها ليلته األخرية اختلط 

صوت القاطرات وصوت أجراس كنيسة صغرية توجد بالقرب من امليناء والتي تدق كل ربع ساعة.
لقد كان اإلمتزاج بني هذين الصوتني التكنولوجي والتيولوجي، والذي ميثل بالنسبة يف نظري وصلة 
كهربائية )court-circuit( اخترصت مصري وقدر هذا الرجل الذي انقسم بني خطوط السكة واألجراس 
 )Gershom Scholem( بني املادية التاريخية والرغبة يف الخالص. لقد كان طوال حياته منقسام بني
القبالين )Kabbaliste( وبرتولت بريخت ]Bertolt Brecht[ الستاليني، اللذان كانا ميثالن أهم أصدقائه. 
مل يتوقف شوليم عن دعوته« تعاىل إىل القدس، فهو املكان الذي سيقع فيه ذلك«. وكان بريخت يعارضه: 
» انس لوبياتك القدمية وتعاىل إىل جوار الربوليتاريا«. لقد حاول أن يصنع جرساً بني اإلثنني. ففي باريس، 
عاصمة القرن التاسع عرش الرأساميل والتقني كان ميش بني املمرات التجارية كأنه يف كاتدرائية قوطية 
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لكنها عىل مستويات اسرتاتيجية فهي تعود إىل الوراء، فمن الناحية الرمزية يتجىل يف العد التنازيل 
للتقني. إن نظرة بسيطة إىل الحارض متكننا من استنتاج ان اإلنسانية تسري عىل جميع املستويات إىل 
املستقبل وهي تعود إىل الوراء. فنظرا لكون حكامنا مل يقرؤوا التاريخ أو مل ينظروا إىل املايض، لذلك 
نراهم يخلقون يف أفغانستان ويف سوريا ويف ليبيا ويف أماكن أخرى الفوىض التي نراها ونعرفها. إذا 
تأملوا يف تاريخ ويف ثقافة ويف أنرثوبولوجية هذه البلدان سيكونون أقل بالدة. نحن نتجول هكذا ألننا 
فقدنا الوعي التاريخي. نحن رهائن وعبيد اللحظة الراهنة. لقد قتل التلفاز نظرتنا وتأملنا. وحيث ال 

توجد رؤية خلفية ال توجد توقعات.

لقد نقل بنيامني معه آنداك لوحة فنية لبول كيل )Paul Klee( املسامة )Aegilus Novus( وأحال 
عليها واصفا إياها بأنها« َملَُك التاريخ« يف أُطروحته التاسعة عرش. ماذا تستلهمون من ذلك؟

ريجيس دوبريه: إنها صنمه. كان يضعها عىل مائدة املساء قبل أن يبتلع أختام املورفني. إنها تجسد 
أطروحاته املفارقة واملتعارضة حول تاريخ األمس واليوم. إن َملََك التاريخ ينظر إىل الوراء لك يسري إىل 
األمام. ونتساءل بهذا الصدد عام إذا كان رفضنا للخلفيات واألحكام املسبقة سواء كانت من طبيعة 
روحية أم تاريخية سيحكم علينا أن نبقى خارجا. وها نحن من جديد يف مواجهة العاصفة نرى أمام 

أعيننا كومة من الخراب.
إن عملية التوحش )décivilisation( التي ستنفجر غدا ستضعنا أمام تحدي الوقوف عىل رجلني هام 
الوضوح والالئكية. فيقظتنا الحداثية القدمية قد انزلقت من جانب اآلثار القدمية. لقد تغريت مبادئ 
ومعايري األولوية يف يومنا هذا. ال يتعلق األمر بتغيري العامل بقدر ما يتعلق مبحاولة عرقلة عملية تغريه 
وتحوله ألجزاء. إنه نوع اإلستعجال الذي يستحق أن نوليه عناية من حيث التحسيس به ألنه ال ينبني 
بنيامني إىل طائفة  انضم  لقد  اإلنسان.  البقاء لدى  يتأسس عىل غريزة وفطرة ُحب  بل  عىل خرافة 
محاولة  أن  يبدو  فإننا سنهلك«.  »إذا خفت صوتهم   )Eluard( عنهم  يقول  الذين  املنذرين  هؤالء 
إيصال تحذيره أو طلبه للنجدة مل يكن دون جدوى. إن قسوة هذا النداء ستمكننا االستيقاظ صباحاً 

لنستطيع فك ِشفرات حارضنا وأن نصبح معارصين لزمننا الحارض.

* املقال عبارة عن حوار مع ريجيس دوبريه )Régis Debray( أعده مارتن لوكغو Martin Legros. ونرش الحوار 
مبجلة »فلسفة« الفرنسية.
.Philosophie magazine, N° 97, mars 2016, Paris, pp 79-82
** مارتن لوغرو ]Martin Legros[ باحث وصحفي بلجييك مقيم بباريس، درس الفلسفة يف الجامعة الحرة بربوكسيل 
 )Philosophie magazine( .ودرس العلوم السياسية يف باريس، وهو رئيس تحرير مجلة »فلسفة« الفرنسية
*** فيلسوف فرنيس وكاتب مؤسس علم امليديولوجيا ]médiologie[، هذا الرجل املدافع عن الئيكية الجمهورية 
واملهتم بآثار التعليم الديني باملدرسة الفرنسية. وهو أيضا مؤلف مجموعة من األعامل مثل »لحظة األخوة« عن 
غاليامر 2009،«مدح الحدود« عن غاليامر 2010. اهتم بقراءة أعامل بنيامني والذي كان حارضاً يف عمله »حياة وموت 
الصورة« و«تاريخ النظرة يف الغرب« عن غاليامر 1992. ولقد خَصص له أوبريا خاصة تم عرضها خالل شهر مارس مبدينة 
ليون. وهو بصدد نرش كتاب »الالئيكية يف اليومي، دليل عميل« عن غاليامر وفوليو.

مليئة باألرواح واألشباح. ال أحد كان يفهمه خالل تلك املرحلة. رمبا مل يكن يتوفر عىل الوضوح والرشاقة 
الالزمني، لكنه كان عىل حق يف باطنه. فهناك بني التقني والتيولوجي يوجد مفتاح التاريخ.

أن  املؤرخني  عىل  وأن  التيولوجية«  خدمة  يف  تكون  أن  يجب  التاريخية  »املادية  أن  بنيامني  أكد 
يتخلصوا من »عاهرتهم« املفضلة واملسامة »لقد كان يف زمن ما«. ماذا كان يقصد بذلك؟

ريجيس دوبريه: لقد كان بنيامني شبيهاً بالرسول )prophète brouillon(، لقد كان يبحث كيف يحبط 
فخاخ النزعة الوضعية والعلمية للقرن التاسع عرش من خالل سؤاله لفكرة التقدم واملصمم كأنه« متجانس 
وفارغ« والذي تجد فيه كل مرحلة مكانها املعلن عنه والتي ال تعرتف بالطفرات التي تعترب األرسار العميقة 
للتاريخ. إن ما حدث مرة ال ميكن أن يعود مرة ثانية وثالثة منبها املؤرخني الوضعيني وكل الذين يعتقدون 
أن للتاريخ اتجاها محددا. يف مقابل هذه األوهام يعتمد بنيامني عىل منهج آخر لرسد التاريخ وهو املنهج 
disrup- )الذي يجمع بني ربط الحارض باملايض، فالتاريخ يتكون عرب الصور واإلضاءات. فهو تاريخ تخريبي 
tive(. ومن هذا املنطلق نظمت هذه األوبريا الخاصة ببنيامني عىل شكل مجموعة من اإلضاءات التي 

يتوجب عىل املتلقي أن يجمع بينها ويركبها بشكل حر وأن يعطيها املعنى الذي يفهمه.
بناء عىل استنتاجه إلفالس الخطة أو اإلسرتاتيجية األنوارية التي تزامن بني التطور التقني واألخالقي، 
ركز بنيامني عىل غياب أي ضامنات حول تحقيق مبدأ املوضوعية يف تحرير التاريخ. لقد أصبح ذلك 
دليال واضحا وهو األمر الذي مل يكن مبثل هذا الوضوح خالل الثالثينات من القرن املايض، وكان من 
يقول مبثل هذا التصور أنداك يصنف عىل أنه رجعي. لقد أكد بنيامني أنداك أن املاركسية لن متكن 
اإلنسان من الخالص الذي ينشده. لذلك لجأ إىل البحث عنه يف الخطابات الدينية الكربى. وكان يعترب 

أن كل لحظة من شأنها أن تكون »الباب الصغري الذي ميكن أن يدخل منه املسيح«
آنذاك حيث كان املاركسيون يهتمون مبشاريع أخروية )eschatologique(، كان هو يصنع من املايض 
موضوع هذا اإلنجاز، حيث جعل مهمة املؤرخ واملهتم بحفظ الذاكرة والروايئ واملخرج السيناميئ أن 
يحك ما وقع ويعيد رسده، بل أن يشرتي كل أدلة التي تجسد ال عدالة املايض، التي ينتظر ضحاياها 
جرب ما تعرضوا له. لقد أصبحت الذاكرة مبثابة منصة الوثب إىل املستقبل من خالل تحقيق املايض. 
»إن املايض قد تحميله مؤرشات رسية تدل عليه من أجل اإلفتداء. أمل نكن نحن أنفسنا نسامت ريح 
تحيط بأولئك الذين سبقونا؟ وإذا كان األمر كذلك، فيمكن القول بوجود اتفاق وتعاقد ضمني بني 
األجيال السابقة وجيلنا الحايل. لقد وقعنا إذن عىل األرض. فهل قدرنا مثل باقي األجيال األخرى أن 
نكون دامئا قوة ضعيفة مسيحية التي سجل عليها التاريخ ادعاءات؟« مبعنى آخر، ال ميكننا الحصول 

عىل يشء بدون ذاكرتنا. من سيكون األسوأ ومن سيكون األفضل؟

أين تتجىل موضوعية وراهنية هذه األطروحة؟
ريجيس دوبريه: ماذا يعني عودة الديني وإال مترد الذاكرة؟ لقد أحس بنيامني أنه ال يجب ان نرتك 
جانبا إرثنا الديني. إنه اليوم يعوقنا، لكن هذا يشكل دافعا من أجل اإلهتامم به، فاإلنسانية تسري 
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واألفرو - آسيوية التي كانت تربطها عالقات مع املغرب خالل فرتة حكم محمد بن عبد الله. 
أما صاحب الكتاب رامون لوريدو دياث فهو مؤرخ وراهب إسباين فرنسيسكاين ولد سنة 1929 وتويف 
سنة 2009 عاش يف املغرب فرتة تزيد عن الثالثني سنة حيث كرس خاللها جهوده العلمية للبحث يف 
مختلف جوانب فرتة حكم السلطان محمد بن عبد الله، كام تشهد عىل ذلك أبحاثه الرصينة املنشورة 
والتي تربو عىل الستني دراسة. وقد نرش له كتاب حول الحياة الداخلية للمغرب خالل عهد السلطان 
محمد بن عبد الله سنة 1978، ويف سنة 1989 نرش له كتاب آخر حول السياسة الخارجية للمغرب 
خالل نفس الحقبة، كام نرش العديد من الدراسات التاريخية يف مجلة »األرشيف اإليبريي - الالتيني«، 
وساهم يف إعادة نرش النصوص القدمية للفرنسيسكان اإلسبان املختصني يف اللغة العربية واألمازيغية. 
تطرح املقدمة السياق العام للكتاب ضمن مجموع أعامل صاحبه وتصوره لوظيفة املؤرخ األساسية 
اعتمدها يف كتابه، وتكمن يف إعطاء األهمية لرسد األحداث وتوثيقها دون تعسف  التي  واملقاربة 
أو إجحاف مع تجنب إصدار أحكام القيمة واستخالص النتائج. أما بالنسبة للباب األول املعنون بـ 
»سقوط الحواجز القدمية« فقد تضمن فصلني: األول تناول فيه صاحب الكتاب التدابري التي قام بها 
السلطان محمد بن عبد الله منذ توليه سدة الحكم من أجل تنظيم القرصنة التقليدية، ومحاوالته 
إنشاء أسطول بحري حريب عىل النهج األوريب وتطويره سواء عىل املستوى التقني وعدد السفن أو عىل 
مستوى تكوين املالحني، كل ذلك بهدف إشعار األوربيني بوجود مغريب وازن ومفاوضتهم فيام ميكن 
أن يجنيه املغرب من موقعه الجغرايف السيام وأن السلطان كانت له الرغبة يف استكامل وحدة املغرب 
واسرتجاع جيوبه املحتلة. وتطرق الفصل الثاين إىل النشاط الديبلومايس الكبري الذي قام به السلطان 
حول قضية تحرير األرسى املسيحيني واملسلمني، واإلجراءات العملية والترشيعية التي اتخذها لخدمة 
هذا املسعى كاشفاً عن الدوافع اإلنسانية واملصالح االقتصادية والسياسية املستهدفة من هذا النشاط 

الديبلومايس الكثيف.
ويف الباب الثاين الذي جاء تحت عنوان »الحروب من أجل استعادة املعاقل األجنبية« نجد تحليالً 
مفصالً ودقيقاً لالسرتاتيجية الديبلوماسية والعسكرية التي أعدها السلطان محمد بن عبد الله من 
أجل استعادة الحصون التي كانت ما تزال يف أيدي األجانب، ورصد لوريدو دياث بشكل مجهري كل 
االستعدادات والرتتيبات الحربية الكفيلة بتنفيذ هذه االسرتاتيجية مستخلصا كيف آلت هذه الخطة 

إىل نتائج إيجابية فيام يتعلق مبدينة الجديدة، وسلبية فيام يخص املعاقل اإلسبانية.
الحكم(« دوافع ومقومات  )املرحلة األوىل من  السلطان  أوروبا عىل  الثالث »جاذبية  الباب  يتناول 
خيار االنفتاح، ومعامل وأبعاد اسرتاتيجية السلطان محمد بن عبد الله الديبلوماسية واملتعلقة بأوضاع 
العالقات  عن  الحديث  إىل  تطرق  إذا  داخله.  القوى  ملوازين  إدراكه  ومدى  املتوسط  األبيض  البحر 
الديبلوماسية والسياسية للسلطان منذ أن كان خليفة مبراكش وخالل بداية حكمه، وانفتاحه عىل 
باملعاهدات  عرف  كام  األوروبية،  األساطيل  يف  الحربيني  والقادة  بالتجار  املكثفة  واتصاالته  أوروبا 
واالتفاقيات التي متخضت عن معابر التواصل والتفاوض التي نهجها السلطان كاالتفاقية اإلنجليزية - 
املغربية سنة 1760، واملعاهدة مع السويد سنة 1763، ومع البندقية سنة 1765، ومع كل من فرنسا 

 السياسة الخارجية للمغرب
عىل عهد السلطان محمد بن عبد الله 
 للمؤرخ اإلسباين رامون لوريدو دياث
 حسام هاب hossam.hab89@gmail.com // باحث يف التاريخ الراهن

تعززت املكتبة التاريخية املغربية بصدور كتاب »السياسة الخارجية للمغرب يف النصف 
الثاين من القرن الثامن عرش )عىل عهد السلطان محمد بن عبد الله(« يف ثالثة أجزاء 
للمؤرخ والراهب اإلسباين رامون لوريدو دياث. فهذا العمل التاريخي القيم يدخل ضمن الدراسات 
واألبحاث التي تناولت بشكل مدقق وبعمق فرتة تاريخية حاسمة يف تاريخ املغرب الحديث، وهي 
الخارج سياسياً  التي متيزت بخيار االنفتاح عىل  الله  العلوي محمد بن عبد  مرحلة حكم السلطان 
الذي  لوريدو دياث  رامون  للمؤرخ  البحثي  التاريخي ضمن املرشوع  العمل  واقتصادياً. ويأيت هذه 
عمل عىل دراسة فرتة حكم محمد بن عبد الله عىل مستوى الحياة الداخلية للمغرب خالل هذه 

الفرتة، والسياسة الخارجية يف نفس الحقبة أيضا.
التاريخي املسهب مجمل العالقات الديبلوماسية والسياسية واالقتصادية  فالكتاب يتناول بالتحليل 
واالجتامعية والدينية ملغرب محمد بن عبد الله مع مختلف الدول األوروبية واإلسالمية إضافة إىل 
الدول األمريكية، والتي تأيت يف سياق انخراط السلطان يف تجربة إصالحية جعلت منه عىل حسب 
تعبري املؤرخ املغريب عبد الله العروي بـ »املهندس الحقيقي للمغرب الحديث«)1(. وبالتايل فدراسة 
الكتاب مدخل أسايس لفهم تجربة حكم محمد بن عبد الله كواقعة تاريخية وسوسيولوجية من أجل 
دراسة واختبار نوعية تعامل واستجابة بلد متوسطي غري أورويب - فضالً عن أنه تقليدي ومسلم - إزاء 
تحدي التحديث الذي بصم القرن الثامن عرش يف العامل ُممثالً يف الحدثني التاريخيني البارزين: تدشني 

صريورة الثورة الصناعية وقيام الثورة الفرنسية 1789 )2(.
فقد صدر الجزء األول من كتاب »السياسة الخارجية للمغرب خالل النصف الثاين من القرن الثامن 
عرش«، للمؤرخ والراهب اإلسباين رامون لوريدو دياث سنة 2013 ضمن سلسلة ضفاف عن منشورات 
أحمد  موالي  األستاذين:  ترجمته  عىل  وعمل  املغربية،  الثقافة  وزارة  من  بدعم  نرش  حيث  الزمن 
الكمون، وبديعة الخرازي. يتكون هذا الجزء من 448 صفحة موزعة عىل أربعة أبواب، ومشتملة عىل 
خمسة فصول عدا املقدمة والخامتة والئحة بأسامء املصادر واملراجع، فضالً عن جداول بيانية تربز 
بعض أوجه التبادل التجاري بني املغرب وأوروبا، وخرائط توضيحية ملواقع مختلف الدول األوربية 

 88 89

قراءات.



أبريل 2016

السلطان مع اآلخر األورويب،  لتتبع مستويات عالقة  القضايا عامالً مساعداً  ــ تعترب دراسة هذه   3
العالقات  املرحلة دراسة طبيعة  الباحث يف  السياسية والديبلوماسية ليسهل عىل  ومعرفة توجهاته 

الخارجية للسلطان محمد بن عبد الله مع أوروبا.
مدى  لدراسة  نظرية  كأرضية  األساسية  اإلشكاليات  من  مجموعة  تطرح  األربعة  القضايا  فهذه  لذا 
حضور هذه القضايا ضمن اللحظة اإلصالحية التي عاشها املغرب زمن السلطان محمد بن عبد الله:

1 ــ اإلشكالية األوىل: وهي األوضاع الداخلية والخارجية للمغرب خالل زمن حكم السلطان محمد بن 
عبد الله )1790-1757(. فبالنسبة للوضع الداخيل عرف املغرب منذ وفاة السلطان املوىل إسامعيل 
حالة من الالاستقرار السيايس والفنت واألزمات واستبداد جيش عبيد البخاري بالحكم، حيث تعاقب 
الوضعية  لذا كانت هذه  امتداد ثالثني سنة )1757-1727( سبعة سالطني.  املغرب عىل  عىل حكم 
التي سهلت مسألة بيعة محمد بن  الناس عىل أنفسهم وأمنهم من أهم األمور  املضطربة وخوف 
عبد الله كسلطان عىل املغرب. أما فيام يتعلق بالوضع الخارجي فإن فرتة حكم السلطان تزامنت 
مع التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية والفكرية يف أوروبا خالل القرن الثامن عرش بسبب 

الثورة الصناعية.
تصلح  كونها  الزمنية يف  واملرحلة  الخارجية  العالقات  أهمية موضوع  تكمن  الثانية:  اإلشكالية  ــ   2
لدراسة نوعية تعامل املغرب - كبلد ينتمي إىل الفضاء املتوسطي وغري أوريب ومسلم - إزاء تحدي 
التحديث يف زمن التجاوز األوريب. لهذا فالقضايا األربعة تدخل ضمن الطموحات التحديثية ملحمد 

بن عبد الله يف شق العالقات الخارجية.
3 ــ اإلشكالية الثالثة: وهي إشكالية التحديث والوعي باإلصالح: فهل كانت للسلطان إرادة حقيقية 
لدى  تحديثي  إصالحي  تصور  هناك  كان  وهل  ومتكامل؟،  شمويل  أساس  عىل  واإلصالح  للتحديث 
السلطان يتالءم وآفاق التحوالت التي كان يعيشها العامل وأوروبا زمن توليه الحكم يف املغرب؟، أم 
أن األمر ال يزيد عن الرغبة يف الوصول إىل الحكم يف ظروف الرصاع من أجل تدبري الوضع الداخيل، 

ومعالجة أزمة الدولة واملجتمع، وإعادة بناء العالقات الديبلوماسية مع القوى األوربية. 
4 ــ اإلشكالية الرابعة: إشكالية التغلغل االستعامري األورويب، وهي املفرسة ألسباب سقوط املغرب 
يف مخالب الحامية األجنبية يف 30 مارس 1912، ألنه ابتداء من فرتة حكم محمد بن عبد الله زرعت 
أوىل بذور التغلغل االستعامري يف سياق من »التطور الالمتكافئ« كام يقول املفكر االقتصادي املرصي 
سمري أمني، حيث حكم عىل املغرب بالتأخر والتخلف واالستعامر وعليه فـ »داء العطب قديم« كام 

قال السلطان املوىل عبد الحفيظ.

وإسبانيا سنة 1767. 
ينتقل املؤرخ رامون لوريدو دياث يف الباب الرابع املوسوم بـ »السياسة والتجارة يف خدمة الوحدة 
الرتابية )املرحلة الثانية من الحكم(« للحديث عن املرحلة الثانية من حكم السلطان محمد بن عبد 
الله، مؤكدا أن القوة الدافعة واملوجه املحدد لعمله السيايس والديبلومايس عىل مدار هذه الحقبة 
هو إعادة تحقيق الوحدة الرتابية لبالده، وبالنتيجة فعالقات التبادل املتشعبة التي أقامها السلطان 
يصنف  وهكذا  األولوية.  وذي  األساس  الهدف  هذا  تحقيق  صوب  موجهة  كانت  كلها  أوروبا  مع 
صاحب الكتاب ودون متييز قطعي وفاصل بني سياسة خارجية موجهة نحو التسلح )بريطانيا، هولندا، 
ِجنوة، الدامنارك، السويد(، وسياسة قامئة عىل التجارة )إسبانيا، الربتغال، فرنسا(. وهو ما أضفى عىل 
سلوك السلطان العلوي نزوعاً منقطع النظري من أجل رشاء األسلحة وتسليح السفن وجلب العتاد 
نحو  النزوع  أمام هذا  التي وقفت  والعراقيل  العوائق  الكتاب  األخري طرح صاحب  العسكري. ويف 
التعارض يف  أو  التفاهم  وتفاوت مستويات  والتجارة ومدى تشعب  املال  بقضايا  ويربطها  التسلح، 

نوعية العالقات مع الدول األوربية.
ويف خامتة الجزء األول من الكتاب يطرح املؤلف بعض مظاهر حكم السلطان محمد بن عبد الله 
حيث اعتربها مظاهر بارزة عند تقييم التطورات يف تاريخ كل أنواع العالقات بني شعوب مختلفة 
جدا يف طريقة تفكريها وعيشها مثلام هو الشأن بالنسبة لشعوب املغرب وأوروبا خالل القرن الثامن 
عرش. كام أنهى الخامتة بالتأكيد عىل أن التقاء األفكار السياسية مللك إسبانيا كارلوس الثالث وسلطان 
املغرب محمد بن عبد الله كان عامال حاسام يف تحقيق جهود كبرية للتعايش بني املغرب وإسبانيا 

رغم الرصاع الثنايئ الذي كان حول الحصون اإلسبانية يف املغرب.
بني  وتنوعت  واملناهل،  اللغات  ومتنوعة  غنية  جاءت  فقد  الكتاب  بيبليوغرافية  مستوى  عىل  أما 
وثائق وتقارير ومراسالت ومخطوطات محفوظة يف أرشيفات العواصم األوربية، وباألخص األرشيف 
التي اكتشفها متفرقة  الوثائقية  التاريخي الوطني اإلسباين مبدريد، وعززها املؤلف باستغالل املادة 
بني ربائد ومستندات املكتبة الفرنسيسكانية مبدينة طنجة، فضال عن استناده إىل املصادر املغربية 

املتداولة واملصادر والدراسات األجنبية املتصلة مبغرب النصف الثاين من القرن الثامن عرش.  
 يطرح الجزء األول من كتاب »السياسة الخارجية للمغرب خالل النصف الثاين من القرن الثامن عرش« 
أربعة قضايا كانت حارضة عىل امتداد أبوابه وفصوله، وتناولها املؤرخ رامون لوريدو دياث بالدراسة 
والتحليل وهي: القرصنة، وفك األرسى املسلمني واملسيحيني، واستعادة الثغور املحتلة، وأخرياً االنفتاح 

عىل أوروبا يف امليدان االقتصادي والعسكري. 
فاختيار هذه القضايا الجوهرية للتفاعل والنقاش يرجع باألساس إىل األسباب التالية:

1 ــ شكلت هذه القضايا األربعة ملفات أساسية ضمن إطار العالقات الخارجية للمغرب مع أوروبا 
خالل النصف الثاين من القرن الثامن عرش.

2 ــ إن الفهم العميق للتداخل املوجود بني هذه القضايا ميكن الباحث من استيعاب مغزى سياسة 
»التدبري املنزيل« كام يسميها صاحب الكتاب، والتي نهجها السلطان مع كل دولة أوربية.
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فشلت محاوالت التحديث ألنها جاءت من القمة ومل تكن متجذرة 
يف هياكلها االجتامعية واالقتصادية. لذا فمحاوالت السلطان محمد 
بن عبد الله اصطدمت بصمود ونفور القواعد االجتامعية.
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ميكن القول أخرياً أن قراءة الجزء األول من كتاب »السياسة الخارجية للمغرب خالل النصف الثاين من 
القرن الثامن عرش« متكن القارئ والباحث من الخروج بخالصات أولية وهي كالتايل:

ــ عنرص الرتابط املوجود سلباً بني واقعة التحديث ومتظهراتها عىل مستوى العالقات الخارجية مع 
أوروبا، وعوائق هذا التحديث وبشكل خاص بنية االستقبال االجتامعية واالقتصادية والثقافية التي 

تؤطرها منظومة املحافظة والفكر السلفي، وهذا ما يفرس إخفاق تجارب التحديث يف املغرب.
االجتامعية  هياكلها  يف  متجذرة  تكن  ومل  القمة  من  جاءت  ألنها  التحديث  محاوالت  فشلت  ــ 
واالقتصادية. لذا فمحاوالت السلطان محمد بن عبد الله اصطدمت بصمود ونفور القواعد االجتامعية 
التي مل تكن مستعدة بعد الستيعاب هذا التجديد ألنه مل ينطلق من الداخل ومل يننب عىل اقتناعات 

فردية وجامعية، ورمبا ألن التجديد يتطلب وجود بنية اجتامعية مؤهلة وقابلة للتغيري. 
ــ حصيلة املحاوالت التحديثية للسلطان محمد بن عبد الله مل تؤد باملغرب إىل االنخراط يف صريورة 
التحديث بل إن النتيجة جاءت مفارقة، وهي أن االنفتاح زَرع أوىل بذور التغلغل االستعامري باملغرب.
محاولة  أية  إفشال  يف  السلفية  الفقهية  املرجعية  ذو  املتزمت  الفقيه  مؤسسة  سلطة  ساهمت  ــ 

لخلخلة مركزية الدين والهوية مقابل مركزية العلم واملعرفة، واالعرتاف بتفوق اآلخر األورويب.
األساس  املحور  كان  الله  عبد  بن  محمد  السلطان  أن  وقضاياه  الكتاب  تتبع  خالل  من  الواضح  ــ 
للعالقات الخارجية بشكل يظهر متحورها بني ثنائية: أوروبا / السلطان، بدل ثنائية أوروبا / املغرب.

ــ املالحظ أن السمة البارزة خالل فرتة محمد بن عبد الله هي القطيعة بني الدولة واملجتمع وما 
الرشعية  اإلمامة  أو  والخالفة  كواقع  السلطة  »تساكن  املسلمني عىل  الفقهاء  تركيز  هو  ذلك  يفرس 
كطوباوية« )3( هو األساس الذي أدى إىل فصم الدولة عن املجتمع وبالتايل إىل عدم إدراك الواقع، 
ومن تم ظل املجتمع غري مؤهل للتغيري وال قابالً له بل بقي أكرث تشبتاً باألعراف والتقاليد كلام برزت 

فكرة التغيري أو اإلصالح.
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 »الخضوع« للروايئ الفرنيس
ميشيل ويلبيك: رُبَّ رواية ضارة 
 أدبياً، نافعة مجتمعياً
 عزيز بعزي // باحث مغريب

ملا كانت أبعاد الرواية غري بعيدة عن هموم املجتمع، وانشغاالته فإنها ميكن أن تكون 
سبيالً لنرش بشائر الخري، وسبل السالم بالدعوة إىل جعل القيم النبيلة أعز ما يطلب يف 
الحياة اإلنسانية. كام أنها يف تصورنا ــ املنبثق من تأملنا لبعض التجارب الروائية ــ ميكن أن تخطو 
خطوات لزرع الرعب، والرش بني أفراد املجتمع يف حالتني. الحالة األوىل حينام متس الهوية الثقافية 

للمجتمع، أو تحاول طمسها.
الثانية فهي حينام تكون أهدافها مرتبطة مبستقبله؛ وذلك بصياغة رؤى ال تقترص عىل  الحالة  أما 
الحارض فحسب، بل تتجاوزه قرساً لرسم عامل آخر ال ميكن معرفته، أو استيعاب أبعاده إال من خالل 
تنبؤات قامئة عىل إبداع الكاتب، واملرتبطة مبدى قوته الخيالية، وغالباً ما تكون واضحة من خالل 

الحبكة التي تشكل بال خالف مدخالً ملعرفة جوهر الرواية وصلبها.
ميكن للرواية أن تزيد الرعَب رعباً مضاعفاً ملا يكون الفصل بني واقعها املأساوي ومستقبلها املأساوي معاً 
مستحيالً حسب تصورات الروايئ، سيام إذا كانت أحداثها غري بعيدة عن الواقع املعيش، بحيث ميكن 

للقارئ هنا أن يتدخل بدوره فيساند توجهات الروايئ املعلنة واملضمرة معا يف حالة تقبله ملا يراه. 
كلتا  لتوجهاته. ويف  له، غري مساند  إذا كان معارضاً  ــ  الروايئ  ــ  يراه  ملا  يعلن رفضه  أن  كام ميكن 
الحالتني فإننا نكون أمام جنس أديب ال يجعل الحياة هادئة كام يريد البعض، بقدر ما يجعل الكثري 
من القراء أمام حالة منفلتة من الحبكة الروائية من الداخل، لتغدو القضية قضية واقعية ال ميكن 
تجاوزها لحساسيتها، وهذا ما يثبت أن الرواية ميكن أن تكون مصدر رصاع بني املجتمعات، يؤدي 
عملياً إىل إشاعة االقتتال أو التحريض عليه. كام ميكن أن تكون عىل األقل عامالً من عوامل حركة املد 
والجزر املرتبطة باالشتباك الفكري، كلام أثري الحديث عنها، وال ميكن أن ننفي هنا وجود مثل هذه 

الروايات يف املايض والحارض، فتاريخ املشهد األديب يزخر بنامذج تشهد عىل ما قلناه.

وقفة نقدية مع »خضوع« مليشال ويلبيك
جائزة  عىل  والحائز  الفرنسيني،  الروائيني  أشهر  من  وهو  ــ  ويلبيك  مليشال  صدر  السياق،  هذا  يف 
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الرئيس الفرنس ُمسلامً، وهذا ما يسمح لنا بالقول إن »االستسالم« رواية ذات منحى سيايس بامتياز، 
إىل أخذ الحيطة من املسلمني  الفرنسيني والغربيني عموماً  ومن تبعات ذلك كام هو معلوم دعوة 

وتحركاتهم يف العامل الغريب، وهذا ما سيقود بال مراء إىل الرصاع والصدام بدل الحوار والتفاهم.
ورغم أن ويلبيك نفى أي عداء لإلسالم )كام أفصح عن ذلك يف مضامني عدة حوارات صحفية أجريت 
معه(، إال أن هذا النفي مشكوك يف مصداقيته، ألن الرواية موجهة إىل العامل برمته، وتتناول قضية تثري 
عدة تساؤالت ال ميكن توحيد أجوبتها، والتي تتحول بعد ذلك إىل سلوكات، ال ميكن وضع حدود لها 
يف الحارض واملستقبل الختالف الفهومات وتعددها، وهذا ما حصل فعالً، سيام بعد صدور الطبعة 

األوىل من هذه الرواية )وبيعت منها حينها 150 ألف نسخة(.
إن ردود األفعال تجاه هذه الرواية كانت متباينة، فالبعض اعتربها »رواية عظيمة«، يف حني أن البعض 
اآلخر يراها »غري مسؤولة«. لذا فإن ردود ويلبيك تجاه القضايا التي أثارها لن تجد قبوالً تاماً، ألن 
روايته مل تعد ملكاً له بل إن التأويل والقراءة بيد القارئ، ويف الكثري من األحيان يكون حق تدخله 
إلبطال بعض اآلراء غري سوي باملرة، فقوله مثالً بأن روايته »ليست إسالموفوبياً وحتى القراءة العابرة 
لن تراها كذلك« دليل عىل عدم قدرته عىل جعل القراءة قراءة واحدة، ألن هناك من َصّنف هذا 

العمل الروايئ يف دائرة اإلسالموفوبيا.
حسبنا أن نشري هنا إىل أن املنحى الذي اتبعه ويلبيك يفقده عظمته ورصانته، ألن فكره هنا يتامىش 
مع أفكار »الرجعيني الجدد« مثل إريك زمور الذي ألف كتاب »االنتحار الفرنس«)2(، والذي تنبأ 
فيه بانهيار فرنسا أمام اإلسالم، ومل يكتف بهذا األمر بل دعا يف إحدى ترصيحاته إىل رضورة مغادرة 
املسلمني لفرنسا، وقد رأى البعض أن ويلبيك استند إىل رؤية زمور إلخراج روايته إىل الوجود، كام 
اعتمد أيضاً عىل أفكار رواد اليمني املتطرف، أي اليمني الذي يعادي املهاجرين، وهذا ما أشار إليه 
التسليم  عدم  إىل  الفرنسيني  دعوته  بعد  ويلبيك،  رواية  عىل  رده  يف  الفرنس هوالند  الرئيس  أيضاً 

ملشاعر الخوف والقلق ورضورة تجاوزها، وذلك بالرتكيز عىل ما هو إيجايب.
مل تجد رواية ويلبيك أي حيز لزرع الرعب يف نفوس الفرنسيني، وهذا ما عربَّ عنه رئيس الوزراء الفرنس 
مانويل فالس حينام قال: »فرنسا ليست ويلبيك، وهي ليست بلد الالتسامح والكراهية والخوف«. 
وما يدل رمبا، عىل العداء الذي يكنه ويلبيك لإلسالم واملسلمني أن مجلة »شاريل إيبدو« احتوت عىل 
رسم كاريكاتوري ينتسب إليه، عالوة عىل صفحات ُمخصصة لروايته التي تجعل الجمهورية الفرنسية 
تحت قبضة »الحزب اإلسالمي«. وحسب بعض اآلراء فقد جاء االعتداء عىل مقر »مجلة شاريل إيبدو« 

نتيجة تلك األفكار، حيث أودى مبقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين. 

الغونكور سنة 2010 ــ روايته السادسة يف 300 صفحة بعنوان »االستسالم« أو »الخضوع« )1(، وهو 
عمل مستوحى من اإلسالم الذي اعتربه ويلبيك ــ قبيل إصدار روايته »املنصة« ــ سنة2001 »أكرث 

الديانات حمقا«، رغم نفيه لهذا القول املنسوب إليه، كام أكد العديد من املتتبعني للشأن الثقايف.
رواية »االستسالم« تصور لنا مستقبل الجمهورية الفرنسية عام 2020، حيث ستنتهي الوالية الثانية 
للرئيس الفرنس فرنسوا هوالند، وستكون فرنسا تحت حكم مسلم فرنس يُْدعى »محمد بن عباس« 
الذي أطلق عليه ويلبيك -«األخوية  ــ  للجمهورية، بعد حصول حزبه  الخامس والعرشين  الرئيس 
اإلسالمية« عىل دعم أحزاب يسارية وميينية، وبالتايل فوزه عىل زعيمة الجبهة الوطنية »ماري لوبني« 
مرشحة اليمني املتشدد، وإعالنه فرنسا »دولة إسالمية« ]كذا[، تعتمد عىل نظام »الحكم اإلسالمي«، 

وهمها بكل تأكيد هو »تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية«.
»فرانسوا« بروفيسور النقد األديب يف جامعة السوربون، هو بطل الرواية/ الراوي وقد كانت معظم 
تفاصيل حياته متطابقة مع حياة الشاعر والروايئ والناقد الفرنس كارل جوريس هيوسامنس )-1848
اعتنق اإلسالم  الذي  السوربون  اعتنق »فرانسوا« اإلسالم بعد حوار مع رئيس جامعة  1907(، وقد 

بدوره قبل حصول »األخوية اإلسالمية« عىل السلطة. 
أخربنا »فرنسوا« من خالل حديثه مع أبطال الرواية بواقع الجمهورية الفرنسية بعد أسلمتها، أي يف 
ظل حكم »اإلسالم السيايس«، فقد تغريت الكثري من األمور، حيث فرضت الحكومة الجديدة تعليامً 

إسالمياً، ودعت إىل تدريس القرآن الكريم يف الجامعات.
الزوجات،  تعدد  تشجيع  إىل  اإلسالم، وسعت  اعتناق  أو  املبكر،  التقاعد  األساتذة  اقرتحت عىل  كام 
ورضورة ارتداء النساء للحجاب، ومنع املرأة من العمل، ودعوتها إىل البقاء يف املنزل بعد الزيادة يف 
التعويضات التي ستحقق هذا الهدف. وقد أفرز هذا الوضع الجديد القضاء عىل البطالة، وتحقيق 

التالحم األرسي، وسيادة األمن والسالم يف املدن.
كل ما ذكرناه سلفاً ليس يف الحقيقة سوى محاولة لتقريب بعض األفكار الواردة يف الرواية، والتي تم 

تداولها بني أوساط املثقفني واملفكرين والصحفيني وعلامء االجتامع.
لفهم أبعاد  غايتنا إذاً ليست دراسة أحداث، وشخصيات هذه الرواية، وإن كان هذا األمر رضورياً 
الرواية أكرث فأكرث. ويبدو عموماً أن أفكار »الكاتب اإلشكايل« ميشال ويلبيك مل تبتعد عام شهدته 
أجواء »الربيع العريب«، وما نجم عنها من صعود بعض األحزاب اإلسالمية، ووصول بعضها اآلخر إىل 

سدة الحكم يف العامل العريب.
هذه الصورة نقلها ويلبيك إىل الجمهورية الفرنسية، وإلثارة الرعب يف اإلنسان الغريب عموماً جعل 
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مل تجد رواية »ويلبيك« أي حيز لزرع الرعب يف نفوس 
الفرنسيني، وبشهادة مسؤولني وازنني يف الدولة: »فرنسا ليست 
ويلبيك، وهي ليست بلد والكراهية«.

ما أكرث القواسم املشرتكة بني رواية »الخضوع« مليشيل 
ويلبيك ورواية »االنتحار الفرنيس« إلريك زمور، أقلها دعوة 

املسلمني إل مغادرة لفرنسا !



املثري هنا أن هذا الروايئ رمبا يجهل عمق مبادئ التسامح والتعايش وتاريخ البرشية بخصوص هذه 
األمور، أو رمبا يتجاهلها بحكم تأثره بأفكار التيار اليميني املتشدد، بل ناقض نفسه نوعاً ما، عندما 
مع  التأقلم  وال ميكنهم  بطبيعتهم،  »محافظون  املسلمني  أن  إىل  إعالمية،  يف ترصيحات  أشار الحقاً 
اليمني  بالتهميش من جانب  البعض(، فهم »يشعرون  اليسار«، )رمبا لتبنيه لزواج املثليني كام يرى 

الذي يرفضهم«.
صحيح أن ويلبيك ورواد اليمني املتطرف ليسوا وحدهم من يعلن العداء للمهاجرين، فهذا واقع ال 
الغرب نفسه  التخلص منه، أو معالجته بالشكل املطلوب، كام أن  يرتفع منذ قرون، ومن الصعب 

يدعو إىل إشاعة قيم الحوار والتعايش ثم يتبعها برؤى التعصب والكراهية. 
لحظة  نفهمها  ال  أشياء  إىل  يدعو  الغرب  ألن  املسلم  اإلنسان  سامت  من  سمة  الغفلة  تكون  رمبا 
إطالقه لها، وال نكتشف حقيقتها إال بعد مرور الوقت حيث ال ينفع آنذاك الرجوع إىل الوراء، سيام 
الرجوع كام نشاء  لنا  الدويل، حتى يحق  الصعيد  الفعال عىل  التمكني  وأن موقعنا ال محل له من 
لتسديد الوجهة مرة أخرى وفق ما نراه صائباً والزماً، فقد تم اإلعالن عن مرشوع »حوار الحضارات«، 
وبالرغم من قيمة هذا املفهوم، وإمياننا مبا يرمي إليه إال أن املقصود منه يف الغرب، أن يخف التوتر 
بني الشعوب يف حوار عىل مستوى الثقافة، بعيداً عن السياسة ومشاكلها واالقتصاد وهمومه، برأي 
حسن حنفي. فبدالً من كل أشكال الرصاع بني من ميلكون ومن ال ميلكون، بني األغنياء والفقراء، بني 
القاهرين واملقهورين، بني املركز والهامش ميكن عقد حوار بني الطرفني تآلفاً ومحبة كام هو الحال 
نوعاً ما يف »حوار األديان«. وما ذكرناه ال يتناىف مع حقائق أخرى نؤمن بها، فنعتقد أن الغرب ال يؤمن 

بشء سواها، حتى يقع االصطدام بدل التفاهم؛ فتنكشف حقيقة الفكر الغريب املضمر.

قراءات.

الهوامـــ�ش :

.Michel Houellebecq, Soumission, Flammarion, Paris, janvier 2015, 320 pages 1 ـ
 .Eric Zemmour, Le Suicide français, Albin Michel, Paris, octobre 2014, 544 pages 2 ـ

 96

بالرغم من سمو مرشوع »حوار الحضارات«، إال أن املقصود منه يف 
الغرب، أن يخف التوتر بني الشعوب يف حوار عىل مستوى الثقافة، 
بعيداً عن السياسة ومشاكلها واالقتصاد وهمومه، برأي حسن حنفي.
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 مل تكن هناك مرحلة سية
 يف حياة الرسول )صلعم( 

 عمر العمري // صحايف وكاتب
قال ابن إسحاق: »وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صىل الله عليه وسلم كان إذا 
حرضت الصالة خرج إىل شعاب مكة، وخرج معه عيل بن أيب طالب مستخفياً من أبيه أيب 

طالب، ومن جميع أعاممه وسائر قومه«.
وقال أيضاً: »وكان أصحاب رسول الله صىل الله عليه وسلم إذا صلوا، ذهبوا يف الشعاب، فاستخفوا 

بصالتهم من قومهم« )1(.
وحّدد أصحاب السري مدة االستخفاء يف ثالث سنوات، حتى جاء األمر بإظهار الدين امتثاال لقوله 
تعاىل: »فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املرشكني« )2(. ويضيفون أن الرسول وأصحابه كانوا يجتمعون 

رساً يف دار »األرقم بن األرقم«، يقرؤون القرآن ويتدارسونه ويناقشون أمور الدعوة.
انطالقاً مام كتبه رجال السرية وعىل رأسهم ابن اسحاق ـ ابن هشام، تم تأصيل ملفهوم »املرحلة 
الرسية«، سواء عند القدامى أو املحدثني، وتبنت الحركات اإلسالمية عموماً، والحركات »الجهادية« 
مبدأ  بداية عملها،  املتشددة، يف  أو  منها  املعتدلة  والتنظيمي، سواء  الدعوي  بالخصوص، يف عملها 
لعملها  الرشعية  إلعطاء  منها  ومحاولة  الرسول،  لسرية  محاكاة  يف  الصيغ،  من  بصيغة  »الرسية«، 
وتحركها امليداين، وخلق جو من الهيبة والخشوع لدى األتباع، مام سهل عليها استقطاب عدد كبري 

من املنارصين، الذين يريدون أن يتمثلوا حياة الصحابة األوائل.
ويكفي أن نشري يف هذا الباب إىل تأصيل معارص ملسألة »االستخفاء« أو »الرسية« يف حياة الرسول، 
وهو ما ذهب إليه »منري الغضبان« يف كتابه »املنهج الحريك يف السرية النبوية« من إمكانية تنزيل 
حسب  التنظيم«،  و«رسية  الدعوة«  »رسية  بني  ما  فيها  ُمَميزاً  املعارص،  واقعنا  عىل  املرحلة  هذه 
قائال: )ويؤكد هذا  لنشأة حركة دعوية يف املجتمع،  اختالف األمكنة واألزمنة، كلام كان هناك داع 
الفهم من جهة ثانية وهو عدم ارتباط هذه املرحلة بزمن معني أو محدد أن بعض املسلمني يف غري 
مكة بقوا عىل رسيتهم أزمنة مختلفة حسب إمكانياتهم يف قبائلهم وقدرتهم عىل الدعوة واالصطفاء( 

.)3(
نقول إن هذا التأصيل ملفهوم »الرسية« سواء من األوائل، سرية ابن هشام ـ ابن إسحاق، أو من 
املتأخرين، الذين أسسوا لها انطالقاً من حياة الرسول، يتناىف كليا مع القرآن الكريم يف تعرضه للفرتة 
املكية، عىل اعتبار أن أغلب الوحي هو ذاك املنزل يف »مكة«، والذي دام قرابة 13 سنة، وهو املصدر 
الذي ينبغي أن يعتمد بالدرجة األوىل يف دراسة حياة نبي اإلسالم. هذه »السرية القرآنية« مل ترش 
جاءت  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  »الرسية«،  أو  »االستخفاء«  مسألة  إىل  بعيد  من  وال  قريب  من 

الحجج والرباهني إلقناع  املبني، وبسطت كل  بالدعوة واإلنذار  الصدع  الوحي املك داعية إىل  آيات 
»الخصوم« بالدين الجديد وباملربرات التاريخية لظهوره.

لقد حاولنا أن نقرأ كل السور، التي اعتربها العلامء مكية ونزلت يف أوائل الدعوة، من أجل البحث 
عن إشارة معينة، ولو كانت غري مبارشة، تفيد بأن صاحب الرسالة انتهج يف حياته »استخفاء« معيناً، 
مواجهة  يف  وحججه  الرسول  برهان  قوة  تبني  رصيحة  آيات  وجود  ذلك  من  العكس  عىل  فوجدنا 
خصومه، عرب »قراءته« املتكررة آلي الكتاب بالليل والنهار، يف عملية تبليغ مبني استهدفت كل املاكثني 

مبكة ومن حولها وكل الوافدين إليها يف مواسم الحج والعمرة.
فأول أمر نزل عىل محمد هو »إقرار باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، إقرأ وربك 
األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم« )4(. وعملية »القراءة« كانت هي الوسيلة اإلعالمية 
الوحيدة للبالغ املبني يف تلك الفرتة، إىل جانب »الشعر«، الذي كان مهيمناً يف املنطقة العربية ككل، 
و«القراءة« تقتيض التواصل مع املحيط، واإللقاء يف حرضة الوجود، واملقصود بها أن يستقر الكالم 
يف قلوب السامعني، لذلك كانت الرسالة الحقيقية للرسول طيلة 23 عاماً هي قراءة القرآن وحفظه 
وتبليغه للناس، وهي »سنته« الحقيقية، وليست »سنة« الحديث كام شاع بعد وفاته )5(، ويف مقالنا 

هذا، اعتمدنا املنهج نفسه يف إعادة النظرة يف تفصيل دقيق من السرية وهي مسألة »الرسية«.
ومن األوامر القرآنية األخرى التي تلقاها الرسول يف الفرتة املكية األوىل هي »أنذر«، )وأنذر عشريتك 
األقربني( )6(. وتحك كتب السرية أن الرسول، واستجابة منه لألمر اإللهي، دعا أعاممه »أبو طالب« 
و«حمزة« و«العباس« و«أبو لهب«، وكان معهم »عيل« ابن عمه، فجمعهم عىل طعام وحدثهم عن أمر 
الدعوة الجديدة، بل إن نبي مكة )صعد عىل الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، وهم بطون 
قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا مل يستطع أن يخرج أرسل رسوال لينظر ما هو( )7(. فكيف 
يكون »اإلنذار« رسياً يف هذه الحالة وقد وقع عىل رؤوس األشهاد، مام يجعل مفهوم »االستخفاء« 
أمراً متهافتاً وغري مبني عىل برهان قوي، إضافة إىل أن مسألة »الرسية« يف مكة أمر صعب للغاية، 
وهي البيئة املنفتحة عىل الجميع، والتي ال ِيؤمتن فيها عىل رس، وحتى أولئك الذين يقولون إن عملية 
»اإلنذار« شملت فقط بني عبد املطلب، فنقول إنه كان منهم »أبو لهب«، وقد حرض الجمع العام، 
وكان له دور فاعل فيه، حيث إنه أول من أعلن املعارضة بقوله املشهور )تبا لك سائر اليوم ألهذا 
جمعتنا( )8(، فنزلت سورة خاصة به وبزوجته، وهي سورة »املسد«، وانترشت يف كل مكان من شبه 
الجزيرة العربية، وكان »أبو لهب« أحد أقطاب النظام السائد آنذاك، وطبيعي أن يتداول مع باقي 

زعامء »مكة« يف أمر الدعوة الجديدة، التي مل تعد رساً من أرسار النظام يف ذلك الوقت.

مراجعات.
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اعتامد القرآن كمصدر للنظر يف الحديث النبوي، أو كوثيقة 
لتحليل وقائع التاريخ، قد يشكل ثورة يف إزاحة بعض املفاهيم 
التي أصبحت مسلامت دينية تقام من أجلها الحروب.



أبريل 2016

يَُحث عليها القرآن املك.
هذا الفهم القرآين لسرية النبي ]صلعم[ ال يُزيك الحركات »الجهادية« املعارصة التي تنشد العنف 
والقتل واستباحة أموال الناس لتأسيس دولة الخالفة املنشودة، ويبني أيضاً تهافت »اإلسالم الحريك« 
عىل العمل السيايس وطلب الحكم واملناصب، والبحث عن مسوغات رشعية لتربير كل ذلك، ومنها 

التجاؤها إىل رشعنة مبدأ الرسية يف وقت من األوقات.
جديدة آفــاقــاً  للباحث  يفتح  النبوية  السرية  ــة  دراس يف  الكريم  الــقــرآن  عىل  الرتكيز   إن 
القرآين  للنص  تعِط  مل  مثالً  إسحاق  ابن  فسرية  أخرى،  زاوية  من  إلينا  املنقولة  األحداث  إىل  للنظر 
كان القرآن  من  أنزل  ما  أكرث  أن  مع  صحتها،  من  التثبت  أو  التاريخ  وقائع  تفسري  يف   أولوية 
يف الفرتة املكية، واعتمدت باملقابل عىل رواية األشخاص وعىل إفادات الشعراء، وإذا َعلِمنا أنها كُِتبَت 
يف العهد العبايس ويف ظروف سياسية معينة، فإن من شأن ذلك أن يعمق من شكوكنا حول مدى 

تدقيقها يف نقل السرية النبوية )11(.
نحن نرى أن اعتامد القرآن كمصدر للنظر يف الحديث النبوي، أو كوثيقة لتحليل بعض الوقائع 
التاريخية، قد يشكل ثورة يف إزاحة بعض املفاهيم، التي علقت بأذهاننا مع مرور الوقت، وأصبحت 

مسلامت دينية تقام من أجلها الحروب ويقتل يف سبيلها الناس.

هناك أمر قرآين آخر، وهو أكرث جالًء ووضوحاً، للداللة عىل َعالنية الدعوة، ولدحض كل فكرة قائلة 
برسيتها واستخفاء صاحبها، وهو قوله تعاىل )فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املرشكني(، وهنا يذهب 
كتاب السري واملفرسون إىل أن هذا األمر كان هو الحد الفاصل ما بني الفرتة الرسية، التي دامت ثالث 
سنوات، والفرتات الالحقة من الدعوة املكية، واألمر بـ«الصدع« هنا ال يرتك أي شك يف أن دعوة اإلسالم 
مل تكن يف حاجة أبدا إىل »الرسية« للتمكني لها يف األرض، وهي الدعوة السمحة املبنية عىل املجادلة 
بالتي هي أحسن والنظر يف الكون ونرش الرحمة، ومل يكن هدفها املال أو قلب النظام السائد، حتى 
تحتاج إىل االستخفاء واملناورة، خصوصا أنها مل تلق مجابهة عنيفة يف بداية أمرها. ونشري هنا إىل أن 
الرسول ]صلعم[ مل يلتجئ إىل »الرسية« حتى يف األوقات الحرجة من حياته، وحياة أصحابه الذين 
تعرضوا للتعذيب، مع أنه كان بإمكانه وإمكانهم تأسيس »كومندو« رسي يقوم بعملية ردع الخصوم، 
بالفعل الرتخيص لهم  عليهم وعىل دينهم، وقد طلب أصحابه منه  اغتيال أعدائهم األشد خطراً  أو 
بالرد، إال أنه عليه الصالة والسالم أمرهم بالصرب عىل األذى وعدم االنجرار إىل عنف مضاد، قائال لهم 

»إين أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم« )9(.
وكيف تكون »الرسية« والقرآن املك َسّجل ووثق أقوال »الخصوم« وبسط حججهم يف مواجهة 
الدعوة، ونكتفي باإلشارة إىل بعض منها مثل قولهم »أم يقولون شاعر نرتبص به ريب املنون، قل 
تربصوا، فإين معكم من املرتبصني، أم تأمرهم أحالمهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، 
بل ال يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقني« )10(، مام يكشف عن جو الجدال السائد يف 
املرحلة األوىل من الدعوة، فاملعارضة اعتربت النبي شاعرا، وأن القرآن من اختالقه، فتحداهم بأن يأتوا 
مبثله وفيهم أرباب البيان والشعر، هذا بطبيعة الحال يؤكد أن دعوة اإلسالم كانت سلمية وترتكز 
يف أساسها عىل الحوار والحجاج املعريف، بل إن »الخصوم« كانت لهم بعض املبادرات العدائية تجاه 
الرسول مثلام جاء يف سورة الطارق »إنهم يكيدون كيداً«، أو كام جاء يف سورة العلق »أرأيت الذي 
ينهى عبدا إذا صىل«، وهي أفعال توضح أن أمر الدعوة كان مكشوفاً، وتداول فيها زعامء النظام 

السائد، وبدؤوا يخططون للحد من انتشارها بني الناس، وهي تفاصيل تكمن أيضاً يف كتب السري.
رسي، تنظيم  فيها  يتشكل  مل  تبعتها،  التي  تلك  حتى  أو  األوىل،  املكية  الفرتة  أن  إىل   نخلص 
ومل تعرف اقتتاالً أو اغتياالً، ومل يسع املؤمنون فيها إىل الحكم أو طلب امللك أو تقويض النظام القائم، 
إليه، وإمنا كانت فرتة تربية روحية قامئة  الذي تعرضوا  الظلم  ومل يحملوا فيها السيف يف مواجهة 
املسكني الصالح وإطعام  العمل  النفس ومترينها عىل  بالصرب وتزكية  والتوايص  بالحق  التوايص   عىل 
)يُقابله العمل االجتامعي والخريي يف حارضنا( وعىل نشدان العدل ونرش املرحمة، وهي كلها مبادئ 
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وأصحابا له أتوا النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم فقالوا: يا نبي اهلل كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة؟ 
فقال: إني أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم.

10 ـ سورة الطور، اآلية 30.
11 ـ كتب ابن اسحاق سيرته بتكليف من الخليفة أبو جعفر املنصور، وهذا في حد ذاته يطرح أكثر من تساؤل حول تأثر 

الكاتب باألجواء السياسية في عصره، ونقل تلك األجواء واالنطباعات إلى حياة الرسول بأثر رجعي.
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 كانت النصوص القرآنية الكرمية أكرث جالًء ووضوحاً،
 للداللة عىل َعالنية الدعوة، ودحض كل فكرة قائلة

برسيتها واستخفاء صاحبها.
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 طه عبد الرحمن :
من اإلنسان األبتـر واإلنسان الكوثـر 

موازاة مع صدور كتابه األخري »رشود ما بعد الدهرانية: النقد االئتامين للخروج من األخالق« ]املؤسسة 
العربية للفكر واإلبداع، بريوت، ط 1، 2016[، صدر للفيلسوف طه عبد الرحمن، عن نفس املؤسسة، 
عمل آخر، تحت عنوان: »من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر«، جمع وتقديم رضوان مرحوم ]1، 

]2016
والعمل تجميع لفصلني اثنني مرفق بأربع مقاالت، وهكذا جاء الفصل األول تحت عنوان: »فقه 
الرتبية: تأسيس فلسفي«، وتفرع عىل بابني اثنني: رشوط تأسيس النظرية الرتبوية اإلسالمية، واملبادئ 

الفلسفية للنظرية الرتبوية اإلسالمية؛
أما الفصل الثاين، فجاء تحت عنوان: »فقه الفلسفة: تأسيس علمي«، وتفرع عىل باين اثنني: علم 
الفلسفة )وتضمن بدوره علم القول الفلسفي وعلم الفعل الفلسفي(، ثم فقه الفلسفة، وتفرع بدوره 
عىل ُمَسلّمة تداولية الفلسفة واستنباط التقنية الفلسفية، وُمَسلمة نقدية الفلسفة اإلسالمية وإنشاء 

فلسفة إسالمية(.
أما ملحق الكتاب، فقد تضمن أربعة مقاالت، أقرب إىل شهادات، وألقاها طه عبد الرحمن يف بعض 
املناسبات االحتفالية التي تطرقت ملرشوعه العلمي، وجاءت هذه املقاالت تحت العناوين التالية: 
الوجود شاهد ومشهود؛ الكلمة غامرة كالبحر وسامقة كالشجر؛ إنسانية واسعة وإميانية فاعلة؛ وأخرياً 

ملاذا تأخرنا وتقدم غرينا؟

النظرية الرتبوية بني املرشوعية والرشعية 
إىل  تربوية  نظرية  كل  عند حاجة  الرحمن  عبد  يتوقف طه  الكتاب،  من  األول  الفصل  متهيد  يف 
تأسيس فلسفي، ألن هذا التأسيس يتضمن املبادئ األساسية التي تنبني عليها هذه النظرية، والتي 
تجعل وجودها مرشوعاً وبناءها معقوالً؛ وعليه، فإن النظرية الرتبوية اإلسالمية وكغريها من النظريات 
الرتبوية، تحتاج إىل مثل هذا التأسيس الفلسفي، حتى تكتسب مرشوعيتها العقلية، فضالً عن رشعيتها 

الدينية.
لتأسيس هذه  أربعة رشوط  عند  متوقفاً  التأسيس،  استجالء بعض مالمح هذا  الفصل  يروم هذا 
النظرية اللصيقة ملجالنا التداويل، وجاءت كالتايل: 1 ـ أن هذا التأسيس تأسيس من داخل الدين، ال 
من خارجه؛ 2 ـ أنه مقيّد بالتاريخ، غري مستقل عنه؛ 3 ـ أنه تأسيس تربوي، ال تأمل تجريدي؛ وأخرياً، 

4 ـ أنه تأسيس رضوري، ال تعليل كاميل.
الرتبوية اإلسالمية، وهذه  الفلسفية للنظرية  املبادئ  بنا املؤلف إىل استعراض  وبعد ذلك، ينتقل 

األصول هي عبارة عن مبادئ عليا خمسة تندرج تحتها مبادئ أخرى تفصلها، وجاءت كالتايل:

1 فأما املبدأ األعىل املوجه: ينبغي أن يكون كل مقوِّم تربوي إسالمي عنرصاً ثابتاً ومستقالً وحياً 
ومبدعاً، ليبسط حينها الكالم يف مضامني هذه املبادئ األربعة: مبدأ الثبات ومبدأ االستقالل ومبدأ 

الحياة ومبدأ اإلبداع.
2 يُفيد املبدأ األعىل الثاين أنه ينبغي أن تشتغل النظرية الرتبوية اإلسالمية بالتأصيل اإلمياين للخطاب 
الرتبوي، وعند عرض املؤلف الخطاب الرتبوي املتداول عىل ميزان النقد اإلمياين، يتبني أن هناك آفات 

ثالث دخلت عليه، وينبغي للنظرية الرتبوية اإلسالمية ]املرجوة[ العمل عىل دفعها، وهي كالتايل:
أ ـ فصل الحداثة لكثري من املقوالت واملسائل الرتبوية عن أصلها الديني؛

ب ـ إهامل جملة من املفاهيم واألحكام الرتبوية الواردة يف النصوص الدينية؛ يذكر منها طه الئحة 
عريضة من املفاهيم، ومنهل، عىل سبيل املثال ال الحرص: الحكمة، التدبري، التفكر، التذكر، االعتبار، 

التطهر، النور، الفؤاد، الكن، أولوا األلباب، أولوا األبصار.. إلخ ]ص 39[؛
ج ـ تجاهل التحريفات التي لحقت جملة من املفاهيم واألحكام الدينية األساسية.

اإلنسان الكوثر واإلنسان األبرت
النظرية الرتبوية اإلسالمية،  الثالث، فصاغه املؤلف كام يأيت: ينبغي أن تُجّدد  3 أما املبدأ األعىل 
يف املتعلّم املسلم، اإلنسان بكليته، ومرد هذا املبدأ األعىل، أن املتعلم املسلم يحمل رسالة وجودية 
ال يحملها غريه، وهي رسالة استكامل اإلنسان إلنسانيته، ويف تفاصيل الرتحال التأميل مع هذا املبدأ 
اإلنسان  الرحمن هنا عن  عبد  يتحدث طه  الكتاب، حيث  عنوان  نُعرج عىل  الثالث، سوف  األعىل 

الجديد املؤيّد الذي تريد هذه النظرية إخراجه إىل الوجود بصفتني جامعتني:
نحن إزاء إنسان كوثر، ال إنسان أبرت، واملقصود باإلنسان األبرت هو اإلنسان الذي ال يستثمر من قواه 
وال يُحقق من إمكاناته إال قدراً ضئيالً، إما لتعطل بعض قدراته واستعداداته أو لرصفها كلها يف وجهة 
مخصوصة أو لوجود ضيق يف تصوُّره ملكنونات اإلنسان الواسعة، ويبدو، يضيف املؤلف، أن العرص 

ل تقدمه املادي بفضل هذا اإلنسان األبرت. ]ص 44[ الحديث حصَّ
أما اإلنسان الكوثر، فهو، بخالف اإلنسان األبرت، ال يكتفي بأن يستثمر كل قواه وملكاته، إحساساً 
ووجداناً، خياالً وعقالً، ذاكرة وإرادة، ويحقق مختلف إمكاناته ومكنوناته، بل يذهب بهذا االستثامر 
للقوى والتحقيق لإلمكانات إىل أقصاهام، بحيث يُتاح له أن يتقلب يف أطوار سلوكية مختلفة، وينهض 

بوظائف متعددة، كل ذلك يورِّثه القدرة عىل أن يحقق التكامل لذاته. ]ص 45[
ويبدو أن مصطلح »اإلنسان الكوثر« أدل مقصود النظرية الرتبوية اإلسالمية من مصطلح: »اإلنسان 
املتعدد األدوار« املنقول عن اللغة األجنبية، العتبارات عدة، أهمها أن اإلنسان الكوثر يجعل لإلميان 
دوراً جوهرياً، بل ينزله منزلة األصل الذي تتفرع عليه كل األدوار، بحيث ال عربة لهذه األدوار ما مل 

تتجلَّ فيها آثار هذا اإلميان.
4 بالنسبة للمبدأ األعىل الرابع، فصيغته كالتايل: يقتيض تجديُد اإلنسان، يف املتعلّم املسلم، االشتغال 
بإحياء روحه، ولذلك بات من الالزم وضع مبدإ جديد يعارض »مبدأ التفريغ« الحدايث، ويُسمى هذا 

 104 105

إصدارات.



أبريل 2016

 106 107

ينظر يف آليات إنتاج الفيلسوف ألقواله وأفعاله قْصَد إىل كشف بنيات هذه األقوال واألفعال؛ وتشمل 
هذه اآلليات »الرتجمة«، نقالً وتحويالً؛ و«املفهوم«، اصطالحاً وتأثيالً؛ و«التعريف«، تقريراً ومتثيالً؛ 

و«الدليل«، استنتاجاً وتخييالً؛ كام تشمل »السرية«، منوذجاً وشذوذاً.
هه العميل، ال يشتغل بعلم الفلسفة لذاته،  ليس هذا وحسب، بل إن فقيه الفلسفة، بحكم توجُّ
األليات  استخراج هذه  حّد  عند  يقف  ال  لذلك،  واملستقل؛  املبدع  الفيلسوف  رتبة  يُدرك  لك  وإمنا 
الفلسفية، بل يتعداه إىل استخدامها يف وضع فلسفة فيها من اإلبداع بقدر ما هي عليه من االستقالل؛ 
وقد أخَذْت أعامل طه عبد الرحمن هذه اآلليات بقوة، موضحة كيف أنه ميكن االنطالق من نقد 
إنشاُء   ، ثَمَّ بعد دهرانية«؛ ومن  العاملي، »حداثة« و«عوملة« و«َعلامنية« و«دهرانية« و«ما  الواقع 
فلسفة أخالقية إسالمية بديلة من الفلسفة غري اإلسالمية التي تأّسس عليها الواقع العاملي، فلسفة 
تكون قادرة عىل التصدي ملا يكتنف هذا الواقع من التحديات الُخلُقية واألزمات الروحية. ]ص 92[

تجميع  عن  عبارة  والعمل  واإلنسان«،  والباحث  املفكر  أركون:  »محمد  كتاب:  ضيافة  يف  نحن 
اإلله  عبد  تحرير  )من  العربية  الوحدة  دراسات  مركز  نظمها  نقاشية  حلقة  ومناقشات  ملداخالت 

بلقزيز، ط 1، 2011. 166 صفحة(.
ساهم يف الكتاب رضوان السيد ومطاع صفدي وعبد اإلله بلقزيز ووجيه قانصو وأخرياً، نايلة أيب 
أنطوان سيف،  التالية: وجيه كوثراين،  للمناقشات، فقد تضمنت املداخالت األسامء  نادر؛ وبالنسبة 

سعاد الحكيم، ناصيف نصار، جورج كتورة، دالل البزري والطيب تيزيني.
»املصادر  عنوان:  تحت  جاءت  التي  دراسته  يف  السيد  رضوان  واملحقق  واملرتجم  املفكر  واعترب 
أنه لدى أركون كام لدى  التعامل والنتائج«،  اإلسالمية يف دراسات محمد أركون: املرشوع وطرائق 
أكرث قراء الرتاث اإلسالمي من غري اإلسالميني، اعتقاد ُمسبق يتمثل يف أن املوروث اإلسالمي مبجمله 
تحول إىل عبئ عىل العرب وعىل املسلمني يف حارضهم ومستقبلهم، وأنه ينبغي التحرر منه، كام يقول 
اليساريون وأشباههم، أو تحريره من طريق النقد والتجاوز، كام يقول أركون، ومثالهم جميعا يف ذلك 
التاريخية هيغليون  املادية  تياراته؛ فأهل  الحضاري والعاملي األورويب يف مختلف  النهوض والسواد 
األورويب يف  باملثال  التزاما  وأكرث  وعلامنيون  إنسانيون  أركون،  مثل محمد  والليرباليون،  وماركسيون 
البحث، مبعنى االهتامم مبا حصل يف عرص النهضة واألنوار من ظهور رؤية جديدة للعامل تخرج عىل 
رؤيتي الكاثوليكية وأزمنة اإلقطاع، وتتبنى نقد الدين سبيال إىل تحرير العقل، ثم إخراج الدين من 

نظام الدولة استنادا إىل أولوية واستقاللية الحريات الفردية والحقوق الطبيعية.

املبدأ مببدإ الربط، ومقتضاه أن كل فعل إدرايك موصول بالقلب، أياً كان هذا الفعل، ضداً يف مبدأ 
القلب  الروح أو  ِقَوى اإلدراك لدى اإلنسان عن مصدرها األصيل الذي هو  التفريغ، ويقيض بفصل 

باعتباره محالً للروح.
املتعلّم املسلم،  الروح، عند  الخامس واألخري، فصيغته كالتايل: يقتيض إحياء  املبدأ األعىل  5 وأما 

توسيع عقله وتثبيت إرادته.
يتعني عىل النظرية الرتبوية اإلسالمية ترويض عقل املتعلم املسلم وتربيته عىل أن يزدوج بعقل ثان 
س ما أدركه عقله األول، مستمداً هذا التأسيس من األصل نفسه الذي انقطع عنه قله أي القلب؛  يؤسِّ
ويكون هذا االستمداد عبارة عن مقاصد ومعان وقيم وُمثُل تعيد إىل العقل اتساعه؛ وال عجب أن 
يستعمل الخطاب القرآين بهذا الشأن أفعاالً لها أبنية تفيد التكثري واألخذ بقوة مثل »تفكَّر« و«تدبَّر« 

و«تذكَّر«. ]ص 55[.
سة يرض أكرث مام  ويشري فيلسوف األخالق يف هذا السياق أن العلم الذي ال تصحبه أخالق مؤسِّ
ينفع؛ ويجري هذا الحكم عىل العلم الرشعي كام يجري عىل العلم الوضعي، ذلك أن العقل املضيَّق، 
كام أنه ينشئ العلم الوضعي بالجمود عىل ظاهر األشياء، فكذلك ينشئ العلم الرشعي بالجمود عىل 
ظاهر األخالق، ومعلوم أن الظاهر، َخلقياً كان أو ُخلقياً، ال تثبت فائدته إال إذا تأسس عىل الباطن؛ 
ه العلم يف مساره، فإنه، متى  وملا مل يكن هذا الباطن إال جملة املعاين والقيم التي ينبغي أن توجِّ

تحقق بها العلم، ثبتت منفعته ثبوتاً قطيعاً«. ]ص 63[

نحو فهم الفلسفة وفقه الفلسفة
نأيت للفصل الثاين من الكتاب، وجاء تحت عنوان: »فقه الفلسفة: تنظري علمي«، حيث افتتح الفصل 
باإلشارة إىل تفرع اشتغال املسلمني، منذ القرن الثاين من الهجرة، بالفلسفة، ترجمة وتأليفاً، لوال ن 
مجال الفلسفة أضحى منحرصاً يف الجزء الفكري من املعارف اإلنسانية، وصار التقليد والتبعية السمة 
املميزة للفلسفة اإلسالمي برمتها، قدمياً وحديثاً، إىل درجة أن بعض املتقدمني من فالسفة اإلسالم قرَّر 
الفصل بني املعرفة التي ينطوي عليها الدين اإلسالمي واملعرفة التي ينتجها الفكر الفلسفي كام لو أن 
األصل يف العالقة بني املعرفتني هو التعارض، داعياً إىل االكتفاء بحفظ املنقول الفلسفي اليوناين عىل 

وجهه األصيل كام يُحفظ املنقول العلمي. ]هامش ص 71[.
ومن باب دفع هذا املوت الفلسفي الذي بات يُهدد الفلسفة اإلسالمية، يرى املؤلف أنه ال سبيل 
إىل دفعه إال بأن يُحصل مفكروها القدرة عىل االستقالل عام ينقلون وعىل اإلبداع فيام ينتجون، علامً 

بأنه ال إبداع إال مع وجود االستقالل، وال استقالل إال مع وجود اإلبداع. ]ص 72[
أن  األمة  مثقفي  من  بالفلسفة  االشتغال  أهل  مبقدور  ليس  أنه  الفصل،  هذا  يف  الجامع  والقول 
يُحصلوا القدرة عىل اإلبداع فلسفي مستقل ما مل يتعاطوا، بكل ما أوتوا من وسائل، تأسيَس »علم 
الفلسفة« بفرعيه: أحدهام، فرع »فهم الفلسفة«، وهو علم ينظر يف سياقات إنتاج الفيلسوف ألقواله 
وأفعاله قصَد التوصل إىل بيان مضامني هذه األقوال واألفعال؛ والثاين، فرع »فقه الفلسفة«، وهو علم 

إصدارات.
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أركون وثقافة الحقيقة
بالنسبة ملطاع صفدي، محرر مداخلة تحت عنوان: »أركون وثقافة الحقيقة«، فقد الحظ بداية 
أننا يف حاجة إىل إثارة إشكالية منهجية يف التعامل مع الرتاث، مطالبا بنقلة إيبستمولوجية صارت 
ملحة، من االنهامم فقط بإشكاليات الرتاث إىل االهتامم بطبيعة الكتابة نفسها عن هذه اإلشكاليات، 
مالحظاً يف هذا الصدد، أن هناك إنتاج كتايب صار موازيا تقريبا، أو جالسا قبالة خزائن الرتاث، ورمبا 
امتهن وظيفة املرايا العاكسة عىل طريقتها، ملا تدعيه من مكنونات هذه الخزائن. فالباحث يف الرتاث 
قد يتيه بني نصوصه األصلية، كام يتيه قارئ هذه األبحاث بني الرشوحات أو التأويالت التي تدعي 

تفكيكها.
من املالحظات النقدية الهامة التي يتوقف عندها صفدي، »اتهامه« ألركون بتبني خيار الكتابة 
السجالية، والتي قد ال تلتزم حدوداً معينة ملذاهب عقائدية أو فلسفية، وليس هذا وحسب، فحني 
يقوم الناقد بجمع مداخالت أو أبحاث الراحل يف كتب ذات عناوين خاصة، ياُلحظ أنها ال تقدم بناء 
فكرياً متكامالً يف كل مؤلف عىل حدة، إىل درجة أن من يقرأ أركون يف السبعينات أو الثامنينات، ثم 
يرجع إليه يف هذا العقد األول من القرن الحايل، وخالل املرحلة األخرية من حياته، ال يكاد يعرث عىل 

أطروحات مختلفة عن سابقاتها.
»االسترشاق وحدوده املعرفية ـ املنهجية: مطالعة يف نقديات محمد أركون«، هو عنوان ورقة عبد 
اإلله بلقزيز، والورقة عبارة عن قراءة يف تفاعل أركون مع األدبيات االسترشاقية، حيث صّنف الباحث 
النزعة املركزية األوربية والغربية؛  النقد األركوين لهذه األدبيات يف نقد توجهات ثالث:  أهم معامل 

التعميم اإليديولوجي، وحضور األغراض غري العلمية يف هذه األدبيات.
ويخلص بلقزيز يف خامتة مبحثه إىل أن األخطاء املزدوجة للعديد من املسترشقني، تُخول ألركون، بأن 
يحكمون عىل أنفسهم بالسقوط يف فخ دوغامئيات جديدة تشبه، أو تكاد تشبه، تلك الدوغامئيات 
إنتاجها،  واملعارصون  املحدثون  املسلمون  الباحثون  وأعاد  التقليدي،  اإلسالمي  العقل  أنتجها  التي 
مضيفا أنه إذا كان أنور عبد املالك وبعده إدوارد سعيد قد نعى االسترشاق أيديولوجيا، فإن محمد 

أركون نعاه فكرياً ومنهجياً.

النص القرآين يف أعامل أركون
جاءت مداخلة وجيه قانصو تحت عنوان: »قراءة النص القرآين يف أعامل محمد أركون«، ُملخصا 
نوعا ما مرشوع أركون األبرز: بقدر ما عمل الراحل عىل تفكيك هياكل التفكري والدوغامئية، من خالل 
نقد صالحياتها، وفضح تالعباتها، وإظهار استبدادها، فإن أركون كان يطمح يف تجاوز االيبيستيمولوجيا 
التي يحكمها منطق الصحة والخطأ،  الثنائيات والتضادات،  العبور من منطقة  إىل اإليبستيمية، أي 
الربط واإلنتاج  العالقات، وآليات  الوعي، ونظام  التفكري، وأطر  أو االستقامة واالنحراف، إىل أنظمة 
واملسلامت، التي تظلل الجميع داخل امللة الواحدة آو داخل الفضاء الثقايف الجامع بني أديان عدة، 
ومتوقفا عند أهم املفارقات التي تجلت يف أعامل أركون، والتي تجعل التبجيل وطقوسيات األسطرة 

املحاطة بالنص القرآين وفنون االنبهار، مبثابة تسطيح ألبعاد القرآن، وطمس لطبقات معناه، وتعطيل 
السرتاتيجية تواصله مع العامل ومسعاه يف إعادة بنائه وفق تراتبية قيمية وكينونية وجودية جديدتني، 
واقتحام  واملضمرة  الخفية  القرآين  الخطاب  خطط  عىل  الوقوف  املقابل،  يف  تجعل  للمفارقة  وهي 
التي شيدت حوله، وانتهاك مناطقه املحرمة، من املستحيل أو  القداسة  عزلته، والقفز فوق أسوار 
املمنوع التفكري فيه، طريقا إىل الكشف عن خصوبة القرآن وديناميته وسحره وحيويته الراهنة يف 

إثارة املعنى الراهن.
من  املزيد  إضافة  ُمحررها  ولو سعى  السيد،  رضوان  مداخلة  عن  أهمية  تقل  ال  قانصو  مداخلة 
يف  تناولها  التي  املحاور  طبيعة  االعتبار  بعني  أخذا  بذاته،  قامئا  كتابا  لكانت  ثناياها،  يف  التفاصيل 
الورقة، وتتمحور أساسا عىل قراءة أعامل أركون حول النص القرآين؛ املحور األول: نقد أركون للمبادئ 
الالهوتية التي يعتمدها الفكر اإلسالمي يف تداول النص القرآين، واملحور الثاين: أهداف أركون العامة 
من قراءة النص القرآين، واملحور الرابع: الفضاءات الثقافية واالجتامعية املحيطة بالنص زمن صدوره، 
الكتابة، واملحور  إىل  الشفاهة  الله من  انتقال كالم  الخامس:  للوحي، واملحور  التدشيني  الفضاء  أو 
واملحور  الدينية،  واللغة  القرآن  السابع:  واملحور  األوىل،  الوحي  مادة  إىل  العودة  إمكانية  السادس: 

الثامن: بنية ورهانات الخطاب القرآين، إضافة إىل خامتة للمبحث.
العربية،  الوحدة  دراسات  ملركز  تُحسب  التي  النقاشية  الحلقة  هذه  يف  املداخالت  آلخر  نأيت 
وجاءت تحت عنوان: »أركون واملنهج النقدي« لنايلة أيب نادر، وترى أنه ليس من السهل اإلحاطة 
باملنهج األركوين بدون التمرس مبا أنتجه الفكر الغريب الحديث واملعارص يف الفلسفة واألنرثوبولوجيا 
واللسانيات والتاريخ واالجتامع، وغريها من العلوم التي أسهمت يف بلورة نهج مختلف يف التعامل 
أو  الراحل مل يحرص اهتاممه مبنهج دون سواه،  أن  الخصوص، بدليل  النص والتاريخ عىل وجه  مع 
التي  واإلشكالية  واملوضوع  النص  لطبيعة  ذلك  الفصل يف  الكلمة  ترك  إمنا  اآلخر،  واحدا عىل  غلب 
يعالجها؛ وقد اشتغلت الباحثة يف مداخلتها عىل تلخيص تعامل املنهج النقدي األركوين مع الظاهرة 
والعقل  الشفاهي  العقل  وأخريا،  اإلسالمية،  الظاهرة  ومعها  القرآنية  والظاهرة  كمحطة،  التاريخية 
الكتابية، وواضح أننا إزاء نقاط مفصلية ثالث بإمكانها التعريف بركيزة املقاربة التي قدمها أركون 

وبلورها يف معظم مؤلفاته.

إصدارات.
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