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مةمقد  

                 

   

  

يبستيمولوجي في الفكر الفلسفي عندما فكّرت في الكتابة في موضوع الخطاب اإل

العربي المعاصر ، و ما يحمل هذا البحث من جدة ، وما يحتوي عليه من إمكانيات يمكن أن 

تؤسس بدائل للخطابات السابقة عليه ، تطلّب األمر منّي بعض الجرأة الّتي قد تفتقد في بعض 

نا في فضاءات الفكر العربي المعاصر المرات إلى ما يدعمها من القول العلمي ، ألنّه ال يفصل

عن غضاض هذا البحث ، واإلهتمام الجدي به ،  ما يكفينا من الوقت لإللمام بكّل جوانبه        

و ألن بداياته  ذاتها جاءت بدايات إشكالية ، ما فتئت تضع نفسها موضع سؤال ، بل تتساءل  

فاقها ؛ لكن الّذي  يشد من رباطة جأشي في عن نفسها كبدايات ، ثم تتساءل عن حدودها  ، و آ

كّل هذا هو أن مزاعمي ال تشكّل ميوال ذاتية ، أو أهواء شخصية ، أو أمزجة فكرية رعونة  

بقدر  ما تسعى و تطمح إلى بلورة  مطامح جيل من الكتّاب  و المفكّرين و الفالسفة في 

سبعينيات من القرن العشرين ، و ال يزال فضاءات الفكر العربي المعاصر، بدأ يتبلور منذ ال

يتساءل دون هوادة عن شروط تحقّقه ، وعن معوقات ذلك التّحقّق و عوائقه  ، قصد تجاوز تلّة 

  .التّعسة التي تالزم متالفنا ، و تشرح بقاءنا أتالّء للغرب  ، و عبادا ألفكاره 

  

محاولتي هذه في تتب ع الخطاب لهذا تراني أأكّد منذ اآلن على أن

اإليبستيمولوجي في الفكر الفلسفي العربي المعاصر ليست من قبيل التّرف الفكري الغائص في 

التّنميق األكاديمي  ،  و بيان  القدرة على التّحكّم في دواليبه و أساليبه  ،  لكنّها محاولة نابعة 

  خالّق ، ألنّي من أولئك من إيماني العميق  بأن ما أقوم به ال بد  أن يكون له مردود تنويري

حينما حدده   "   ما التنوير "مقالته  "  إيمانويل كانط" المتمسكين  إلى أبعد الحدود   بما كلّل به 

بأنّه تحرر اإلنسان من الالّرشد  ؛  و الالّرشد هو عجز اإلنسان من اإلفادة من عقله من غير 

اإلنسان جريئا و حرا في اإلستخدام العام معونة من اآلخرين ؛  فالتنوير إذن هو  أن يكون 
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للعقل في كّل مسألة ؛ و من هنا تكون مساهمتي هذه في تسييج الخطاب  اإليبستيمولوجي  في 

 صراع إيديولوجي  الفلسفة العربية المعاصرة تعبر عن اشتباك مع اإلسهامات األخرى في حقل

 ما يبررها في موضوعها ،  و في شديد اإلستقطاب ، و بهذا المعنى يكون لهذه األطروحة

منهجها؛ مما يجعلها ذات حيثية ؛ لذلك  حددت إشكاليتها الرئيس  بالخطاب اإليبستيمولوجي      

و مشروعية تأسيسه في الفكر الفلسفي العربي المعاصر، و حدود امتداداته المعرفية في الحقل 

قالنية المجتمع العربي الراهن ؛  لذلك طرحت العلمي العربي ، و آفاقه و مطامحه في تغيير ع

مسألة البحث عن مشروعيته أوال ،  ثم انطلقت من  مشروعية طرحه كبديل للخطاب الفلسفي 

الحداثي ،  الّذي تميز بالبحث عما يخلّص األمة العربية و اإلسالمية من اإلستتدمار و التّعسة     

 ، و ما ينجر عنها مجتمعة من كوارث تحّل بالمجتمع  ،  فتفتك و من التّخلّف و الجهل و الفقر

  .به فتكا ال يبقي و ال يذر  

  

 لكن هذا التّحرر و البحث عن غضائر العيش تم باستعمال مناهج وأدوات      

و  آليات هي في سوادها األعظم آليات دفاعية ، تأسست كرد فعل متوتّر في شدته حسب طبيعة 

 من هذا القطر  إلى ذاك ، و من هذا الجنس المستدمر إلى ذاك     – أو اإلستدمار –ر اإلستعما

و من ثم تبلورت حركة فلسفية اتّخذت من مشكلة التّحديث و النّهضة مشكلتها األساسية  ،  لكن 

لقاته   في هل تم هذا التّغير عموديا ، أم أنّه جاء أفقيا  ، فلم تتغير به إالّ لغة الخطاب و منط

 تحت سدول تسميات من – في هذه المرة –مجابهة التّخلّف ، و الركود  ،  و الجمود ، لكن 

قبيل اآلخر ، و الغرب ، و الحداثة الغربية   ؛  ثم  طرحت مسألة  تشابك الخطاب 

جه اإليبستيمولوجي هذا بغيره من ألوان الخطاب األخرى  ،  كالخطاب الفلسفي  بالذّات ، و أو

الجدة فيه ، و أسباب اإلستعصام بمطالب اإليبستيمولوجيا من حيث هي خطاب نقدي ، يتأسس  

حول المقول  العلمي دون سواه ، كما طرحت مسألة تشابك هذا الخطاب بالخطاب السياسي      

ثم ، و اإلنساني تشابكه و اإلجتماعي، و التّاريخي ، باعتبارها أوجها من أوجه العلم اإلجتماعي 

بالخطاب الديني، و األخالقي ، و الفنّي ، وغير ذلك من ألوانه المتجاوزة للقول العلمي المتعين 

في الواقع المادي بكّل أشكاله ؛ و ما فعلت هذا  ، في الحقيقة ،  إالّ ألمد جسرا نحو المساءلة 

يث إنتاجنا العلمي بالدرجة عن حدود الخطاب اإليبستيمولوجي في الفكر الفلسفي العربي ،  من ح

  .األولى ، و من حيث إمكانيات اإلنخراط في عملية التّثاقف مع غيرنا 
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إن هذه المحاولة تندرج ضمن مهمة أساسية كرست لها كّل حياتي في البحث   

قطع و  التّدريس  ، كما سأكرس لها  ، إن شاء اللّه  ، ما بقي من العمر، وهي الدعوة  لعملية 

تدريجي مع التّكوين النّظري و المنهجي  الذي يتحكّم في الحركة اإليبستيمولوجية في الفكر 

الفلسفي العربي المعاصر على شاكلته الراهنة ، ألنّه من مكونات القهر الحضاري الغربي       

ها  أن تتعالى على المعرفية اإلستعالئية  ؛ لكن هذه الدعوة ليس من شأن)1(و سيادة إحداثياته 

واقع التّخلّف الذي يرزح العالم العربي و اإلسالمي تحت أثقاله ، و إنّما هي مساهمة في وعي 

التّخلّف ، و جهد ناصب نحو تحقيق العدالة الفكرية ، و وضع األمور في نصابها ، حتّى ال 

 التّخلّف و الهزائم ،  فالكثير يحمل الفكر التّقليدي  ، و القيم السائدة في مجتمعاتنا ،  مسؤولية

من اإلنحرافات ارتكبت في الفكر و الواقع من قبل نخب المجتمع العربي و اإلسالمي  باسم 

الحداثة و المعاصرة ، و باسم التّقدم و التّنمية  ، و ما كانت تعبر ،  في الحقيقة  ، إالّ عن تقدم 

 اإلستبداد والتّسلّط ، وتنمية المسخ  ،  و تكريس التّبعية و الجِِناب، و تحديث القمع ، و عصرنة

  . المجتمعات المفتونة بالغرب 
 
 

 و لعّل مطامحي تلك هي الّتي تعلّل أسلوب الكتابة الذي اعتمدته في هذه 

األطروحة ،  فهو لم يأت عندي حضورا محايدا في تحديد الداللة  ، بل جاء عنصرا مولّدا لها    

وع الرؤى التّأويلية عندي  ، و التي ال تزيدها العبارة إالّ إغناء        فانبجست من خالله مجم

و إثراء  ،  فجّل النّّّّّّشاط العقلي الذي يبرزه هذا العمل هو ،  في صميمه ،  نشاط تأويلي       

هو و أقصد بالتأويل هنا منهج العقل  عندما يتناول تاريخه و ماضيه ؛ فبالتّّّّّّأويل  ، من  حيث  

  ).2(فتح آفاق جديدة للمعنى  ، ينبني العالم اإلنساني كلّه 

  

إن الكتابة عن الغير ليست كتابة موضوعية صرف ، و لو كانت هذه الكتابة 

 هذا النّتاج الفكري يغدو واقعة ال تخص ولو أن ،  تتعلّق بنتاجه الفكري ال بشخصه ، ثم

                                                 
  ".توماس آوهن " عند " أنموذج " أستعمل هذا المصطلح  آمرادف لـ )  1
  
  :أنظر في فهم الّتأويل )  2

 19 ،ص 29ن ،  العدد  في مجّلة الفكر العربي ، تصدر عن معهد اإلنماء العربي ، بيروت ، لبنا استراتيجّية الّتسمية ،:     مطاع صفدي 
.  
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ى مجرد موضوعات  تخضع للمعالجة و الفحص كما صاحبها ، إالّ أنّه ال يمكن اختزال ذلك  إل

يخضع لذلك النّشاط العلمي الصرف  ، و من هنا يكون النّظر في األفكار ليس كالنّظر في المواد 

و ليس النّاقد لعمل فلسفي ،  أو القارئ لنص من النّصوص ،  كالعالم  الّذي يفحص المواد في 

 ينصب عليه النّقد  هو إرثه الثّقافي ، و هويته            مختبره ،  و خاصة إذا كان األثر الذي

و تاريخه  ، و معتقداته ؛ فمن يتأمل تراثه إنّما يتأمل نفسه بمعنى ما ؛ و الباحث إذ ينظر في 

فهو إذ يتأمل هذه الذّات     .  قضايا تراثه ، فهو يتأمل ذاته   الّتي  يعي بها ضربا من الوعي 

إنّما يتأولها   ؛ و هكذا فأنا إذ أستنطق النّصوص  ، فإن استنطاقي لها يأتي و يعي بها  ، 

 متفاديا - و هذا  على الرغم مما قد يبدو عليه أحيانا من رغبة في التّحديد -تساؤليا في  عمقه 

في ذات الوقت كّل نزعة يقينية قانعة  ،  و لعّل هذا مصدر ما يبدو على تحليالتي أحيانا من  

دعك  في التقييم ، قد يحجب ،  لما يبرز ، خلفية أوسع منه بكثير ،  هي التي حرصت  فيها 

فهو ال يعبر إالّ عن معاناة و قلق – حتّى ولو يرد –على  أن أكون غضوفا   ؛ ثم  أن ذلك 

  .فكريين  ،  آمل  أن يمتدا في ، و أن أتجاهد دوما كي ال أعصف  بأبعادهما الحقيقية 

  

إن األسلوب التّأويلي إذن هو ما يجعل قيمة  النّص عندي ال تكمن في ما يكشف 

عنه من حقائق فقط ، ولكن فيما يثيره من جدل و حوار ،  و ما يولّده بدوره من تأويالت        

و ما يستدعيه من تعدد القراءات  ؛ دون  أن يكون من مزعم القول و ال من باب الوقائع ، لكنّه 

لك الذي يتيح للقارئ  أن يتحدث عن اختالفاته  و توتّراته حينا ،  و سكونه أحيانا ،  و ضعف ذ

استدالالته طورا  ، و تماسكها أحيانا أخرى ، إنّه نص ال يزيده النّقد إالّ حياة ،  و انبعاثا       

 علي حرب ،    كما بين ذلك  و انكشافا   ؛  و ال تقتله إالّ الغفلة و النّسيان  ؛ فقوة النّص تكمن ،

في حجبه  و مخاتلته  ،  ال في إفصاحه و بيانه ،  و في اختالفه  ، ال في وحدته و تجانسه ،  

و عندئذ يكون  عمل النّاقد تأويل اإلشتباه ، و كشف المحتجب ، وفضح المخاتلة  ،  و قراءة 

ة ،  و إبراز أصالة األصيل  ،  و ال ذاتي1(ة المنقول المستندات السري( .  

  

إن األسلوب  الّذي اتّبعته  هو أسلوب يعطي معنى نتوجا  جديدا للنّص المقروء 

لذلك وضعته متحررا من  أية سلطة  لمنطق المقروئية ، و أردته  أن يخلق من اإلرادة  

                                                 
   ، 1993 المرآز الّثقافي العربي  ،  الرباط ، المملكة المغربّية  ،   نقد الحقيقة  ، : علي حرب )  1
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ضوع للمعرفة التي تغمرني سلطة مضادة  ،  أسميها سلطة النّقد التي تحول المقروء  إلى مو

  .    للدرس ،  و رأسمال للصرف ، و حقال للحفر ، و مساحة للتّساؤل

  

أما المنهج  الّذي التزمت به فهو متعدد المالمح و الجوانب ؛ فإذا كان من 

الجائز   أن يقدم الباحث بمقدمة منهجية يشرح من خاللها و بها مجموعة القواعد التي وجهت 

 القيمة إن لم يوضح طبيعة الصلة بين الحقيقة المراد تحصيلها       بحثه ، فإن هذا العمل عديم

فهو بهذا المعنى ليس شكلية ) 1 " (هيجل" و المنهج ؛ ألن  المنهج يشكّل بنية الشّّّّّّرح كما قال 

مجلوبة من خارج بنية األطروحة ، أو معرفة منصبة على مادتها من  عليها ، و إنّّّّّّما هو طريقة 

قتضتها طبيعة موضوعي ذاتها ، ألن النّّّّّّسق الفكري و الشّّّّّّكل المقوالتي ،  و المنهج المستعمل ا

 . من دون الموضوع خواء و فراغ 

  

   ، إذ كلّما هجزء ال يمكن انتزاعه  من ،  في الحقيقة  ، ن منهج البحث هوإ

المواقف، على المنهج  التّاريخي       اعتمدت، في أغلب  لذلك تطور البحث ، تطور اإلجراء معه ،

وهو منهج  يقوم على التّراكم ، ألن كّل نتيجة علمية تضرب بجذورها  ، بآن واحد ،  في 

األعمال السابقة ،  و في اإلكتشافات التي جرت  في مجاالت أخرى ؛ و ألن كّل المجاالت 

جال جديد يتعلّق بالنّتائج الحاصلة سابقا في العلمية مترابطة فيما بينها  ؛ ثم ألن استصالح كّل م

فالتّراكم و التّخصيب المتبادل للنّتائج هما اللّذان . ذلك المجال  ، أو في غيره من مجاالت العلوم 

أتاحا لي التّقدم في دراستي تقدما متسارعا دائما ، إذ لما أجعل كّل نتيجة جديدة  تستخدم ، جزئيا  

 التي حصلتها ، تكون لها حظوظ وفيرة ألن تستخدم في أعمال الحقة      بعض النّتائج القديمة

و هو ما أعده  ،  منهجيا  ،  من المكاسب الهامة في هذا البحث ،ألننّي استطعت بذلك  أن 

و لعّل هذا كلّه ما قادني  . أمارس في بداية كّل مشكلة عمليتَي التّأليف و التّركيب العقالنيين  

أولهما بيان تكون بعض الفلسفات العربية  ، و تتبع نموها          : مسألتين أساسيتين لمالحقة 

و مسالكها في التّاريخ ؛ و ثانيهما  بيان األصول ، و المنابت، و المشارب التي تأسست عليها 

  .المواقف و الفلسفات  ،   و خاصة الغربية منها

  

                                                 
   .50 و 42 ، ص 1981،  ترجمة مصطفى صفوان ،  دار الطّّّّّّّّليعة للّطباعة و الّنشر  ، بيروت ، لبنان ، علم ظهور العقل  : هيجل )  1
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ساسي قاد كّل العمل الذي قمت به          كما اعتمدت المنهج النّقدي كمنهج أ

  الّذي يحدد عملية التّغير في شكله اإليجابي أو السلبي ، و هذا  و ذلك من قناعة أن النّقد هو

عند الكالم عن وضعية أو حالة أو حقبة زمنية متعلّقة بشخص أو جماعة أو مجتمع ؛ كما 

 اإلتّجاهات و المدارس الفلسفية في فكرنا العربي اعتمدته لتحديد مساوئ أو محاسن نتوج مختلف

اإليبستيمولوجي المعاصر  ، لهذا أوردته بحثا في تحديد األحكام ، و صدق القضايا و الوقائع  

للنّقد ، و بانعكاساته على أكبر األعمال  " إيمانويل كانط" مقتديا في ذلك بالمعنى الذي أعطاه 

  ).1(النّقدية من بعده 

  

ن المنهجين جعلتهما يعتمدان و يتداخالن مع مجموعة أخرى من إن هذي

الطّرائق  و اآلليات ، كالتّحليل و التّركيب  ، و البناء و الهدم  ؛ وهي األساليب الّتي  تجعل 

العمل اإليبستيمولوجي  ،  من حيث هو مبحث فلسفي يهتم بطبيعة المعارف العلمية  و بأساليب 

يقها ، يسأل فيما  يتعلّق  بطريقة تكون المسائل العلمية             الكشف عنها و بطرق تصد

و بتقييمها  ، و طرق تجديدها ، و  فيما يتعلّق بقدرة العلم على اكتشاف الحقيقة في موجودات أو 

  .تعاقبات غير مرئية في العلوم  الطّبيعية  أو اإلنسانية 

  

  

ّ  لهذه األطروحة      إن الكالم عن المنهجية يقودني إلى تق ديم المحتوى المعرفي

 منها الفصل األول ستّة  ، جاءت تتوسط مقدمة  و خاتمة،عنيت  التي  شكّلتُ بنيتها  من  فصول

، و قد شملت  " مشروعية    و أسس اخلطاب الفلسفي  يف الفكر العريب احلديث  و املعاصر"بـ  

مشروعية الفلسفة " بـ  ،  الّتي  عنيتها مفصلة األولىال مفاصل خمسة  ، تناولت في تحليالته 

تحديد مفهوم الفكر تحديدا إجرائيا  يتّصل بالقدرة على التّجريد              ، "العربية املعاصرة 

و التّحليل  ، و التّركيب ، و تصور الغايات ، ووضع العالقات  والقدرة على إيجاد الحلول   

في ، تتحدد الفلسفة على رأس هرمه ، حين ترابطها مع قضايا اإلنسان    كي يعبر عن نشاط معر
                                                 

الميتافيزيقا " آانط " بمعنى الّتحليل الّدقيق للقدرات  العقلّية وهي تتعّين في الواقع ،  و لّما دحض " إيمانويل آانط " لنقد عند جاء ا )  1
 نقد هماالذي ينصّب على نقد طيقتنا في المعرفة ، و ثاني ) 1781(  نقد العقل الخالص  الّتقليدّية  ، سّمى أعماله الّثالثة المهّمة نقدا ، أّولها 

الذي وضعه لبحث ملكة إصدار الحكام الجمالّية   ) 1790 (  نقد الحكم  الذي سّخره  لمقالة في األخالق ، و ثالثهما  )1788( العقل العملي  
ان ، و الذي آ)  1859 ( مساهمة في نقد اإلقتصاد الّسياسي عندما وضع " آارل مارآس " و قد انعكس مفهوم الّنقدّية هذا على اعمال 

   ).1960 ( نقد العقل الجدلّي مفهوم الّنقد لّما فحص المارآسّية في آتابه "  جون بول سارتر "  ؛ آما استعمل  رأس المال إعالنا  لكتا 
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و الوجود ،   و حين تسأل عن ماهية المصير التّاريخي للبشرية ، وعن قدرتها على تفجير 

  .المعين اإلنساني  في أفكار خالّقة 

  

 أزمة إن المشكلة إذن هي مشكلة أفكار، و  أزمة اإلنسان العربي و المسلم هي

أفكار ، فالفكر الفلسفي العربي المعاصر يستمد مشروعيته من صميم اإلشتغال بهذه المشكالت     

حينما يتفحص واقعا يعيشه ، و يحكم عليه ، ليتمكّن من تجاوزه إلى واقع يصبو و يعمل 

يجابي        للوصول إليه ، وسائله فيه مناهج و أدوات  تهدف إلى تحقيق التّغير اإلجتماعي اإل

ومن خالل كّل هذا اختبرت الفرضية القائلة أن معاصرة الفكر الفلسفي العربي تتأسس انطالقا 

مما هو موجود عندنا من نشاط فلسفي ،  لكن هل  يعبر هذا النّشاط عن موقف مستقّل عن 

 ؛ بحيث يمكن أن يعبر عن الفلسفات و اإلتّجاهات  و التّيارات  و المذاهب الفلسفية غير العربية 

عروبة  و أصالة  و معاصرة هذا الفكر و مثاقفته لآلخر دون ذوبان فيه ، أم أنّه ال يعبر إالّ عن  

  .مجرد تأريخ لهذا اآلخر ، ال يتميز عنه إالّ بترجمة فكره كلّه إلى اللّغة العربية  

  

معاصر إلى طرح لقد قادتني مشكلة المعاصرة في الفكر الفلسفي العربي ال

مشكلة  "مسألة التّصنيف فيه ، و هذا ما بحثته في المفصلة الثّانية ، و التي عنيتها  بـ 

مشكلة  و فيها تعرضت لفك "التّصنيف في الفلسفة العربية اإلسالمية الحديثة و المعاصرة 

دئ تصنيف األزمنة التّاريخية في الفكر العربي الفلسفي الحديث منه و المعاصر ، ومبا

المفكّرين و الفالسفة داخل اتّجاهات أو تيارات فكرية، و هي محاولة في التّصنيف   أخضعتها 

ألغراض منهج أطروحتي ، فعمدت إلى  توظيف المدارس و  التيارات و اإلتّجاهات وفق ما 

ته يخدم البحث في أساس الخطاب اإليبستيمولوجي في تلك األمور ، و ذلك انطالقا من مقدما

  . ، و انعماداته ، و رؤاه  هالكبرى        و وصوال إلى تأسيسات

  

الحركة "  بـ   لعّل هذا ما يمكن مالحقته خالل  المفصلة الثّالثة    التي عنيتها

الفكر ، وهي المفصلة التي تناولت فيها مسألة  "  اإلصالحية الحديثة في العالم العربي اإلسالمي

موقف  أو فلسفة نصية  اإلصالحي ؛ لذلك نفيت  أن أتناول السلفية ك  قضايا الفكرو السلفي ،

معاصر  ،  لكنّي اختبرتها كفرضية ، منها  إطراح كّل إبداع فكري إلى  نزعتوثوقية بالماضي 
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 أيديولوجية تبرز لدى سوسيولوجية  ظاهرةتشكّل اتّجاه  في فلسفتنا عبر  ، من خاللها  ، عن 

  ، فتكون تأخذ صورا متعددة في مجابهة الفلسفات الغيبية  ، عندما ّل زمان  كوفي كّل مجتمع 

عندئذ مرتبطة أشد اإلرتباط بالصعيد الواقعي لألمة العربية  اإلسالمية ،  و من هذا المنطلق 

بالذّات تناولت أهم ممثّلي اإلصالح في الفكر الفلسفي العربي اإلسالمي  الحديث  ،  فركّزت 

  الّذي غلب االهتمام بالوضع السياسي الذي كان يعيشه المجتمع ال الدين األفغانيجمعلى 

اإلسالمي على جّل نشاطه ، لذلك كان فكره ،  في صميمه ،  موقفا وطنيا قويا ينشد التميز من 

الغرب الهاجم بعلمه وبقوته  ، فكان استجابة لتحدي الغرب أكثر مما كان نشاطا فلسفيا ؛ لذلك  

 حينما كان يشيد فهما في محمد إقبالكلت الرؤية الجديدة للبناء الحضاري اإلسالمي  مع تش

اإلسالم يقوم على نظرة ديناميكية للعالم ؛ وهي ميزة في فكره تؤسس البناء الحضاري المنشود 

محه أكثر مع باالستناد إلى القرآن والسنة النّبوية ؛ إالّ أن النّشاط الفلسفي و المنطقي  تجلّت مال

الّذي انبجس من جو مطبوع بالجمود السلفي المغلوط  ، فعمد  إلى تغيير  الحال  محمد عبده  

و المآل  من التّصوف الخيالي إلى التّصوف الفلسفي العملي ،  و هكذا ظهرت مالمح التعقيل 

 ، وربط الناس إليه في في رؤيته اإلصالحية التي تبين اتجاهه العقلي، هذا التوجه الذي التزم به

صور فلسفية ،وصوفية ، ومعرفية ،وأخالقية ؛ لكن المدرسة اإلصالحية التي تركت آثارا 

واضحة المعالم في التّغير اإلجتماعي، لمستها بصورة بارزة  عند رائد النّهضة المعاصرة في 

ا سواء  في األهداف أو األمر عنده كان واضحعبد الحميد بن باديس  ،  ألن الجزائر الشّيخ 

في  الوسائل لتحقيق التغير اإلجتماعي ؛ وألن العقالنية الباديسية تأسست على محاربة 

الالّمعقول ، و األسطوري، والخرافي، والوثني في العقيدة االجتماعية ؛ وهو ما كون اليقظة 

  .ق اإلستقالل الفكرية في الشعب الجزائري ، تلك اليقظة الّتي  كانت بوابة تحقي

  

التيارات الفلسفّية في الفكر العربي أما المفصلة الرابعة فخصصتها إلبراز 

 أين تجلّى النشاط   ،   التراث العامتيار  فتناولت ، في عنوانها الفرعي األول،  المعاصر ،

مكّنته مدرسة جديدة في تاريخ الفلسفة اإلسالمية،    في تأسيسمصطفى عبد الرازقالفلسفي  مع 

من لفت أنظار الباحثين إلى جوانب األصالة في الفكر الفلسفي اإلسالمي ، و سد الطّريق أمام 

ابراهيم بيومي معظم المستشرقين ؛ وهو النّهج الذي سار عليه فالسفة كثيرون  ، أذكر منهم 
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 ههذا االتجا؛ كما ارتبط بمحمد عبد الهادي أبوريده    ، و أحمد فؤاد األهواني و  مدكور  ، 

  .الذي اهتم أكثر بالفلسفة الغربية والتأليف فيها  عبد الرحمن بدوي   ، و علي سامي النشار

  

 الّذي برز تيار  التراث الدينيثم انتقلت عبر العنوان الفرعي الثّاني  للتّنقيب في  

محمد بن عبد يه برز ف؛ كما  علي الطنطاويو أبا الوفا التفتزاني ،  ،و أبو العال عفيفيفيه   

 عمار طالبي  و أستاذي،"تفسير القرآن الكريم" الذي حقق  مصطفى غالب   ، والرحمن الكردي

بعبد  الذي اهتم عبد الرازق قسوم الكالمية ، و أستاذي ابن عربيالذي أخرج كتابا في آراء 

رية ، إلى نحو المعتزلة والح أبو عمران الشيخ  ، بينما اتجه فيه أستاذي الرحمن الثعالبي

  .ابن رشد جانب اهتماماته بـ

  

التّأريخ   أما في العنوان الفرعي الثّالث من هذه المفصلة فقد ركّزت على تيار

يأتي على رأس  التّيارات الفلسفية الكبرى في الفكر   من حيث أنّه في الفلسفة العربية المعاصرة

ب أن يتحدد بوجهه التاريخي  الذي يبحث في الفلسفي العربي المعاصر ، ألن تاريخ الفلسفة  يج

التغيرات التاريخية، وبوجهه الموضوعي الذي ي يدرس المذاهب الفلسفية كما تناولها المفكرون، 

وبوجهه التكويني الذي يهدي  إلى بنية الفلسفة تاريخيا؛ كما  يتحدد بوجهه العلمي الذي يمكّن من 

عملية في المجتمع، وبوجهه الحركي الذي يوصل  إلى  الفلسفة في الحياة ال   استخالص تحقّّق

إن مؤرخ الفلسفة فيلسوف    . وعي وجود الحوار الفكري ، وحتمية المشاركة في هذا الحوار

ألن الفيلسوف ال يكتسب شرعيته دون هذا المدخل، لكن شريطة أن يحقق  مبدأ الحرية والتعقيل 

،  وموقف ، ونقد ، بمعنى أن يكون مبدعا في في كّل عمل يقوم به ؛  أي أن يكون له رأي 

قراءة النّص  ؛  واإلبداع  ال يتأتّى في هذا المجال إال بالتّعامل النّقدي مع الحياة االجتماعية    

  .والسياسية ، واألخالقية ، واالقتصادية  وغيرها من جوانب الحياة  

  

   عنيته  بتيارإن هذه المسائل هي التي خصصت لها عنوانا فرعيا خامسا،
الّذي أقمته إلبراز  محاوالت يرى فيها أصحابها ،وهو   اإلبداع في الفلسفة العربية المعاصرة

عثمان أمين ، لـ الجوانبةالمحاولة   منهاأنّها  جادة وأصلية  في الفلسفة العربية المعاصرة  ،

 أصيال فيها   ، حين أسسها  إبداعا عربيا عبد الرحمن بدوي الّتي ادعى  الفلسفة الوجوديةو 



 11

على مفهوم الوجود االنساني الذاتي و العيني ،   في مقابل تناقضي للنسق العقلي المنطقي 

الفلسفة  ثم بينت ، من خالل تحليلي و مناقشتي لتلك المحاوالت ، أصالة .  للوجود  

 واضحة ، لعلّها فريدة  الذي وضعها من منطلقات إيبستيمولوجية بن نبي.االجتماعية عند مالك 

 الخلدونية المعاصرةمن نوعها في الفكر الفلسفي الجزائري ؛ ثم حلّلت في نقطة فرعية خامسة 

بعبد الرحمن بن  كمهتم  عبد اللّه شريط من خالل أهم ممثّليها ، فركّزت من بينهم على أستاذي 

 ناظرا ثاقبا  في التّاريخ  ، وفي  باحثا ملهما ، و– في نظر أستاذي -  الّذي  يمثل خلدون،

عبد اللّه . دفلسفته اإلجتماعية و السياسية  ،  و األخالقية   ،  و اإلقتصادية ؛ و بذلك تمكّن 

 من إخراجها  من استخالص المنهج العلمي في الدراسات الخلدونية ، حين بين مسالك شريط 

رشاد ، و إسداء النصائح اللفظية ، إلى أسلوب أسلوبها البدائي المنعمد على  الوعظ   و اإل

  .علمي ،   يتماشى مع العقلية العلمية  الّتي تميز العالم المعاصر

  

لقد أوصلني المنهج التّحليلي و النّقدي  ،  إلى جانب المنهج التّاريخي ،   إلى 

األمر لم يتبي ة الحديثة و المعاصرة ، لكنة الفلسفة العربيدا فيما  يتعلّق إثبات مشروعين جي

باستقاللية خطابها عن الغرب و مدارسه الفكرية و الفلسفية إالّ في بعض المحاوالت كما بينه 

  .التّحليل 

  

بـرواِفد  إن هذا األمر هو الذي أحالني  إلى  الفَصل الثَّاِني الذي عنونته 

 خصصت المفصلة األولى منه ، يِّة المعاِصرِة الِخطَاِب اإليبسِتيمولُوِجي في الفَلْسفَِة العرِب

 مفهومجوهري في تحديد المدخل   ، ألنّها تبلور الالعالقة بين الفلسفة و العلم لتحليل 

 ذلك لما يمكن و ، انطالقا من محاولة تفكيكية للعبارات ، و أخرى تركيبية لها اإليبستيمولوجيا

 معاناة التّعامل مع إلى التّو  على لناتحو،  نقدي ذات طابع إجابات العمليتين من ذينأن تفرزه ه

 مجاالت أخرى من غير العلم من آثار في حياة على وحتّى على ما ينعكس  ؛ التّقانة و  العلم

  .النّاس 

  

 إنّني أتطلّع إلى ثقافة متراصة الجوانب ، تقوم على أنجع السبل لتالفي الوقوع  

 المعرفة طرق  ،  و في تمجيد هذا النّمط من المعرفة على ذاك ، لذلك بينتفي الهوة الثّقافية  
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 الطّريقة، فحصرتها في  موضوعاتهاو إدراك   بعها الذّات  في كّل عمليات تذهن الّتي تتّ

 Méthode (       الذّاتيةالطّريقة، و الّتي يتّسم بها العلم     ) Méthode Objective(الموضوعية 

Subjective(،  به  الّتي ة الطّريقة؛ و  الفنّ  ايختصالجماعي )Méthode Communautive (  الّتي

      ميز الفلسفة ت   الّتي   )Méthode contemplative( التّأملية الطّريقة، وتختص بها األخالق 

 مع طابقيتما  ؛ و هذه الطّرق في جدليتها هي ضروب المعرفة األخرى  كّلعن  و التّصوف 

   .و التّصوف،  والفلسفة ، و األخالق ، و الفن ،المساعي األساسية للعلم

                 

  ة وسائل ك الطّرق الّتي أشرت إليها استخدام إنيشكّل   مافي المعرفة هوإجرائي 

  نوع منخلهايتولّد داف ، اتّجاه  إلى فاعلية تشاع فيها نبضات الفكر في كّل العارفة الذّات رتباط ا

 الحقيقي للفكر ، والجانب التّاريخي  التّاريخ  ما يؤسسالصدام  يحطّم السكون و الضجر ؛ وهو

   لم يكن فيه جبهة تتولّد و تنمو فيها األفكار ، فإنّه سيتوقّف ال محالة إن ؛ ألن هذا التاّريخ للفلسفة

 إالّنهائي للعقل كلّه ؛ فلو لم تكن  المرة ليس في صورة ضجر؛ و لكن في صورة موت هذهلكن 

 جزء كبير معهاالطّريقة الموضوعية من الطّرق الّتي ذكرت ، فإن الفلسفة ستلغى ، و سيلغى 

  .من التاّريخ اإلنساني كلّه 

  

  العوامل المفسرة و الموجهة للعلمأما العنوان الفرعي الثّاني فخصصته لبحث 
       عة من العوامل الّتي تتدخل في تحديد مضامينها من جهة بتفاعل مجموالعلوم تحددحيث 

 إلى هذه العوامل المؤسسة و المفسرة للعلم قسمت نشأتها من جهة ثانية ، لذلك تفسيرو في 

             و ترتيبات في مفهوم اإليبستيمولوجياتصنيفات بدورهما يؤسسانقسمين رئيسيين ،  

 مجموعة العوامل الخارجية ،  و مجموعة العوامل هما في  ، حصرت اإليبستيمولوجيين و

  باطنيين  و   ظاهريين فقسمهم إلى نعكس بدوره على اإليبستيمولوجيين ،؛ وهو تقسيم  ا الداخلية

 ؛ وقد  مقصد البحث اإليبستيمولوجي تحديد في توجيه و اآلخر عن   منهم كّل فريقيختلف

فبينت   ،القيمة اإليبستيمولوجية لعوامل تفسير نشأة العلم عن ساقني ،  في كّل هذا  ، البحث 

أن لإليبستيمولوجيا ميدان بحث يحتّل القول العلمي فيه مكانة المؤسس له دون  أن يختلط به   

ذلك أن للعلم حدوده الّتي تميزه ، كما أن  لإليبستيمولوجيا حدودها الّتي ترسم معالمها ، وتحدد  
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 لكن هذا ال يمنع التّداخل بينهما ، و هذا ما جعلني أؤكّد على التّكامل بين الظّاهريين موضوعها ؛

 .و الباطنيين من اإليبستيمولوجيين 
 

   اإليبسيتيمولوجيا و تاريخ العلم هذا و انصب اهتمامي في المفصلة الثّالثة على

     تأطير العلم في الوعيأنّها تعبر عن فبينت قيمة البعد التّاريخي في اإليبستيمولوجيا ، من حيث 

و تاريخ   ،  تاريخ العقل في تفاعالته مع الخبرات التّجريبيةعن  يعبر تاريخ العلم صارو مذّاك 

 تاريخ و عن ،و تكيفاتها مع معطيات الواقع التّجريبي ، و تطوراتها ،  البحث العلمي مناهج

غاستون "  ؛ لذلك بينت قيمة تاريخ العلم عند تأساليب اإلستدالل ، و طرق حّل المشكال

تكوين العقل أساس ضروري لقيام الموضوعية عنده ، ألن  في مبحث القطيعة  ك   "باشالر

العلمي  يتطلّب  قطائع  مع عوائق  تعبر عن ذاتها من خالل أزمات العلوم  ؛   تلك الّتي يتولّى 

وزها ببدائل تعبر عن عقالنية جديدة ، ناتجة  عن تاريخ العلوم  كشف مضامينها من أجل تجا

كارل  "أزمات العلوم في التّاريخ ؛ كما قمت بتحليل مكانة الوعي التّاريخي في ايبستيمولوجيا  

الّذي نقل فلسفة  العلوم نقال حاسما من منطق التّبرير إلى منطق الكشف العلمي   "  بوبرريموند 

ه  على أساس قابليته المستمرة لإلختبار التّجريبي  ؛ و من ثم يصبح و  إلى  المعالجة المنهجية ل

  المستمر   م العلميو كي تكتمل قيمة البعد . في استطاعة هذا المنطق أن يفتح فتحا جديدا للتّقد

لمحة عن مكانة تاريخ العلوم عند أهم فالسفة القرن التّاريخي في اإليبستيمكولوجيا  قدمت  

    ."فييرآبند "، و  " الكاتوش "و"   كوهن"   ، و"التوسير" ، و "ميشال فوكو"   ،  مثل العشرين

  

 لقد تطلّب منّي هذا إلحاحا عظيما على  إعادة قراءة التّاريخ قراءة نقدية      

إذ لم تعد فلسفة العلم    ؛  ألنّنا تعلّمنا تاريخا في منأى عن تاريخ العلوم و نشأتها و تطورها   

على أيامنا هذه  ،  تقبل بنظرية تفشل في اإلشتباك مع الوعي بتاريخ العلم  ،  ألن مضامين 

النّظريات العلمية  ، و مفاهيمها ، و مصطلحاتها  ،   بل و مناهجها  ،  مرتبطة كلّها و متكاملة 

تنظر إليه باعتباره مع تطورها التّاريخي  ،و نحن اليوم في حاجة ملحة إلى فلسفة لتاريخ العلم ، 

  مخزونا زاخرا بالرؤى الّتي تساعد الفلسفة على  تفهم  حركيته ،  فتوظّف تاريخ العلم كأداة

للمفاهيم ؛ كما أنّنا بحاجة إلى فلسفة تاريخية  تعتبر العلم تَنَاميا  ايبستيمولوجيا    تحليلية  و نقدية 

  .مو بال هوادة و نشاطا إنسانيا اجتماعيا ، يتغير و  ين
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 من حيث خصائص - في العلملكن المبحث اإليبستيمولوجي باعتباره تفكيرا

 و طبيعة و كيفية تقدمها ، و ضبط العوامل المتحكّمة ،المعرفة العلمية ذاتها ، و شروط قيامها

ن  ال يمك -  قيامه و منطق تأسيسه ،  و ، المنهج العلمي خصائص و من حيث   ، فيها كلّها 

و بالميتودولوجيا        المعرفة  ،  بنظرية أن يقوم  و يأتي أكله دون  أن يكون في عالقة 

و  تداخلها مع المنطق ؛ و بهذا يكون  مفهوم اإليبستيمولوجيا ، من خالل مجموعة الرؤى الّتي 

ها في ناقشتها و حلّلت عالقاتها بمختلف المعارف الّتي تنعمد عليها ، و تستقي مشاربها من

توظيفاتها اإلجرائية ، و في تحليالتها لمختلف ضروب المعارف العلمية  ، تحليال نقديا       

هو اإلجراء المنهجي الّذي سأعتمده في رؤيتي لواقع الخطاب اإليبستيمولوجي في الفلسفة 

اه اإلجتماعية       العربية المعاصرة  ،  و في مكانة و دور العلوم المختلفة  في قيام المجتمع في  بن

  . ، و اإلقتصادية ، وفي بنى الدولة ، و السياسة عموما ، وبنى المواطنة خصوصا  و الثّقافية

  

إن هذا اإلنشغال هو  الّذي شكّل محاور الفَصل  الثَّاِلـث من هذه األطروحة     

        وِجية  في الفَلْسفَِة العرِبيِة المِعاِصرِةُأصول و مداِخل الممارسة اإليِبسِتيمولُو الذي عنيته  بـ 

طرحه  العقل العربي  من صور متعددة من وهو الفصل  الّذي ركّزت فيه على اختبار ما 

التّفاعالت مع التّراث الغربي ، و خاصة  منها نمط النّقل الحرفي  ،  بدعوى التّفتّح و اإلنفتاح    

هم هذا الوعي الفلسفي في بناء رؤى فلسفية عربية معاصرة تستطيع أن فهل سا. و التّجديد 

 في مضاعفة إضعاف هذا - على العكس من ذلك -تتجاوز ضعف الحس النّقدي لدينا  ؟ أم ساهم 

الحس ، بل و فقدانه أحيانا ؛ لينغلق عقلنا داخل اتّجاهات فكرية أخذت أخذا بالتّراكيب النّظرية لهذه 

  .و تفصيال ؟   أو المدارس الغربية ،  و  داخل رؤاها المنهجية جملةالفلسفات

  

 إن محاولة اإلجابة على هذه األسئلة هي التي كونت محتويات  العنوان الفرعي األول 
بدأته  المعاصر  بالحضور الغربي المذهبي في الخطاب اإليبستيمولوجي العربي و الذي عنونته

  ،  الّذي   وضع هذا االتجاه خدمة للفلسفة يوسف كرمعتدل  ،  متمثّال في باالتجاه العقلي الم

-المسيحية عن طريق الفلسفة األوروبية عموما  ، وهذا ما تبينه نزعته األرسطاطاليسية

التوماوية ؛ كما حلّلت االتجاه المادي  الّذي يمثّل االنحراف الجلي في الفكر العربي المعاصر 
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كمتأثر بالفلسفة الغربية السياسية  والبيولوجية  ، و خاصة  بالداروينية   شبلي شميلمع 

االجتماعية  التي نقلها إلى الفكر العربي ، متخذا منها أداة إصالح اجتماعي تربوي شامل   

  .رأى من خاللها أن اإلصالح مرهون باالعتماد على ما توصل إليه العلم  دون سواه 

  

 الفلسفةَ التنويرية ، والمذهب الليبيرالي العقالني في فكرنا   كما تعرضت لتحليل و نقد

وهما اتجاهان أثّرا كثيرا في العقلية العربية المسيحية خاصة  ، و كان ذلك منذ بدأ  الغزو 

األوروبي  ، حيث تمكّن التيار اإلصالحي اللّيبيرالي من  أن يشكّل تيارا فكريا إيديولوجيا   

دد من المفكّرين العرب ، يشددون على القومية كبديل للخالفة  ، وعلى انضوى تحت لوائه ع

العلمانية كبديل للسلطة الدينية ، وعلى العقالنية كبديل لإليمان المطلق ،  وعلى التحرر 

 ناصيف  ، و سليم بركات.داإلجتماعي كبديل للنزوع التّقليدي  ؛  و من بين رواد هذا التيار  

 يعقوب و سليم البستاني ، و بطرس البستاني  ، واحمد فارس الشدياق ، اليازجي  ،  و 

 رفيق العظم        و صدقي الزهاوي ، و قاسم أمين ،  و جرجي زيدان    ،  وصروف  ، 

 معروف الرصافي           و ولي الدين يكن ، و احمد لطفي السيد ، و شكيب أرسالن ،  و

  "  . فولتير"  و   "جان جاك روسو"و  "   مونتيسكيو"    قادتهم  أفكار  و غيرهم ممن

  

مقولة ما فيما يتعلّق باإلتّجاه الماركسي التّقدمي في فكرنا الفلسفي فحللت فيه أ

الّتي يحدثنا عنها المثقّف العربي الماركسي ،  كاستلهام الجوانب المشرقة من التراث   " اإلستلهام"

وجود فكر مادي في مقابل الفكر المثالي  ، و بذلك يكون هذا و الّتي تعني كّل ما يكشف عن 

الفكر المادي فكرا ثوريا، ال على المستوى النّظري فحسب ، و لكنه  فكر نضالي ينطق بلسان 

المحرومين و المسحوقين في األرض ؛ فهل توجد في هذا الفكر آليات حقيقية تخرج المجتمعات 

الثية عموما مما تعانيه من فقر ، و جهل ، و تخلف  و أمراض   العربية و اإلسالمية و العالم ث

و ديون  ؛   و عجز عن استغالل ما لديهم من ثروات طبيعية ضخمة ؟ إن هذا  ما حاولت 

صادق .داإلجابة عنه من خالل بحث  مختارات من القائلين بالطرح الماركسي ،  و خاصة منهم 

 ية من خالل التّحليل المادي التّاريخي لواقعنا ، تماما كما فعل في نقد المثالية العربجالل العظم 

 تحليله للمجتمع العربي خاللمن و ذلك فيما توصل إليه  ضمن هذا اإلتّجاه ، هشام شرابي
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 ؛ و بذلك وظّف  المجتمعببتراكي ارتباط وثيق ذيالعام   السلوكحيث اعتبر ،تحليال ماركسيا 

  . بحث بنية العائلة ، و خاصة في  ه استنتاجات في جّلالفرويدية التّحليليةلنّظرية  ا

  

   حين عمد  إلىطيب تيزيني ضمن هذا اإلطار الماركسي أيضا تتحدد محاولة  

انطالقا  المرحلة المعاصرة حتّى العصر الجاهلي  من  العربي مشروع رؤية جديدة للفكر تقديم

   مميزا الّذي نجدههو  هذا  النّهج المادي التّاريخي الماركسيّللعو  .   تاريخيةمنهجية مادية من 

 فيما  اللّه العروي عبد من جهة ، ولمحاولة    حسين مروةالّتي قام بها خمة ضالمحاولة لل

 العربي المجتمع  ه حتاجي  ، الّتي يرى أنّها هي بالضبط ماالماركسية التّاريخانية  يسميه

 تبدع المفاهيم  ،  لتحقيق ثورة ثقافية، و يمر بها  الّتيالنّكبات و الكوارث  تحليل لالمعاصر 

   . الفكر السلفيلخطرالمتجاوزة  

   

أنهيت هذه المفاصل بتقييم نقدي لها ، أردته  أن يكشف هذه المحاوالت 

، تسربت تكشف بدورها عن معاناة استيالبية في فكرنا   كتعبير عن سقوط في مذهبيةالماركسية 

إلينا من تجربة حضارية غريبة عن حضارتنا؛ وهذا األمر ال ينفرد به هذا اإلتّجاه فحسب   

 في وضعيته المنطقية   نجيب محمود فكر زكيوإنما هو يعبر كذلك عن اضطراب صارخ في 

وهو لون آخر من ألوان السقوط الفكري في شراك الغرب و فلسفاته ؛ و وجه من أوجه  

غربي في محاوالت رسم معالم الخطاب اإليبستيمولوجي العربي المعاصر            لحضور الا

 الذي جاء ليشكّل خطابا في العقالنية سالم يفوتو خاصة  في بلورة العقالنية كما تمثّلها 

 القطيعة" فتنة مفهوم يرزخ تحت ؛ و هذا ما جعله" روبير بالنشي " المعاصرة كما بشّر بها  

            و الباشالرية  الماركسية  من منابته ، فاجتثّه اجتثاثاوإغراءه" يمولوجيةاإليبست

إيجاد أرضية انطباق له في الفكر العربي المعاصر من في  تطويعه   ؛ محاوالواأللتوسيرية

؛   على استغالل المعارف  والطّرق اإليبستيمولوجية في قراءة تراثنا ودراستهالقدرةوراء أمل 

إلى وضع مشروع نقدي في اإليبستيمولوجيا يقوم على أن محمد وقيدي  في حين ذهب مواطنه

الدرب األكثر ضمانا للوصول إلى الفلسفة العقالنية المعاصرة هو ممارسة  الفلسفة الباشالرية  

ه بتطبيق مفاهيمها على خصوصيات  العلوم اإلنسانية ؛ فآفاق البحث اإليبستيمولوجي  في هذ

محمد عابد الجابري العلوم  تعتمد على الوعي المتزايد للعلوم اإلنسانية   ؛ و لعّل كتابات  
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تتطلّع أكثر من سواه إلى التّعامل مع اإليبستيمولوجيا  ، و مع العقالنية المعاصرة من جانبها 

تيمولوجية ، فجعل منها الوظيفي  ؛  لذلك يلح  على  األهمية البالغة الّتي تكتسبها الدراسات اإلبس

الميدان الرئيس الّذي يستقطب األبحاث الفلسفية في القرن العشرين ؛ لكن األمر عنده ليس كذلك 

بالتزام عرض المسائل الفلسفية دون الجابري  محمد عابدبالنّسبة إلى العالم العربي   لذلك تعهد 

ذات الوقت ،  لحقيقة أن كّل قراءة هي قراءة التّقيد بوجهة نظر معينة ، و دون التّنكّر ،  في 

آثمة ومنحازة ؛ و من هذا المنطلق تتأسس دعوته  إلى قراءة عالمة لكّل تراثنا ، قصد تفعيله   

  .و تفعيلنا معه 

  

لقد سخّرت هذه المداخل كلّها  الختبار فرضية تأسيس التّيار اإليبستيمولوجي 

السفة العالم العربي المعاصر في محاولة لتأسيس خطاب اإلجتهادي  لدى  مجموعة كبيرة من ف

إيبستيمولوجي  ،  يحاول أن يدمج اإلنسان العربي في المسار العلمي  دون أدلجة  أو تعصب       

 في محمود أمين العالمو دون استتباع أو انصهار في اآلخر ، و من بين هؤالء قدمت محاولة 

 التي أسس من خاللها اتّجاه اليسار حسن حنفيولَِِم  ، وحلّلت اجتهادية التّفكير المع التّحول إلى 

اإلسالمي النّقدي ، كما قدمت تحليال و نقدا لإلسالميات التّطبيقية أواإلتّجاه األنثروبولوجي عند 

  .محمد أركون 

  

ـّة ،  أما الفَصل الراِبع من هذه األطروحة فخصصته لـلـحداثة الغربـي

فعملت على  ،   العربية منها  الذّات حدود  استمداد النّقدية ،  و تحوالتها و  توياتهاسـم

 من  األنوارفي الحداثة الغربية ، و بينت ما كان لفلسفةحركات اإلصالح الديني إبراز دور 

خلّف شكّل بواكير التّجاوز الكيفي لحقبة من التّت تلك ، و في طريق  الحداثة رسم معالم فضل في

 لذلك كانت فلسفة األنوار جامعة بين اختالفات المثالية و التّجريبية الّتي عرفها  فيها ؛الشّامل

هكذا تكاملت رؤى  ؛ و فجاءت الثّورة الفرنسية نتاجا مباشرا لذلك أوروبا ،  تاريخ األفكار في 

توالت على كياناته ، مما سهامات المراحل الكبرى  الّتي إالمشروع الثّقافي الغربي  من خالل  

          من القول أن عصر التّنوير قام على مجموعة من المبادئ في بناء مطلب الحقيقةنيمكّن
 في  تأسيس  الدين والدولةو مبدأ عقلنة التاريخ  و   ، قلنة الطّبيعة في بناء الحقيقةعكمبدأ 

  . العقالني   الوعي
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و الثّورة  ،    الثّورة الصناعية ة و تحليل كما خصصت المفصلة الثّالثة لدراس

 في  ،  الحداثة األوروبية  تعود ؛ ذلك أن الحديث  و أثرهما في ميالد المجتمع  ، الفرنسية

األول اقتصادي ، و يتعلّق بالثّورة الصناعية  :  إلى أصلين اثنين في القرن الثامن عشر  ، نشأتها

وهما األصالن اللّذان وضعا الفرد  ؛ و يتعلّق بالثّورة الفرنسية ياسي ، و الثّاني س ، في بريطانيا

األوروبي-ينيالت الّتي جاء بها عصر النّهضة و اإلصالح الدر في - بعد التّحونمط من التّطو 

 إذ حددت األولى المالمح اإلقتصادية ؛مخالف في نوعيته لما ضلّت عليه بقية  المجتمعات عامة 

  .جتمع الحديث ، في حين  رسمت الثّانية مالمحه السياسية للم

   

 هذا التّحليل لنماذج التّحديث الغربي ة توفّر هو ما قادنيإنإلى المساءلة عن إمكاني 

 ، مع توفّر بعضها م أن وجدت و على التّو  ، تحديث المجتمع العربي في هذه الخصائص  

 بالكيفية نفسها  الّتي عرفتها ى تلك الخصائصيمكن العثور عل لكن ال   ؛  اختالف في الدرجة 

     و التّاريخ   ،   كما أن عامل التّراث ؛  نقطة البداية ليست نفسها ألن   ، المجتمعات الغربية 

 هو غير ما  ، و المساهمات في تطوير الحضارات اإلنسانية في الحداثة العربية ،  و الحضارة 

 ؛ ولعّل  هذا ما كان من وراء  أساس مناقشة و تحليل فكرة لنّماذج الغربية تحتوي عليه ا

ة ؛ألنسات كثيرة من االنبهار اإلستمداد من الحضارة الغربيبدرجة تماثل نظم و أنساق مؤس 

  المجتمعات الصناعية هو الذي طور اعتقادا مفاده أن المجتمعات تسير في تحديثها نحو التّشابه

 Théorie de (   و لعّل هذا اإلعتقاد يرتكز  إلى ما يعرف بنظرية التّقارب؛ماثل و التّ

Convergence( ةزاتها الثّقافيد المجتمعات من مميفتأخذ بخصائص لها صفة  ،   الّتي تجر 

    حديث الّتي تؤكّد على أحادية نموذج التّ)Mondialisation (الشمولية ، أو ما يسمى اليوم بالعولمة

فال غرابة إذن أن نجد أن غالبية التّفسيرات النّظرية لظاهرة التّحديث في العالم  العربي  جاءت 

      جاءت معبرة عن خصائص المجتمع الغربي  لذلك تحت تأثير المدارس الفكرية الغربية ، 

  . األفكار السائدة فيه عنو

  

 و المعاصر  الغربي الحديثفكرال أن لكن  الّذي يخفى على أولئك اإلستتباعيين هو

و الدعوة إلى  ،   محاوالت كثيرة  على قدر كبير من الجدية في نقد نتائج الحداثة برزت فيه
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، لذلك و هو عمل إيبستيمولوجي معبر عن وعي مبكّر لمآالت هذا المسار ، تصحيح مسارها

  الفكر الفلسفي الغربي المعاصرفي   ةحداثالبعد  خطاب ماخصصت المفصلة الرابعة لمسألة 

فيما أكّدت على  " هيغل. ج.فريدريك و"   ما أبرزته   أعمال الفيلسوف األلماني  بدأته مع 

  الّذي يعدّ  أول مفكّر كبير      "كارل ماركس "   وكتابات مواطنه  ،   المنزع التاريخي للحداثة

نية  ، و حين يرى أن  التّقدم  تحرر للطّبيعة        ما بعد حداثي من خالل معاداته للنزعة  اإلنسا

فريدريك " و ليس تحقيقا لتصور أسمى من اإلنسان ؛ كما لمست جدية النّقد الحداثي في أعمال

 األمر عينه  واغترابا للطاقة اإلنسانية المنفصلة عن  نفسها ؛   يعتبر الحداثة  حين" نيتشه

الحياة الداخلية  الذي علّمنا الحذر تجاه     "سيغموند فرويد  " أعمالتوصلت إليه من خالل 

 ة  التي تمي إلى اإلغتراب  ،  و الحذر تجاه النّماذج اإلجتماعيات  التي تؤدالمليئة بالتّماهي

  .غرسها فينا 

  

         ما تأسس الحقا على معايشة المشروع  الممارسة النقدية  فيكما تبرز

          برز   الّذي   النّقدي  التيار  من ذلك   و ال أدّل على  ؛تعيناته الدينامية  في ما بعد حداثي

ي الّذي عرف ات  القرن العشرينفي عشرينيفرانكفورت"  بمدرسة  في الفكر الفلسفي األوروب"      

   " كيوز هاربرت مار "   و    "أدورنو ثيودور " و    " ماكس هوركهايمر  " حيث  يعد كّل من

تها ؛ و من أقدرهم على تعرية ما بعد الحداثة الغربية    مع فالسفلمن   " جورجن هابرماس"و 

و فضح مشاريعها الدولتية و التّسلّطية و الدعائية ، و كّل ما من شأنه  أن يحول اإلنسان  إلى 

ة آللة الهيمنة الكبرى في مجرد مستهلك لمنتوجات الحداثة و ما بعدها  ، بل مجرد آلة منفّذ

 في بحثه عن عقالنية تواصلية في الحداثة ، يمكن   "هابرماس" العالم ،  لذلك ركّزت على 

تأسيسها خارج المشاريع و الهيآت الرسمية للدولة ؛ و من هذا المدخل بالذّات تناولت في مفصلة 

 فاستنتجت أن  حديث عند الغرب ، أخيرة ممكنات وحدود استمداد الذات العربية من عمليات التّ

الفضاء الّذي قام فيه المشروع النّهضوي العربي اإلسالمي المعاصر هو فضاء أوروبي في 

أسسه الكبرى ، ذلك الفضاء الّذي يتميز  بتناقض أسس و مباد ئ تلك الحداثة  الغربية مع 

 و تكريس اإلنسان العبد كنتيجة مقدماتها  ، مثل تناقضها بين تحقيق اإلنسان كقيمة عليا  ، 

لفلسفة األنوار ، و ذلك لما سلبته حريته من مبرر تعمير و تحضير اإلنسان غير األوروبي من 

خالل استعماره  و استدماره حتّى النّخاع ؛ و كان ذلك من منطلق نظامها اإلجتماعي          
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ى  إرساء  و تكريس اإلنسان ذي البعد و اإلقتصادي و الثّقافي و التّكنولوجي الّذي يقوم عل

حين ينقد  المجتمعات الصناعية  المرتكزة في نظرتها  "  هربرت ماركيوز" الواحد كما يسمه   

  .على الماركسية  ، و على التحاليل الفرويدية  في العالقات اإلجتماعية 

  

أطرها بهذا فقدت الحداثة الغربية طابعها اإلنساني داخل نظمها، وداخل 

اإلجتماعية   ،  و السياسية  ،  و اإلقتصادية ،  و المعيارية  ،  و الدينية  ،  و غير ذلك من 

األطر  و النّظم ؛ ناهيك عن فقدانها الكلّي لذلك الطابع في تعاملها و مثاقفتها لآلخر ، أو للغير   

د الحداثة دعوة إلى رفضها  فأصبحت هدفا للنّقد في الغرب نفسه ، و بذلك دشّن فيها عهد ما بع

والى البحث عن بديل حضاري لها ، فكيف يمكن لنا نحن  أن نقيم مشروعنا النّهضوي الحداثي 

على ضوء نكسات و نكبات الحداثة الغربية و ما بعدها ؟ فهل يمكن  أن تقدم لنا المحاوالت 

 أو المرتكزة – نجيب محمودزكي  مثل محاولة   –اإليبستيمولوجية المرتكزة على الوضعية 

 علما في اإلستغراب  كما –محمد عابد الجابري على القراءة اإليبستيمولوجية العالمة عند  

 يتجاوز ما في الحداثة الغربية من انتكاسات ، ويتجاوز ما في ما بعد حسن حنفي.ديسميه 

  .الحداثة من فضيحة ورذيلة وعراء ؟ 

  

اب اإليبستيمولوجي هي الّتي أفردت لها الفصل إن اختبار فرضية أصالة الخط

 عند زكي نجيب محمود الخطاب اإليبستيمولوجيحدود و أسس الخامس ،حيث حلّلت و ناقشت 

        و محمد عابد الجابري  كنموذجين دالليين من الفكر اإليبستيمولوجي  العربي المعاصر

ي اإلشكاليّّّّّة ذاتها التي تواجه الفيلسوف العربي و لعّل إشكالية األصالة و التّميز عن الغرب ه

المعاصر  ،  و هذا على الرغم من مضي  فترة طويلة على صياغتها  ،  و على الرغم من 

اختالف المعالجات  ،  و تعدد المواقف تجاهها  ؛  إالّ أن  التّوجهات المنادية بالرجوع  إلى 

د ،  و الفلسفات الطامحة  إلى المعاصرة بالتّماهي مع الغرب األصل بالتّماهي مع الماضي المجي

المتفوق باختالف نماذجه العلمية   ،  و التّوجهات المنادية بتصالح التّراث مع العصر،  ما زالت 

كلّها تدعي امتالك الحقيقة في حّل اشكالية معاصرة اإلنسان العربي لذاته  ،  و لما يجري حوله 

 من أهم هذه الرؤى أخترت إثنتين منها، العتقادي  أنّهما من صميم العمل في العالم  ؛ و

زكي اإليبستيمولوجي في الوطن العربي المعاصر  ،  تتمثّل األولى  في تلك التي نادى بها  
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 ،  وهي رؤية مرتكزة على العقل الوضعي كما أفرزته الوضعية المنطقية في نجيب محمود 

 ،  التي تتأسس على نقد العقل  محمد عابد الجابري لثّانية  في رؤية أوروبا  ، و تتمثّل ا

العربي من منطلق قراءة عالمة  ،  تعيد لهذا العقل  قدرته على المعاصرة ،  و المحايثة        

فهل كانت المحاولتان معبرتان ، أوال ، عن تجاوز النّقد ما بعد الحداثي الغربي  ؟ . و المعايشة

ستطاعتا ،  ثانيا  ،  أن تعبرا  عن نظرية في الحداثة العربية تأخذ الواقع    و الماضي ثم هل ا

مأخذ التّناغم و اإلنسجام   ؛   أم أنّهما وقفتا عند عتبات المحاولة التّحديثية الغربية   ،  تلك 

  . ؟ المحاولة التي تجاوزتها النّظرية النّقدية الما بعد حداثية في الغرب ذاته

  

لمحاولة لتأصيل تاريخي لقد خصصت مفاصل الجزء األول من هذا الفصل ل

، ثم أبرزت قيمة   زكي نجيب محمود عندالمنطقي   الوضعي في اإلتّجاه اإليبستيمولوجية

  .محاولته اإليبستيمولوجية ، و إمكانيات تجاوزها واإلستفادة منها  

  

يبستيمولوجية في الفلسفة الوضعية  ، كما تمثّلها  إن اإللمام بالمداخل و النّتائج اإل

هذا المفكّر ، أو كما تمثّلها  غيره ممن انتهج نهجه فيها  ، يتطلّب امتحان فرضية   تبين أصول  

، كما تكشف عن  مشاربه ، فتبين  أسباب تحوالته إلى  و جذور و منابت الفكر الوضعي عنده  

مستقلّة عن الوضعية المنطقية  ،  لكن باعتبارها قد انبجست من داخلها فلسفة اللّغة ،  ال كفلسفة 

   . بالذّات
 النّزوع العلمي الجديد في الفلسفة المعاصرة جذوره في تاريخ الفلسفة هذا وجد لقد

 كما الحسي منذ أقدم العصور التّجريبي المذهب إلى ،من حيث األسس ،  يمتد أنّهعموما ، إذ 

 من الكثير جذورها عند  توجد  إيبستيمولوجية حركةأسيس الوضعي على جنينية   التّهذاينعمد 

 في الوضعي التّأسيس كما يبرز هذا  في تفسير الوجود ،الميتافيزيقيرفض الدور   الّذين أسسوا 

 ، و هو التّطور الذي كون الهيكل العام لبعض الفيزيائيالتّطور الذي صبغ الفكر العلمي 

 مختلف ظهور؛ فنزعاتهاما تعكسه اإلتّجاهات الوضعية بمختلف  ك العلميةاهات الوضعية اإلتّج

 الفيزياء مع جملة من إرباكات - بشكل أو بآخر -اإلتّجاهات الوضعية الجديدة يترابط 

   اإلرباكات هذه شكّلتف  ،الكالسيكية ، أو مع أزمتها التي آلت إليها في سنواتها المتأخّرة

 العلوم ، و خاصة فيما يتعلّق بالصياغة فالسفة وا خاصا لدى مجموعة من العلماء اهتمام
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،و من ثم  العملية ألهدافه ، و لقيمته المعرفية و و  العلملقضايا  واللغويةالقانونية و التّنظيرية 

  الطّاقة نظرية ، و " دوهيمبيير   "  مواضعاتية، و  "   ماخ ارنست"    وضعية تعاليمجاءت 

 و بين   بينه لتّساند  المؤسس ل للمعرفة هوالماخي التّنظير؛ فكان  " رانكين .م . جويليام  "لدى

  . انتقاد النّزعة الميكانيكية المتطرفةبهدففي اإلستفادة من النّظرية الطّاقوية   "    دوهيمبيير" 

      

 الوضعية  ما يبين أسس و منابت ة عامة للوضعية المنطقيال مقدماتال  في هذهلعّل  

 الفكر في خطابه اإليبستيمولوجي  قوامبازدراد متلهف ،  ، محمودنجيب زكي   منهاالتي اتّخذ

 الّتي تحتضن  النّزعة الوضعية الجديدة  ، الّذي أقامه على تعاليمالفلسفي العربي المعاصر

 مثل  الدقيقة ، الفلسفيةد بعض المسائل  المتضاربة  بصدومجموعة من اإلتّجاهات المتباينة  

   واساهم  الّذين ،" وارسومدرسة "  ،  وفالسفة  " كمبريدجمدرسة" أو  المنطقيةالذّريةفالسفة 

 ؛  كما و التّحليل المنطقي للكلمات   و مناهج العلوم اإلستنباطية،   في تطور المنطق الرياضي

 الّتي تأصلت من النّزعة الفيزيائية  الماخية "  حلقة فيينا"من وضعية   زكي نجيب محمود أخذ 

جون "و"  تشارلز بيرس " عند   كما وردت الفلسفة البراغماتية ر أفكاازدرد   أخذا لماً ، كما

؛ فكانت كّل هذه األفكار مكونة  "  شيلر. س.فرديناند ك" و  ،  "  ويليام جيمس" و    " ديوي

فية عنده ،  تبرز بؤس الممارسة  اإلستتباعية في الخطاب اإليبستيمولوجي لفسيفساء ممارسة فلس

الوضعي في الفكر الفلسفي العربي المعاصر، و تدّل بوضوح  عن الوجهة اإلستتباعية 

التلخيصية التي اقتفاها هذا المفكّر  ،  و ذلك فيما اعتنى به من إبراز معالم فلسفات غربية        

ممارسة نظرية مليئة بالتّناقضات  ،  و العرض  ،  والتّراجع  ،   فال تعبر بذلك تبرز انتعاش 

إالّ عن أدوات دفاعية ، تظهر حينما ال يوجد أي موطن و ال مكان للفكر الفلسفي الخالّق    

لذلك كان يحتمي  بتلك الوسائل لتبرير مشروعية وجوده و استمراره  ،  و هذا هو ما أسميه 

 كواحد ممن يزعم لنفسه أنّه زكي نجيب محمودلخطاب اإليبستيمولوجي الوضعي عند  محنة ا

من أعالم الفكر الفلسفي الرائد في تبنّي و نشر تعاليم الفلسفة الوضعية المنطقية  في الوطن 

  .العربي 

  

إن  الجانب المنطقي من الوضعية المنطقية  لو اعتمد لغة منطق المحموالت في 

المقال الفلسفي العلمي  لوفّر إمكانية هائلة من  القضاء على وباء اللّفظية  ؛ ذلك  أن تشييد 
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لمحموالت يبين لنا أن هناك فرقا بين الصورة الظّاهرية         االتّحليل الدقيق الذي توفّره لغة

لعميقة في مجال و بين الصورة المنطقية الحقيقية  ؛ فكّل قول ال يقوى على بلوغ  البنية ا

الخطاب الفلسفي يعجز عن إنتاج القضايا الحقيقية التّي تبني المشاكل الصادقة ، بل ينتج أشباه 

زكي نجيب مشاكل الزمة عن أشباه قضايا ؛  و نحن نلمس في الفلسفة الوضعية كما تمثّلها  

 .حوية للنّص  نلمس هذا النّوع من أشباه المشاكل الذي ال يظهر في البنية النّمحمود 
 

 عند اإليبستيمولوجـيج  الـمنهآفاق  و حدودلأما المفصلة الثّانية فخصصتها 

 يستدعي قراءة إيبستيمولوجية   الّذي يرى أنّه ،    التّراثبحث  في محمد عابد الجابري 

  نلك. الماضي  ب الحاضر بما يوصل   ،  و تشكيله  إعادة بنائهقصد   ،   فيه الحفرتستوجب

 فكريمرتبطة في األصل بواقع  المعتمدة في تلك العملية  اآلليات و كانت  المناهج  إذا

 مع  التّعامل يؤثّر ذلك سلبا في فهالّ  ،  العربية و إيديولوجي مغاير لواقع الذّات  واجتماعي

 المناهج   ال بد من تطويع هذهأنّه يرى   عابد الجابريمحمد و أن  خاصة و فهمه ؟  التّراث

 قراءتنا  فهل . ايبستيمولوجية نقدية معالجةتخضع لمقتضيات الموضوع ، أي لمعالجة التّراث ل

 ين معلموضوع  إيبستيمولوجي بالبرهنة على صحة المنهج ، أم تطالبه بتحليل تطالبه للجابري

   خالل ممارسة التّفكير فيه ؟     منقصد استثماره  

  

 د عند  ولوجياإليبستيم الخطاب  إنس على  الجابري عابد محمما حصل يتأس 

 مؤداها أن تجديد الفكر العربي، أو نقد العقل العربي ،ال يمكن أن يتم راسخة قناعة من   فيهلديه

  هذه المناهج استعماال عقالنيا ل ه يتطلّب أيضا إلى استعمال مناهج جديدة و شرحها ، لكنّبالدعوةفقط 

 ه منعمدةعند فحص متون التّراث منهجية  و من ثم جاءت تراثنا ، دراسة في يا تحليلفهايوظتو 

       مصطلح  الّذين استقى منهم أوروبا ،في  الحداثيون بعد ما التي اتّبعها  الطّريقةعلى استلهام 

بالقراءة  ، و تجاوزها في قراءة النّص "  الشّهرةعائق "يسميه أو ما  ، " معرفي عائق  الشّهرة" 

 ألخالقيات الحوار ؛ وهي ذاتها رسيخا  و ت، العلمية للروح تأسيسه انتصارا العالمة الّتي  تعيد

 و ال ؛  " المطابقة القراءة"  سماها  حينما  باجةبن بكر محمد ألبي  تحليله فيالقراءة الّتي أكّدها 

مفاهيم ذاتها ، ناهيك عن المنهج المتّبع   من مفعول في نحت الهنا للمنهج الباشالري مايخفى علينا  

 النّقل و التّبليغ موضع اهتمام مشكلة الجابري  عابدمحمد  يضع لهذا. هذه القراءة العالمة في
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 لدى المفكّر العربي المعاصر  التّبيين أكبر مشكالت هاجس البيان و من رأيه ،  فيخاص ،ألنّها

 . المنشود  الغرضتؤدي "  عالمةلغة" فراح يلح على وضع 

  

         " فوكو ميشال"  ثقافة بأطرسلم من اإلرتباط  ي  لممحمد عابد الجابري  نكل

 و في القطيعة ، جهة  من في الحفر المعرفي  مفاهيمه   منهااستقى الّتي  "باشالر غاستون "و

 مع و   ولوجيااإليبستيم من جهة أخرى ؛ كما أن التّطلّع إلى التّعامل مع اإليبستيمولوجية

  صريح ال هإعجابس  من جانبها الوظيفي ، أو اإلجرائي ، هو ما يعكالمعاصرةالعقالنية 

  .  "  بالنشي روبير "عندالمنهج التّجريبي بتوظيفات 

  

 د  فكر مناقشةإنة  ، و من من   عابد الجابريمحمة المنهجيحيث المرجعي 

ني  تمكّن ،  منهج التّعامل معهماو  ،  الحداثةبعد ولما للحداثة اإلطار التّاريخي   مفهومحيث 

 بمنطلقات متأثّرة آليات هي ه عنداإليبستيمولوجيمن القول أن اآلليات المنهجية في الفكر 

  ة ، و بالواقع الغربيد ايبستيمولوجيا في الغرب  ؛   لذلك نجدالنّهضة األوروبيعابد محم 

ف   استطاعها، لكنّغائبا وحاضر الجابرية بانسياب كبيرعايش معيت وأن يتكيإلى  هذه الثّنائي ،

   . في غير تصادم أو تنافر  فيها  بدادرجة 

  

 المنهج   أن السبق في تأسيس العلم إن قلت  أهللعلّي ال أجانب إنصاف 

        تانيالشّهرس  بن عبد الكريممحمد الفتح أبياإليبستيمولوجي اإليجابي الّذي مارسه كّل من 

 منازلة الرجال بتحصيل الحقّ بالتّحقيق ، و بكشف القناع عن في   الدين محمد الطّوسينصير و

 هو المنهج اإليبستيمولوجي الذي أبحث ، ببيان الخلل في مكامن الشّبهات   و  ،  المخدراتوجوه 

 مالمحها حدد عالمة كما ةقراء الجابري كانت قراءة فهل  ،  عابد الجابريمحمدعن مالمحه عند  

  تنطلق من مفهوم أصيل في الفكر الفلسفي العربي ؟   ،كشرط ضروري لكّل قراءة إيبستيمولوجية   

 هل يمكن اطراح اإليديولوجي و الدقيق بين خيوط الفلسفة و اإليديولوجيا ؟  الفصل يمكن هلو

ابن سينا       لما يقرأ الجابري  عابدمدمح بذلك يطالب  كمامن المحتوى الفلسفي لدى الفالسفة 

 . الغزالي و الشّهرستاني و الفخر الرازي  ثم الطّوسي ؟و
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 كل و   "  مانهايمكارل  "مثل -  اإليديولوجيا الجابري عابد محمد عالج

فهوم  مفي عنده اللّبس القائم  ، نتيجةجتماعيةإ طوباويةباعتبارها   -المشددين على فكرة التّعالي

 فردية تعبر عن هروب مرضي فصامي إلى عالم سلوكيات بين ، مما جعله يمزج الطّوباوية

 الواقع إلى بالنّسبة "  مستحيال"  أصحابها يتخيل سلوكيات اجتماعية  بين و  ، أحالم عقيمة

 تغير إرادةمن   ؛ و ذلك بتدخّل األفراد في التّاريخ بنوع ممكنا يحقّقوا كيالمتعين و معطياته   

ليست  ، لذلك الموضوع ، أو نحو اآلخر نحو  ليتوجهجذري ، قوامه منهج يبدأ من األنا المريدة  

    كّل مناحي حياة و وجود المجتمع تغطّي   ألنّها ،  لهتعرية بقدر ما هياإليديولوجيا وعي خاطئ 

  متّكئة  ، المجتمع  حركية واعية    اإلجتمة قصدية ، تحدد اتّجاه الباعثيو صيرورة واعية  فهي

، و هذا    موحدفكر  بهذا المعنىاإلديولوجياف ؛ التّغير  في النّقد الدائم ضمانات كّل ذلك على  في

  . كلّها مشكالت الحضارةة في معالجالذي يجعلها مسألة  جوهرية  السببهو 

  

 الحيوية الطّاقة بترويض مشروطة ،  محركة للطّاقة كباعثية ،  يديولوجيااإلف

 فيتطهر  ذاته ينقد أن و ، عقَده مجموعة يواجه أن لإلنسان يمكن وحده التّرويض بهذا و ؛ لإلنسان

 و      ثقافي  مشروع وليدة  ألنّها  ؛   األخالقي تكامله  ليحقّق المجتمع في يندمج  و ، نفسيا

ال ضخم حضاري ال إنجابه من بدد  آليات و مناهج و أدوات لىع كان لذلك ؛ أوالجابري عابد محم 

 ، المقاس حسب معدلة وأ مكيفة أو جاهزة فلسفة في موجودة ليست اإليديولوجيا أن إلى    تنتبه    أن

  منهج   هي ما بقدر   الحيوية الطّاقة خلق تدعي الّتي  الفكرية األنساق في موجودة ليست أنّها كما

  لكن . التاريخ  صيرورة داخل باستمرار تتخلّق مفتوحة مستقبلية إلى ليتحول  ، ذاته بإلغاء يتحقّق

 ما بقدر  التّحليل يمارس يكن لم صاحبها ألن ، المعطيات هذه إدراك من تتمكّن لم تلك المنهج أدوات

  . التّفكيك يمارس  كان

  

 
ة خطاب   الهاجس األعظم فيإند  عند  العقالنيسه بري عابد الجامحمأكثر  نتحس   

 على الفكر العربي ، و قراءة التّراث قراءة تجديدية ، لذلك تلح كّل كتاباته تحديثفي محاوالته 

  والنّهوض به ال يمكن إالّ من داخله ، إذ يكون من الفكر  تحديثأن أن الجسيم  الخطأ العربي 

        ء تعلّق األمر بالفكر اليوناني   العربي بفكر آخر غيره سواالفكرنعتقد في إمكانية بعث 



 26

 إذا كان التّحديث يتم  و . ، النّهضوي منه و المعاصر ،أو أي فكر آخر غريب عنه األوروبي أو

    شعور في  مخزون فإنّه  ، هذا الماضي  يشكّل أنقاض القديم ، فينتظم في تراث متعين  على

 في ما لهذه الذّات من يتجلّى  الّذي تراثها  و ،لعقلية  في بنيتها اوو الشعور الذّات العربية ،  

        طبيعيةوعلوم عقيدة ،  و فلسفة ،  و   ،  علم كالم و بالغة ،  و  ،علوم فقه ، و نحو 

     الكون إلى   النّظرة تصورات في  من يتجلّى في ما لهذه الذّات كما  ؛و إنسانية و اجتماعية  

  .  الذّات  هذهل هذه ، فإن التّحديث ال يمكن إالّ مما تحتويه  اإلنسان ؛ والحاو
 

 من أجزائه الثّالثة  في "  العقل العربينقد"  ب الموسوم الجابري  عمليعتبر

    صاحبهلدى حصلت ، إذ تأسيسيا عمال فكرياّ  يعده نراه  بل ،  عنده  المطامح الفلسفية الجليلة

 إلى استعمال مناهج جديدة بالدعوة العربي ال يمكن أن يتم فقط لعقلا  تجديد بأن راسخة  قناعة

 عنه هو أن نستعمل هذه المناهج و نوظّفها في استغناء الضروري الّذي ال كن لو  ،و شرحها  

  لذلك  لكن لنمارس فيه العقالنية كبنية جديدةو،  فيه التّقدم نكتشفتحليل تراثنا ، ال من أجل أن 

 النّظر في معطيات الثّقافة استئناف  إلى  يدعو  عابد الجابريمحمد  عند العمل  جاء ذلك

   تجاوز كّل وجهات النّظر السائدة  إلى  ، و السابقةالعربية اإلسالمية من دون التّقيد بالقراءات 

    لبرهنة عليه إالّ بما تريد اتهتم تحصيل حاصل ، ألنّها ال   قراءات يعد القراءات السابقة لذلك

 غاستون " كما– ، فهي مصادرة على المطلوب ، ينبغي تجاوزها ؛ و ها هو يعمد اكتشافهو 

 تضع لنفسها ضمانات عدم أن من خاللها ، دون  النّقدية   قطيعة تتأسس القراءةإلى – "باشالر

   . بحثه  المطلوبمصادرتها على 

  

 العقل العربي ، هي في نظري عن معايير جاهزة و مسبقة من الجابري انطلقلقد 

 على ينهض الوليد بن رشد أبيبـ انبهاره   لعّلمفاهيم استشراقية ، تمجد المعجزة اليونانية ؛ و 

        ال أخفي توقيريأناأنّه يمثّل استمرارية النّظام البرهاني في الثّقافة العربية اإلسالمية ، و 

بدع في ثقافة أ  بما و ، الواسع بعبقريته اعترافي ال أخفي  كما رشد ، ابنو تقديري لما جاء به 

 فيلسوف قرطبة هو الذي جعلني أتأول أعمال الجابري يضع فيه الذيعصره ؛ لكن السياق 

 يمثّلون به ، و ذلك عندما يجعلهم  كلّهم المشرق العربي فالسفة إلى حد محاربة  ،انبهاره به 

   .فقط  العرفاني و البياني  النّظام
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  ل على العقل العربيمح ي محمد عابد الجابري عند   ثمة تصور قبلي للعقل

 بدل البحث في ماهية العقل العربي   ،   في منهج المقارنة بما هو قائم و جاهزهو ما أسقطهو

فهو يقيسه على عقل غيره ،  لذلك يقع في آلية قياس الغائب على الشّاهد ، أي قياس العقل 

 صورة انتقائية للعقل  أخذها نحت إلىتفكيكات   ؛ لذلك أوصلته هذه البي على العقل الغربيالعر

 و الفلسفية الفكرية عن تلك التّجارب  بذلكمعرضا  كونيتها ،بدعوى ، من العقالنية المشّائية 

  اإلستدالل  الفصل بين اللّوغوس و الميتوس ، و بينإلىالفذّة الّتي لم تعد تنظر بعين الرضى  

 التّجربة الغربية المعاصرة في الممارسات العقالنية  مرجعياتعلى  اعتمد فيها كما ؛و الحدس 

 دون"   باشالر غاستون"  قطائع  و    فوكوميشال حفريات و"  بالنشي روبير" مثل عقالنية   

 إلى الذّات تعالئيةاإلسسواهم ، و هي تعبر عن نظرة للعقل كأثر من آثار النّظرة الغربية 

  . اآلخر إلىواإلستتباعية و التّحقيرية  

  

د محاوالت  إنطغى عليها الخطاب اإليديولوجي            عابد الجابريمحم 

 غيرها ، لذلك تضاءل فيها منطاغية أكثر  ،  المغاربية ، بل المغربية النّزعة فيها  وبدت

 محاوالت نقدية جديرة باإلهتمام  فهيحقّ ، و مع ذلك  اليالهاجس العلمي ، أي اإليبستيمولوج

 التي تثيرها ، و اإلنتقادات التي توجهها لياتو اإلشكا ،  القضايا التي تطرحها لجدية نظرا

خطاب اإلختالف في   تشكّل أن محاوالت استطاعت  أنّها في فهم التّراث ؛ كما السائدة  للمناهج

  .  بجدارة وافيةي المعاصرالفكر اإليبستيمولوجي العرب

  

 إيبستيمولوجية قراءةلأما الفصل الساّدس من هذه األطروحة فخصصته           

بين مكانة الخطاب السياسي   ، أل عربي اسالميموقع من   غربية بعد حداثية  مافي نماذج  

 البحث األركيولوجي   أربط من خالله قيمةأن اإليبستيمولوجيا المعاصرة ، وهو فصل أردت  في

   ، و مدى إمكان الغربي الجينالوجي واألنثروبولوجي في نقد العقل في المنظور السياسي و

تعمدت  أن أبرز النّموذج ؛ لذلك تأسيس خطاب نقدي سياسي في العالم العربي على منواله 

اهتموا بالقضايا السياسي أكثر من سواه ، ألن   المفكرين العرب  الحداثيين و المعاصرين 

  ،  و ذلك من قناعة الكثير منهم أن التّغير اإلجتماعي هو سياسي في لبه   السياسية  أيما  اهتمام
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و  أن التّعرف الدقيق آلليات التّطور فيه إنّما تعود  إلى دراسة حاضر الظّاهرة لكتابة تاريخها     

ون أي توفيق بينه و بين  العقل ، ال يمكن  أن يعد حقيقيا   فما يظّل قائما من األنظمة السياسية د

 ال بد ولة و العقل ، و من  ثممن تحطيمه  ،  ألنّه توقّف عن توفير اإلنسجام  بين الد لذلك ال بد

كان على صواب عندما اعتبر أن  "  هيغل "من تجاوزه و تحويله إلى نظام عقلي جديد ، و لعّل 

ه  أن يهاجم  الشّكل اإلجتماعي القائم بنجاح إالّ إذا كان هذا الشّكل قد أصبح الفكر ال يمكن

متناقضا على نحو صريح مع حقيقته الخاصة ؛ أي إذا لم يستطع    أن يفي بمقتضيات مضمونه 

 الخاص.  

  

 حاضر الظّاهرة السياسية في الغرب ل اخل الّتي أسست عليها دراستي  المده هيهذ

 علىالتّحليلي منهج ال اهتمام متزايد عندي بأن يعمل مع  ، اإلسالمي  العربيطن  في الو و 

    للدولةسس لفهم صحيح  أ التّاريخية ، حتّى أاألحداث أضع فيها أنبيان المواقع التي يجب  

  إلى  دنياق ما  وهو  ، في مجرى التّاريخ  ظهرت إليها بوصفها عالقات النّظر  على  قومي

 ن عاإلجابة محاولة بابفي الغرب ، و هذا من الدولة  صورة و واقع تستدعي مقارنات  ءإجرا

 ة تقول أنالواقع " استنساخ" فرضي ة ممكن األوروبيياسيما دمنا       عندنا ، في الحياة الس

 ؛ لكن كيف يكون حالنا لو أن هذا الغرب الغرب هذا و نعيش و نحيا بآليات و مناهج  نفكّر

 و منهجا لتجريد ،  التّسلّط و اعتبر الدولة آلة قمع ، و وسيلة لتكريس ،رفض واقعه السياسي  

   ؟ناطقة " آلة"  مجرد إلىتحوله  ل  إنساني أو إجتماعي ، بعد كّلاإلنسان من 

  

إن هذه المساءالت وجدت لها أجوبتها في الرفض ما بعد حداثي للممارسة السياسية 

   األنموذج، و عالقة " توماس كوهن " لغرب ، بدأتها ببحث األنموذج عند و نظمها في ا

مرتبة تحقّق  مرتبة األنموذج  النظرية، و لما تبلغ  النظرية العامة الّتي يلزم بها المجتمع العلميب

  مناهجها و   مسلّماتها بكّل التسليم بها و فتستوجب ثُبِّتَت ،   أنّهااألفضلية عن كّل منافساتها ، أي 

 إرشادي أنموذج بمنزلة ؛ و بذلك تصبح النّظرية  الميتافيزيقية و خلفياتها ،  العلميةو مفاهيمها  

 بأكثر  ،  التنقيح و   ،  التقويم و  ،  اإلختبار مدلول الوقائع التجريبية ، و يطرح معايير يحدد

  . تطلّب األمر ذلك إذا التعديلفعالية ، بل و حتّى  
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 ال بد لذلك و أنماط الحلول المطلوبة ؛  ،لمشاكل الّتي يجب دراستها  لرح  إنّه ط

 صبح فإنّه ال ي، على أداء مهامه التّنظيرية  توقف ما  إذاف ،لألنموذج أن يثير مشكالت للبحث  

 فكيف يمكن استغالل هذه ؛ خاصة بمهنة معينة  تقنيةبرنامج بحث علمي ، بل يصير مجرد 

 كيف يمكن فهم بل ؟ سياسيا  الغربية لآلخرالحداثة بعد ما فهم  في  "كوهن" لها األفكار كما تمثّ

 بعد ما أي من رؤية نقدية داخل تيار  ، ثوري كتحول  ٌ  األنموذجٌفعل التّثاقف من منظور 

 له رؤيته أنموذجا نكون - تبايننا عن الغربو  اختالفنا بهويتنا و -الحداثة ذاته ؟ و هل نحن

 حينما ننظر إليه من نفس المواضع  ، و إطار هذا األنموذج فيتلفة عنه ، تعتبر الغرب ،  المخ

 نعتقد في مبدأ جديد أصبحنا مختلفا تماما ، ألنّنا أنموذجا ، الماضي ألفنا النظر منها إليه في  التي

 اإلنسان و القيم و للوجود  ،  المتباينة و  ،  هل نظرتنا األنموذجية المختلفة و ؟يحدد إدراكنا  

 و لكنّها تعني    ، اإلنفصالو التناحر  ليس من معانيهما نياللّذ اإلختالف  و  التّباينتعني ذلك  

 في وضع  الماضي و    إلى آفاق جديدة يساهم الحاضرالحاضر لتجاوز اآلراء  و األفكارتبادل 

  . العامة ؟معالمها

  

دها الثّورة  إنة الّتي حدر "  كوهن استوم " العلمية  تعبة سلبيتعود ، عن آلي 

 اموقف   ، لذلك جاء تجاهله للسياسة الداروينية عليه التّطورية النّظرية تأثيرات  إلىمنابتها   

 تتطلّب المشكالت الّتي و تفرز األسئلة  المجتمعات عاجزا عن إدراك الحقيقة القائلة أن هيبرز

 العمران علم أسس  حينما مبكّرا ذلك أدرك قد خلدون بن الرحمن عبد ولعّلإجابات و حلوال ،  

 عدم رد يمكن  لذلك ؛   جدليا تفاعال متفاعال كالّ أراده الّذي  اإلجتماع علم ضمنه فأسس ،ّ البشري

  ياسييمكن أن    كونه ما زال يعيش في ضالل عالم مريح  إلى   " كوهن"  عندتمثّل البعد الس

  . العلمي للغرب التّعاظم   مذبح بأي إنسان على يضحى فيه

  

  ة التّثاقف و الحوار إنلإلستغراب و تأسيس علم ، مع الغرب  الحضاري عملي 

 التّحليالت و كّل هذه المناقشات   اإلعتبار بد أن تأخذ في ال،  حسن حنفي .ددعوة في كما 

   األوروبي الغرب  إلى  بالنسبة  بالضبطا  حتّى يمكن أن نحدد ، نحن العرب المسلمين ، مكانتن

     في الماضي و الحاضر و المستقبل و  ،  و الزمان  المكان األمريكي ، تحديدا يمتد في  و

     أوال ، و أن نحلّل بعمق و ترو نفسية الحداثة وما بعدها الغير المفيد جدا أن نفهم من لعلّه و
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 فيها ، و من مناقشتها نخراطى نتمكّن من تسييج نقدي لمشكلة اإل ، حتّمنهاو رواد كّل فترة 

 هذا و   ؛ في الواقع المتعين  الفعلية وأخرى من خالل الممارسة ، عميقة  أكاديميةمناقشة 

  .   للمحاذر والمسؤوليات تحديدبحسبان كّل ما تتطلّبه هذه العملية من 

  

اإلنسان العربي انخراط مسألة مناقشة إن   و المسلم في الحداثة وفق النّمط الغربي

 ثم تدوين تاريخ له    ، من باب كتابة واقع العلم الغربي  تكون  سوف فضاءاته   و مناهجه  و

      العلم في التّحرر و اإلنعتاق  وظيفة الّتي كان يتم بها تحريف  األساليب يفضح  و  يكشف

 المبادئ أن الغرب ؛ و كيف فياظم سلطان الدولة   تعلخدمة العلماء كيف كان يتم تدجين  و

 بين قوسين   وضعت األمور الّتي من و الديمقراطية بقيت  التّحرر ومبادئ ،الكبرى لإلنسانية  

 المعارض بأنّه في موقع -منذ البداية - أن يضع في حسبانه  عليه   اإلسالمي العربي فالمفكّر

 بل  ، الحداثي المعولم مابعدحداثي اإلستعماري ، وفي شكلها   الغرب في شكلها الدولةلسطوة 

 طرح السؤال يعاد كان مصدرها ، و من ثم يجب أن مهما  سطوة يكون معارضا لكّل أنعليه  

  .الجوهري في عملية المثاقفة ، من حيث هي توافق أو تصادم 
 

ياسة في الغرب  المنظورات إنائدة في علم السماما عن متعلّقاتها  تتتغافل الس

 صناعة قوالب جاهزة والغرب يتغافل عن ارتباطه الوثيق بإيديولوجيا الهيمنة ،  فاإليديولوجية ، 

 كلّها ذات مناعة من أي نقد فيجعلها الديمقراطية ، و الحرية  و ،   اإلنسانو موحدة لقيم حقوق 

 و جذري ضعأ أن ، لذلك ارتأيتجادالت األنموذجيالتة في إطار   التّحوة التّحواإليبستيمولوجي 

 الغربي في محاولة منّي لتوطيد قراءة السياسة نقد أكثر شمولية لمنظورات علم كي أتمكّن من

 و اإلسالميّ ، ذلك أنّني مقتنع بأن موقفنا العام من العربيايبستيمولوجية للسياسة في العالم 

 حين أثرت مسألة بينته كما اإليجابيقف الحضاري   مفهوم التّثاعلىإنجازات الغرب يرتكز 

د  محاولة اجتهادية  تحدفي ، لث االعولمة و موقعنا منها في المفصلة الثّالثة من الفصل الثّ

 ة         إجرائياهيممف باعتبارها ،ضبط مشكالتها  ت المعاصرة ، و العربيةمنطلقات الخيارات 

ات ةو وظيفيرا مفهوميفي طرح تطو ر موضوعيالمعاصر، ذلك واقعنا متّسقا مع تطو العربي 

  نطمح اإلسالمية ، و و العربية  لألمةأنّني ال أرى سبيال نطرق به باب المستقبل الذي ننشده 

           الركود و ،  و الجمود  ، به حاالت التّخلّفنتجاوز تحقيقه في واقعها المعاش ، و إلى
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   تجنّب هضمهاعلى الحرص بنقد جدي لمنجزات الغرب ، و  األخذ، إالّ و استهالك الحضارة 

 يسمى في األنثروبولوجيا الثّقافية ما تمثّلها بطريقة آلية عمياء ،متّبعين في ذلك  ازدرادها وو

    و ثابتا ،راسخا كان هذا األمر معروفا وإن ،  التّثاقف عمليات أو الثّقافي ،  اإلستمدادنظرية 

 التّدوين في الحضارة العربية عصر و الفلسفي منذ بداية الكالمي و  العلميبسوطا في تراثنا  مو

 العلم منظورات  في  المعاصرة اإليبستيمولوجية التّحوالت ؛ لذلك تطرقت  إلى تبيان اإلسالمية

 الغربي ياسيلمثالب ما بعد الحداثة عند " الس فوكوميشال"كما وردت في النّقد المنظوري   "   

 بعينه ، أو أداة وصفية بعينها  بأنموذج  متمسكالما ظّل  ك الغربي المفكّر ، ألن " ريفكين"و 

 القائلة بأن رؤيته الخاصة للفكرة شك الحق إلى دعاوى مفرطة ، أساسها التّرويج  الفإنه 

 و هذا كي تخرس الدعاوى  وفقا لها في واقع األمر،العالم يسير الّتي  الطّريقةلألمور هي  

  . " بودريارجون" يقول كما و الدعارة   الخالعة ينمذج  الحداثة- بعدما عصر ن ألالمنافية له 

  

الطّبيعة سبق أريد الوصول إلى تأكيده من خالل كّل الّذي الّذي  إن هو القول بأن 

 كّل مكان ، من شأنهما تغيير في الغربية ، و قدرتها على التّغلغل  اإلعالم لوسائلالتّوسعية  

 عن طريق العالم غزت الغربية ثقافة كونية  الثّقافةمجريات السياسة ؛ فنتيجة لذلك أصبحت 

 المعلوماتي و واسعا أمام الخطاب اإلعالمي   السبيل فتح اإلقتصاد العالمي هكذا  ، والسوق

 إالّعليها في نهاية المطاف ، و ما السياحة   جناحيه ،ليجهز تحتالّذي يطوي الثّقافات المحلّية 

 تحتّل موقع إنّها المخترقة ، بل الغربية الثّقافة  لتلكأحد تلك المظاهر ، فهي ليست مجرد وعاء 

 ، ليهيئ األرضية للصناعات المحلّيةالطّليعة فيها ، إنّها سائلها السحري الّذي يبيد الثّقافات 

 .العالمية المستقبلية

  

 الدولة في  اإلنحطاط و صلته ب الفكريالصراع و لعّل هذا ما دفعني  إلى تحليل 

 حوله تمحورت  ، ألضع السؤال في إمكانية تجاوز ذلك فيما في الغربالدولةالعربية أمام أزمة 

      الوعي تحرير الكشف عن طرق التي أراد بها كتاباته أغلب  في   "  هابرماس" اهتمامات 

 ،  الّذي  خالل عملية نقد تؤسس العقل التّواصلي منادة الحيوية لملكة النّقد الفلسفي ،  و استع

 الوعي اإلجتماعي بحسبانه رأيا عاما في المجتمعات األوروبية ، و ما تطوررصد مسيرة ي

 ما و  مواز لهيمنة المؤسسات الرسمية على المجال العام ، و تطور تاريخي متدرجمنيقابلها 
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           الهيمنةانضاف إليها مع تباشير العلم و ثورة التّقانة ، ومن قدرات متزايدة لبسط هذه 

           . الحدود للتّحكّم في اتّجاهات الرأي العامأبعد  إلىو الذّهاب بها  

  

 حدته لما اخترقته  ازدادت أزمة الحداثة  في خلق مجتمع مفكك المفاصل ،  تمثّلت

 االطراد ، و كبلته السلطة بآليات الدعاية وتكييف و العامة الّتي ال تنفك عن التّوالد ؤسساتالم

 القائم ؛ لذلك فقد هذا المجتمع روح التوثّب و ملكة الوضعالوعي ، و توجيهه ، و ذلك بتثبيت 

    حسبحتواء    الغربي ، و من ثمة يبقى المخرج من كّل هذا اإلالعقلالنّقد الّتي ميزت نشاط 

        داخل المجتمع ، و بين المجتمعاألفراد بين االجتماعية اإلتّصالية تنشيط في " هابرماس" 

 فهل . هي األدوات اإليديولوجية للنّظام السائد  صارت ألنّها ؛  األطر الرسميةخارجو الدولة 

ر من كونه يقدم حالّ جاهزا  الحضاري ، أكثالتّثاقفمنهج فكري طموح في ب األمر يتعلّق 

 هل يمكن    و من ثم  ؟المسألة   العربي المعاصر في هاته الفلسفي تواجه الفكر  الّتيللمشكالت  

 و الفكري للحوار مع الفكر النّفسي عماد مالزم له ، يتمثّل في اإلستعداد على هذا المنهجيقوم أن 

    التكنولوجيا و ،  و العلم   المعرفة  في  يةاإليجابالغربي ، و هضم انجازاته ، و قيمه 

         الغرق فيهبعيدا عنو   ذلك الغرب ،  عن اإلنصهار الثّقافي فيبعيداشريطة أن يتم هذا 

 .؟و اإلستسالم لمفاهيمه الفلسفية الكلية 

  

ند  ، ألنّني ع  التّثاقفتحدد الهوية المنهجية لمفهوم بحثت في  المعنى ، بهذا 

     طريقا نلج منه باب القرن الواحدأرىالكالم عن موقفنا العام من إنجازات الغرب ، فإنّي ال 

 به فنتجاوز تحقيقه في معاشنا اليومي ، إلى  نطمح و باب المستقبل الّذي ننشده ،  ،و العشرين  

 ، و استهالك  نبيمالك بن يسميهاما بنا من تخلّف و ركود و جمود ، و قابلية لإلستعمار كما  

 ، تمثّلها عن اختيار واع  على الحرص و  ،التّعامل مع إنجازات الغرب ب إالّحضاري          

 العاطفي الّذي ال يرى السلبي العجز و التّماوت ؛ و يتجاوز النّقد وول ، يكسر الكسل  ئو مس

 عنعاوى الّتي ال تعبر إالّ  ، و يحطّم الدكافرةفيها إالّ منجزات نشأت في بيئة إلحادية  

في  كّل ذلك أن يتم  لكن ال بد   . و الثّقافي الحضاري سقوطنا يبررالتّعويض النّفسي الّذي  

  الفلسفية اإلستسالم لمفاهيمه و فيه ،  الغرق و من مغبة   ،  من اإلنصهار الثّقافيشديدحذر 

الحقيقي للتّوجه العولماني بدأ في الغرب منذ الكشوف ن التّأسيس أ جازما ، ألنّني أعتقد العالموية
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 أرى أن البحث لهذا  ؛ آلت إلى استعمار الشّعوب الفطرية في إفريقيا و أمريكاالّتيالجغرافية 

 الفلسفي العربي المعاصر بتسميته بالكولونيالية و ما بعدها  بالفكرفيما أوافق زمرة من المشتغلين 

عد اإلستعمار، هو من األعمال الّتي ستنير الكثير من أعمال تحليل بنية  ما بوأو اإلستعمار 

  . العالم الثالث  لشعوب الحضاري و و السياسي اإلجتماعيالكيان 

  

ولي مهمة الرقابة العقائدية درجة ت استمداد ثقافي تهيعملية التّثاقف إذن ف

       البناءو  ،  التّفسيرو  ، و إعادة التّأويل  النّقد و التّحليل ، علىمرموقة فيها ، كما ترتكز  

 فيها الغريب يأتلف  ، الجابري  عابد محمد كلّها قراءة عالمة كما يسميها عمادها  ، و التّركيب 

   من خالل واقعنا  ،  تطلّعاتناو  ،  ، و عقيدتنا، و هويتنا، و ثقافتنا  تراثناالمنتحل، فينسجم مع 

 فيها تحتّل أمست عالمية المعالم ،   الّتي أن نقوم به من دور في الحضارة   خالل ما علينامنو 

 . الوحدة مع التّنوع ، و التّنوع مع الوحدة تمايزتتمايز داخلها  ،  خصوصياتاألوطان  

  

 لإلعالم و اإلتّصال ، و ال نملك الجديدةال نملك التكنولوجيات من البديهي انّنا 

 المجتمع مؤسسات أسست الحداثة الغربية ، كما ال نملك الّتيوم الصناعة  مجتمعا صناعيا بمفه

 هذا ال يعني استحالة هذا التّملّك ، فنحن ؛ العلمي ه إالّ أنالغرب على إليه اليوم متتلمذين  نتوج   

  و المحافظة على الخصوصيات الحوار الحضاري ،موقع ، لكن من  منه علمي ال نا استمدادفي

التي ينادي بها الكثير من  في نظرية اإلستمداد الثّقافي ناقصاراه أ و هذا بالضبط ما الثّقافية ،

   اإلتّجاهين معا في، فهي لن تكون كاملة و موضوعية إالّ إذا كانت المفكّرين العرب المسلمين 

 ، فإنّنا نملك ضارةالح ماديات   اليوم ذا نحن ال نملكأساسها حوار الحضارات ال تصادمها ؛ فإ

  ين ، و أعني به الجانب القيمي األخالقيالذي  ،ما ينقصها عند الغربي ة في يعداللّبنة األساسي 

 ستبقى - إذا لم نساهم في إعادة بنائها - الغربية فالفلسفةالحضارة العربية اإلسالمية ،  

 العالمي الفكر راسخات في بنى  لبنات راسياتإلى  تصل ولنعناصرها و مفرداتها معطّلة ،  

  .المنشود 

  

 أن الفكر الغربي شيد مفاهيمه المعرفية األساسية  منّا أصبح جليا عند الغالبية لقد

 إذ كان مبدأ الصراع سببا في حركته ؛ قانون الصراع بين األقطاب المتعارضة المتضادة على
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 هذا ما يبرزه لنا تاريخ الفلسفة الغربية و  ، تاريخه   و دافعا منشئا أوليا له عبر كّل،الجوهرية  

   ينفي أحدها اآلخر نفي إلغاء الّتي السادس قبل الميالد ، فالثّنائية المتصارعة ، و  القرنمنذ 

   " بارمينيدس"   في فلسفةرتغي ال يعتريها الّتي الكينونة المطلقة  ويشخّصها النّزاع بين الواحدية 

 النّزاع وهو  ؛الصيرورة و التّدفّق المستمر ، و السيالن الخالد في  "هيراقليدس" ة  في فلسفو

 بين المادية و المثالية ؛ كما أنّه النّزاع ذاته الّذي تجلّى في الصراع في يتجلّىنفسه الّذي  

 انتهاًء   ،   الجسد ،و  السماوي و األرضي و بين الدين و الدولة ، و بين الروح  المسيحية

 و الحقيقة العلمية الوضعية في المعرفة العقلية  ، اإليمانية بين ثنائية الحقيقة الدينية بالصراع

  .النّقدية 

  

 نظرية نقيضة أساس الفكر اإلسالمي ، فإنّه صدر في حركته الجوهرية على أما

راع ، هي في صميمها قائمة على الوسطية لمبدأ الصة و مضاداآلية الكريمة  منة المستمد :  

                    

 , كَذَِلكطًا وسةً وُأم لْنَاكُمعلَى النَّاِسِلتَكُونُوا جع اءدشُه      

 كُملَيوُل عسالر كُوني شَِهيًداو −    

     143:  البقرة                                             

  

 فكرا يسعى إلى طرح كّل نزعة تجنح إلى اإلفراط أو القويم اإلسالمي  العربي الفكر يكون بهذا 

 و استعراض خصومهم العقائديين التّطرف وأد الخوارج أنفسهم ، عندما جعلوا فقد  ، التّفريط 

 ، و دعا  منهم التنصل جهد في وجوب  - كاإلباضية - تاريخيا من استمر منهم وشعارا لهم  

  . اإلعتدال بمذهب مستقّل قائم بذاتهو التّوسط  ىإل

  

إن الخطاب اإليبستيمولوجي في العالم العربي المعاصر ليس مستقالّ عن أصول 

و مشارب الخطاب اإليبستيمولوجي في الغرب ، و لعّل هذا ما أوصلني  إلى القول بمحدوديته   

ك المعين الذي تنكّر له المنصفون من و عدم جدواه أحيانا ، إن هو بقي يحاكي و يغرف من ذل

أبنائه ، لكن هذا ال يغلق األبواب أمام إمكانيات هائلة في التّقدم بهذا الخطاب نحو اإلستقاللية في 

المعالجات و الموضوعات ، و الخصوصية في الحلول ، دون  أن يمنعنا ذلك من اإلستفادة 
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المساهمة في نموها  ، ألن العلم ملك لإلنسانية  ، لكن بالنّتائج العلمية ، و التّفكير الجدي في 

  .خلفياته هي التي تحمل تأويالت إيديولوجية عدة 

  

هذه هي أهم النّّتائج التي توصلت إليها ، لكن ذلك لم يكن خاليا من عوائق كثيرة  

 بعضه لمن شاطرني منها ما هو ذاتي ال أحبذ ذكره كلّه، بل أكتفي باإلشارة إلى بعضه، و أترك

نفس المحن ؛ ومنها ما هو موضوعي ، أذكره لإلشارة إلى ما تطلّبه منّي هذا العمل من مجهود 

فأما ما كان منه ذاتي ، فذلّلته بقوة اإلرادة ، و محبة الحكمة ،  و طلب . في تذليلها كلّها 

البحث العلمي في اهج  لمنعقالنيالمعرفة   ،  و بأمل مواصلة ما في من طموح الستعمال 

 في دراسة تراثنا ، ال من أجل أن نكتشف فيه تحليليا و توظيفها ، مجال البحث اإليبستيمولوجي

التي أكرس لها عمري   الدعوة   ؛ كما ذلّلته بأمل تجسيد  فيه العقالنيةلنمارس ولكن  ،التّقدم  

 يتحكّم في الحركة الذي  المنهجيظري و دريجي مع التّكوين النّتّالقطع ال عمليةكلّه ، و هي 

 مكونات في الفكر الفلسفي العربي المعاصر على شاكلته الراهنة ، ألنّه من اإليبستيمولوجية

؛  أما الصعوبات الموضوعية  اإلستعالئيةالمعرفية   إحداثياته سيادة و ، القهر الحضاري الغربي

ي البحث اإليبستيمولوجي باللغة العربية ، و قد تطلّبت منّي فأذكر منها قلّة المصادر و المراجع ف

 جهدا كاد  أن يضعني أمام – خاصة من اإلنجليزية  إلى العربية أو الفرنسية –عمليات التّرجمة 

استحالة مواصلة البحث ، لوال اإلمكانيات التكنولوجية و المعلوماتية المعاصرة   ،  و خاصة 

لمضغوطة الخاصة بالتّرجمة من و  إلى مختلف اللّغات  ؛ و مواقع األنترنيت منها األقراص ا

الخاصة بالخدمات المعلوماتية و التّرجمة ؛ لكن ذلك كلّه ال يضاهي تلك الجهود المحمودة الّتي 

أمدتني بها ابنتي المجازة في التّرجمة من جامعة الجزائر؛ فبفضل اهللا عز و جّل ، و بفضل 

مساهمات كّل أفراد أسرتي ، استطعت  أن أنجز  بفضلعبد اهللا شريط ، و أستاذي توجيهات 

هذا العمل ،  الذي آمل   أن أساهم به في سد بعض الفراغ  الّذي  تعانيه المكتبة الجزائرية في 

  .هذا التّخصص  ؛ فباللّه التّوفيق ، و له الحمد و الشّكر أوال و أخيرا 
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   الفصل األول        

  
  

ة و أسس الخطاب الفلسفيمشروعي  
                  في

  الفكر العربي الحديث و المعاصر
  

            *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *                       
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Ⅰ  (ة المعاصرةة الفلسفة العربيمشروعي   
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ث في الفكر الفلسفي العربي المعاصر من ناحيته إن  مقاربة البح

اإليبستيمولوجية  تلزمني باإلشتغال بمشكلة مشروعيته بالدرجة األولى ، و أولى من ذلك أن أبدأ 

بتحديد المعاني المتّصلة بكّل من الفكر  و الفلسفة ، ثم بالفلسفة العربية ، و أخيرا بمشروعية 

معاصرة ، خاصة و أن هذه األطروحة  تتمحور مساءالتها الكبرى مصطلح الفلسفة العربية ال

 في حول  مكانة و دور الخطاب اإليبستيمولوجي  المعاصر ؛ و لعّل   الفكر الفلسفي العربي 

  ، ألن"فكر " صعوبة في مثل هذا العمل يكمن في محاولتي تحديد مصطلح    أول ما يالقيني من 

 - ، أو من ناحية استعماالته اإلصطالحية   احية استعماالته اللّغويةّ سواء من ن- هذا المصطلح 

هو من أكثر الكلمات شيوعا و استعماال على أيامنا هذه ،  إالّ أن ذلك ال يشفع له من  أن يكون 

"      أرسطاطاليس" من  أكثرها غموضا ،  فهو يضاهي مفهوم  الوجود عند الفيلسوف اليوناني  

) ARISTOTE=383أو كما ورد في فلسفة الفيلسوف العربي              )1( ) م . ق322- .م. ق 

  ؛ أو في الفلسفة الغربية الحديثة   ) 2) (م950-م870=هـ339-هـ259(أبي نصر الفارابي 

  

  هيجل  " كما في فلسفة  األلماني") HEGEL= 17703) (م1831-م( .  

  

عجمي ، ألن ذلك أراه من األمور الّتي يمكن أن يصل           إنّني ال أريد أن أقوم بعمل م

؛ " الفكر " ، و لكنّي أميل إلى محاولة إجرائية في التّعامل مع مصطلح ) 4( إليها طالبها بيسر

لذلك أعتبر أن  اللّغة هي المعبرة عنه ، و أن تلك اللّغة تنحّل إلى كلمات ، و الكلمة من روح 

ى المسميات ، و لما تتحدد بالمعنى  ، و تتعين في المجتمع ، تصير القدس  يطلقها اإلنسان عل

                                                 
  .849 ، 205 ،  41 ، ص  1964 ، الطبعة العربية ، تحقيق عبد الرحمن بدوي القاهرة ، 24ب256 ،16ب203:  الطبيعة :أرسطو ) 1
  
   .46 ، تحقيق البير نصري ، دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، ص  آراء اهل المدینة الفاضلة : أبو نصر الفارابي)  2
  
  1981الشرآة الوطنية للنشر و التوزیع  ،  الجزائر ، / ترجمة و تعليق مصطفى صفوان ، اليونيسكو فينومينولوجيا الروح ،: هيجل )  3

  .94-83                                            ص
  
  :أنظر على سبيل المثال ال الحصر )  4
  

   ،  مادة فكر ،                 2 ،  ج 1979ج ، 2 دار الكتاب اللبنانمي ، و دار الكتاب المصري ،  المعجم الفلسفي ،: جميل صليبا  -
  159-157   ؛ و مادة فكرة ، ص 156-154                ص  

  
   ، دار الطليعة  الموسوعة الفلسفية:وفياتيين ، اشراف روزنتال و یودین ، ترجمة سمير آرملجنة من العلماء و األآادميين الس -

  .334-332، مادة الفكر ، ص 1980 ، 2            للطباعة و النشر ،بيروت ، لبنان  ، ط
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متمثّلة لموضوعها ، فتستوعبه استيعتابا كامال، و مذّاك تتطابق مع الواقع ،  فتصير عامال 

اجتماعيا قويا في تحريك العالم ، و في تغير حاله و مآله ، و تغير موازين القوة و أقطابها فيه   

  :داقا لقوله تعالى و هذا مص

       له معّقبات من بين يديه و من خلفه {     
يحفظونه  من أمر الّله  إنَّ اللََّه  َآل ُيغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى 
ُيَغيُِّروا  َما ِبَأْنُفِسِهْم  َو ِإَذا َأَراَد  اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَال 

                         }      ِنِه ِمْن َوال َمَرّد َلُه        َو َما َلُهم  ِمْن دو
                                                                                                

  الرعد11 اآلية :سورة الرعد 
                                                                                                            

  

  

 بالكالم ، أو باللّغة الّتي تعبر عن تماهيه معها - أول ما يرتبط-  يرتبط الفكر

تعبيرا  يتحدد الفكر فيه بحثا عن صورة في اللّغة تعبر عنه ، كما تتحدد اللّغة  بحثا عن فعل 

ما يمكّنني من تحديد الفكر ضمن إطاره اإلجرائي ؛ و هذا ) 1(عقلي  في الفكر معادل لها 

الرئيس ، فأراه متمثّال في القدرة على التّجريد ، و التحليل ،   و التركيب ، و تصور الغايات      

و تحديدها ، و وضع العالقات بين الوقائع ، و األحداث ، و القضايا ، و استكناه الحلول  

  ).2(صور الفرضيات الموصلة إليها المناسبة للمشاكل ، انطالقا من ت

  

هذا من جهة ، و من جهة غيرها  يمكن لي التّعبير عن الفكر بأنّه تعقّل األمور 

للوصول إلى معرفتها ، فهو من هذا الباب نظر عقلي ، و تأمل ؛  أي حركة النّفس في 

جميل  كما يقول -  هوالمعقوالت من  المطالب إلى المبادئ ، أو من المبادئ إلى المطالب  ؛  أو

                                                 
  ر شاهين ، دار الفكر ، بيروت،  سلسلة مشكالت الحضارة ، ترجمة عمر آامل مسقاوي  و عبد الصبوشروط الّنهضة ،:مالك بن نبي )   1

   . 27ص .  ت.                      لبنان ، د
  
   ، دار الطليعة  الموسوعة الفلسفية: لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين ، اشراف روزنتال و یودین ، ترجمة سمير آرم- )   2

  ..372 ،  ص  1980 ، 2                    للطباعة و النشر ،بيروت ، لبنان  ، ط                                                         
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 حركة النّفس في المعقوالت مبتدئة من المطلوب المتصور و منتهية إلى المبادئ - صليبا

  ) .1(الموصلة إليه ، ثم العودة إلى ذلك المطلوب بعد ايجاد المبادئ  و ترتيبها 

  

من هذه التّحديدات اإلجرائية يمكن أن أستنتج أن الفكر عملية شاملة لكّل 

 نجد النّشاط االفلسفي ؛ - إن لم تكن أرقاها -  اإلنسانية ، و ضمن هذه المعارف المعارف

فالفلسفة إذن يمكن أن  نقاربها بفعلها ، أي بالقدرة على التجريد ، و طرح المشكالت ، و تناولها 

طاتها بطريقة تحليلية  و تركيبية شاملة ؛ كما أنّ  فعل التّفلسف يدّل على تناول المشكالت في ربا

العلّية و السببية الموصلة إليها ، فهو القدرة على التّأمل  ، الّذي يعني عندي استعمال الفكر 

استعماال يستغرق فيه  استغراقا يهمل كّل العناصر الدخيلة و المشوشة ؛  فالتأمل بهذا المعنى هو 

و بحث عن األسباب القصوى معاناة شاملة ؛  و تعمق في  التّفسير، والتحليل ، و التّركيب ، 

 .قصد إحداث التّغير في الواقع 
 

لهذا أرى أن  التّفلسف يتحدد بوجود اإلنسان الدهشة ، أو اإلنسان السؤال        

و هكذا تترابط الفلسفة باإلنسان حين البحث في الماهيات         . اإلنسان المتفلسف : و بعبارة أدقّ 

  .عضها من جهة ؛ و باإلنسان و الوجود من جهة ثانية و األصول ، و عالقاتها بب

فالفلسفة تعني ، من بين ما تعني ، ذلك التطلّع الدائب إلى األسس العامة  و اآلفاق ؛ إنّها كما 

   :عبد الّرحمن مرحبايتصورها 
تعّرف لجوج على مظاهر الكون  و                                 "  

و تلّمس ألسبابها البعيدة ، و إيجاد تعليل منطقي وقائعه ، و أحداثه ، 

، إنّها ] فيه[معقول لها، و رّدها إلى أصل واحد ، بتنظيم الكون بأسره 

نشدان لعنصر الوحدة الكامن وراء الكثرة ، و تعقّب لإلنسجام المختبئ 

  ).2" (خلف غشاء كثيف في وجوه التّنّوع و اإلختالف 

  

                                                 
  156-154 ،  مادة فكر ، ص  1978 ، 2ج ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ج 2  المعجم الفلسفي ،: جميل صليبا  )   1
  
  
   منشورات عویدات ، بيروت ، لبنان و دیوان المطبوعات،ة اإلسالمّية  من الفلسفة اليونانّية إلى الفلسف:محمد عبد الرحمن مرحبا  )  2

   .27 ، ص 1983 ، 3                                          الجامعّية ، الجزائر ، ط 
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اول تحليل المفاتيح األساسية لهذا الشّاهد ، فإن أبسط ما ينبجس أمامي من لما أح                    

الدالالت يكمن في أنّه ال وجود لشيء في الفلسفة اسمه تعريف واحد و موحد لها ، ألن الفلسفة  

تتميز باختالفها الجوهري عن كّل أنساق المعرفة األخرى ، إذ أنّها تسأل نفسها باستمرار عن  

فهي إن  تطرح في عصرنا هذا كمساءلة ، فإنّما يكون ). 1(تها ، و هدفها ، و صالحياتها  طبيع

ذلك للتّعبير  عن  ماهية المصير التّاريخي للبشرية ، مثل التّعبير عن المشكالت اإلجتماعية 

 بشرية الّتي  تهم كّل ذات مفكّرة ؛ و عندئذ فقط تتحدد المسألة الفلسفية بمدى مقدرة مجموعة

تاريخية ما على فهم نفسها ، و على قدرتها على السيطرة على تطورها  الخاص ؛ ثم  بمدى 

مقدرتها على أن تصبح سيدة مصيرها ، ومقدرتها على مواجهة عواقب معارفها ، و نشاطها 

بثاق الفلسفة اإلبداعي ؛ كما تتحدد  المسألة الفلسفية بالقدرة على تفجير المعين اإلنساني ، و ان

من أعماق وجوده ؛ و في النّهاية تتحدد بمدى السيطرة على المشكالت الكبرى الموجودة في 

الشّارع، و القدرة على توجيهها صوب الصالح العام ، و ذلك بالتكيف اإليجابي معها ، أو 

  . بتجاوزها تجاوزا يتأسس على مبدأ السلم و اإلستقرار اإلجتماعيين
 

 أختلف مع غيري حين القول بأنّني أجد فيما سبق لي أن قدمت ما لعلّي ال

يمكّنني من وضع عالقة ترابطية بين اإلنتاج الفكري و التفلسف ؛ كما أجد  فيها ما يمكّنني أيضا 

من اإلشارة إلى التّرابط الضروري بين التّفلسف و المحيط اإلجتماعي الّذي يمثّل منطلق اإلرادة      

بداع ؛ و هذا يعني  بالنّسبة إلي أنّه كلّما ضعف المجتمع  و تراجع  و انحطّ ، كلّما ضعف و اإل

و انحطّ اإلنتاج الفكري  عموما، و اإلنتاج الفلسفي خصوصا ؛ فالمشكلة األساسية إذن ليست في 

مشكلة تتحدد وجود  فكر في المجتمع ، ألن وجود األول ثابت بوجود الثّاني تكافئيا ، و لكن ال

في فعالية  و واقعية ذلك الفكر ، فصور التّخاذل اإلجتماعي كثيرة تجلّياتها ،  و متكثّرة فروعها  

أما صدق الفكرة فيبقى قيمة محفوظة في ذاتها ، لكن ذلك ال يعطيها قيمة الفعالية في الواقع 

حضارة ؛ بل نجد أن الفكرة كلّما  في مشكالت المالك بن نبياإلجتماعي  كما تؤكّد  ذلك كتابات 

تحولت إلى رمزية ملقاة خارج الواقع  و خارج الوعي اإلجتماعي ،  كلّما ازدادت غرقا في 

  .األوتوبيا  و التّعبير عن المدن الفاضلة  و المجتمعات اإلالهية

  

                                                 
  . 46 ، ص 1979 ، 2 ط ترجمة سمير آرم ، دار الّطليعة  للطباعة و النشر، بيروت ، لبنان، تطّور الفكر الفلسفي ،:تيودور وایزمان  )  1
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فالمشكلة من هذا المنظور هي مشكلة أفكار ؛ وأزمة اإلنسان العربي المعاصر 

زمة أفكار ،  يعكسها مفهوم و مستوى  التّعقيل و التفعيل فيها ، و قدرة هذا اإلنسان على هي أ

تجاوز مجموعة المفارقات الّتي تكون نسيج أفكاره ، و من أهمها  تلك الّتي يمكن لمسها في 

 اشتعاله حرارة عندما يتحرك في دنيا اللّفظ ، كالما أو كتابة ، و ما أن يفرغ من لفظه حتّى

عبد ينطلق إلى عمله  على نحو مخالف   و مختلف أشد اإلختالف كما يشير إلى ذلك أستاذي 

 عبد الرحمن بن خلدون  الّذي أرى أنّه تمكّن من  تلخيص كّل العلم اإلجتماعي عند اللّه شرّيط 

     ، و روح الفلسفة  اإلجتماعية عند   عبد الحميد بن باديسو كّل الفلسفة اإلصالحية عند 

في هذه المقولة الّتي تنطبق علينا بالدرجة األولى ، و ذلك لما  فينا من كسل       مالك بن نبي 

و تواكل ، و لما فينا من انتشار للجهالة ، و لهفة على عالم األشياء ، و زهد في عالم األفكار   

 عن استغالل كّل طعبد اهللا شرّيو تطرف في المبادئ ، و تخاذل في النّصيحة ؛ لذلك لم يكفّ 

         عبد الحميد بن باديس و ) 1(عبد الرحمن بن خلدونمناسبة لتذكيرنا بأن غرض كّل من 

 هو التّغير اإلجتماعي  ، لذلك جعلوا منه هدفا لكّل فلسفتهم ، وهو أمر  ال يمكن مالك بن نبيو 

  ة ، و دور كّل   فيها إلحاحعبد اهللا شريطبلوغه إالّ بجملة من الوسائل ، يلحا شديدا على الحري

من الدين  و األدب ، و الفنون ، و المدرسة ، والمحكمة، و األحزاب و غيرها  في  توجيه 

 تماما مثلما كان األمر واضحا في األهداف و الوسائل عند رائد النّهضة  ؛ المجتمع   و المواطن

يث كان الجمهور هو هدفه ، و كانت  بحعبد الحميد بن باديس  ،المعاصرة في الجزائر الشّيخ 

المدرسة   ،  و النادي ، و المسجد ، و المحاضرات ، و المقاالت الصحفية هي وسائله لتحقيق 

ر اإلجتماعيالتغي .  

  

 المعاصر يستمد العربي الفكر الفلسفي ال يسعني بعد هذا إالّ أن  أقول أن 

منبثقة أساسا من قضايا و مسائل ترتبط بإنسان مشروعيته من صميم اإلشتغال بهذه المشكالت ال

                                                 
  : عبد اهللا شریط  )  1

  1981 ، 2 الشرآة الوطنية للنشر و التوزیع، الجزائر ،  طالفكر األخالقي عند ابن خلدون ،-                           
  

  165-143  ، ص1981 ، 2 الشرآة الوطنية للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ط  ،معرآة المفاهيم  -                        
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؛ أي أن يتّخذ  هذا ) 1 ( مالك بن نبّيما بعد الموحدين ، و بالقابلية لإلستعمار كما يسميهما 

 العربي ة  ذلك اإلنسان ؛ فالفكر الفلسفيا يبرز فيه حالة الفعاليالفكر من واقعنا معطى تاريخي

  بتفحص كّل األشياء ، و بالحكم على كّل األشياء ، بما في ذلك الحديث و المعاصر ليس مطالبا 

  يصنعها هو نفسه كما كان الفيلسوف األلماني كارل ياسبرس "األشياء الّتي ال يستطيع أن      "

)Karl JASPERS  =1883-1969 ( عموما يقول عن العقل الفلسفي)ص )2؛ و لكن عليه أن يتفح

يه ، ليتمكّن من تجاوزه إلى واقع يصبو و يعمل للوصول إليه عمال واقعا يعيشه ، و يحكم عل

ثوريا ، وسائله فيه مناهج و أدوات  تهدف الى تحقيق التّغير اإلجتماعي اإليجابي، و البحث عن 

  ).3(صور فعالة للنّمو و لخصائصه في المجتمع 

  

بحثا في بنيته ذاته بهذا المعنى إذن يتراءى لي الفكر الفلسفي العربي المعاصر 

أي في مناهجه و آلياته و أدواته الّتي بها يتعرف ضالّته  ، و في موضوعاته الّتي منها  المجتمع 

الواقعي الذي عليه أن يتمثّله ، و يدركه إدراكا إشكاليا ، و ذلك انطالقا مما هو موجود         

  .استحدث فيه من أوضاع مأساوية و معاناة مشكالت الواقع   وتأمل أحواله ، لتجاوز ما 

  

من خالل مقاربتي هذه يمكن لي  أن أقول أن الفلسفة العربية المعاصرة كفلسفة  

تتضمن ما يضفي عليها مشروعية التّسمية ؛ إالّ أن هذا ال يكفي لتبرير معاصرتها ، ألنّه يبقى 

الفلسفة العربية هذه ؟     وهو ما المقصود بالمعاصرة في : من المشروع طرح  السؤال التّالي 

ما يثير شقا آخر فيه يتعلّق بالموجود من محاوالت في إطار الفكر الفلسفي العربي حديثه       

هل : و معاصره   ،  و بإمكانية اعتباره ممثّال لفلسفة عربية و معاصرة ؛ و بتعبير آخر أقول 

العربي ا عن يمكن اعتبار الموجود من النّشاط الفلسفير عن موقف مستقّل نسبيالمعاصر يعب 

                                                 
مصطلح یستعمله مالك بن نبي للداللة على اإلنسان الخارج من الحضارة ، و اّلذي یحمل القابلية لإلستعمار ، و هو مصطلح آخر یعني )  1

عباد ، به ميل هذا اإلنسان الى منطق السهولة و التفتيت ، و غوصه في المشوش و المبهم من األفكار ، و من ثّمة قابليته للتدجين ، و اإلست
  :انظر 

  .43.ص . ت. ترجمة محمد عبد العظيم علي ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان دمشكلة األفكار في العالم اإلسالمي -: مالك بن نبي 
  ،.ت. مراجعة  عمر مسقاوي ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة ، مصر ، د الصراع الفكري في البالد المستعمرة ،-

   28،29                                               ص                            
  .  105-101ت ، ص . ترجمة عبد الصبور شاهين ، دار الفكر ، بيرت ، لبنان ، دوجهة العالم اإلسالمي ، -                   

                   
   .64 ، ص 1975 ، 1ات ، بيروت ، لبنان ، ط ترجمة عادل العوا ، منشورات عوید عظمة الفلسفة ، :آارل یاسبرس  )  2
  
   .78 ، ص 1979 ، 1 ، دار الشروق ، بيروت ، لبنان ، ط  من زاویة فلسفّية :زآي نجيب محمود )  3
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الفلسفات و اإلتّجاهات ،  و التّيارات ، و المذاهب الفلسفية غير العربية  ؛ بحيث يمكن أن يعبر 

عن عروبة  و أصالة  و معاصرة هذا الفكر و مثاقفته لآلخر دون ذوبان فيه ، أو اإلنقالب إلى 

  . بترجمته إلى اللّغة العربية ؟مجرد تأريخ له ، ال يتميز عنه إالّ

  

 ة في فكرنا إنة و المنهجيره من النّاحية المعرفيؤال له ما يبرطرح هذا الس

            راع المفهوميز بالصتتمي ة في عالمنا العربيالظّاهرة الفلسفي المعاصر ، ألن الفلسفي

ينا ذلك الطّريق الّذي يضمن للفكر العربي و الفلسفي ؛ فالمعاصرة تعني عند فريق  من مفكّر

المعاصر  أن يكون عربيا حقّا ، و معاصرا حقّا ، لكن هذا المعنى يقع في نوع من التّصور 

المسبق لمفهوم المعاصرة ، و الّتي تعني ،عند هذا الفريق ، تخصصا دقيقا و عميقا في ثقافة  

؛ بينما تعني، عند ) 1( ، و أهدافه ، و وسائله هذا العصر الّذي نعيش فيه بقيمه ، و معاييره

فريق ثان عندنا ، تلك التّركيبة العضوية الّتي يمتزج فيها تراثنا مع عناصر و مكونات عصرنا 

الراهن و من هذه التّركيبة بالذّات تتولّد عروبتنا و معاصرتنا في آن واحد ؛ و هذا من خالل ما 

، ثم نربطها بعنصر فاعلية المعاصرة ؛  أي نأخذ من ثقافة نأخذ من عناصر عملية من تراثنا 

معاصرينا فاعليتهم و عمليتهم في واقعهم  و ثقافتهم ، فنشيد بذلك واقعنا و ثقافتنا الّذين يفتقران 

  .  )1(بالتّحديد و التّأكيد إلى هذه العناصر دون سواها 

  

ألدوات و الوسائل       كما تعني المعاصرة عند فريق ثالث منّا مجموعة من ا

و اآلليات الّتي  تثبت كياننا المستقّل و األصيل  محليا و عالميا ؛ و هذا بالخلق المستمر له     

و بالنّضال العلمي و الثّقافي الحي ، و باإلجتهاد الحر في جميع المجاالت  ؛ و هو األمر الفريد 

المي يتحرك سياسيا و  ثقافيا على  مكتسباته الّذي يمكّننا من  تصور شامل لغٍد عربي إس

  ).2(الخاصة ، و على مكتسبات اإلنسانية الصالحة 

  

                                                 
   .14  -11 ، ص 1978 ، 5 دار الشروق ، بيروت ، لبنان ، ط تجدید الفكر العربي ،:زآي نجيب محمود  )  1
  
   76 مجلة الّثقافة ،  وزارة الثقافة ، الجزائر ، العدد وم األمن الّثقافي العربي بين الواقع و الّتصّور ،  مفه: عبد المجيد مزیان  )  2

  .13 ، ص 1973أغسطس /                               یوليو
  

Commentaire ]MO1: [الللببببالالللالال
  للىللىىىلىل
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هذا مما يبرر طرحي لتساؤالت حول المعاصرة في راهن فكرنا الفلسفي ؛ إالّ 

 مبررا آخر يرتبط بمختلف اإلتّجاهات فيه   -  على صعيد ثان - أن هناك ما يجعلني أضيف إليه 

هذا ما يلزمني باإلشارة إليها دون التّفصيل المدقّق فيها ، ألن غيري من الباحثين تخصصوا و 

من جامعة      اسماعيل زروخي في هذا الموضوع تخصصا واسعا ، أذكر منهم زميلنا 

قسنطينة   ؛  لكنّي إذ أشير إلى هذه المسألة ، فلما تحتوي عليه من  أهمية في تاريخ الفكر 

  . العربي المعاصر عموما ، و تاريخ الحركة الفكرية الفلسفية في الجزائر خصوصا الفلسفي

  
  
  

  

Ⅱ  ( ة الحديثةة اإلسالميصنيف في الفلسفة العربيمشكلة الت  
  و المعاصرة        

 
إن أول ما يستوقفني في محاولة وضع تصنيف موضوعي للفلسفة العربية 

لتّاريخية في فكرنا الفلسفي الحديث و المعاصر ، ومبادئ مشكلة األزمنة ا) 1(اإلسالمية  

تصنيف المفكّرين و الفالسفة داخل اتّجاهات أو تيارات فكرية ؛ و ال أحاول هنا بحث المبادئ 

الّتي اعتمدت في هذا التّصنيف ، ألن هذا المطلب ليس تخصصا في مباحث الفلسفة العربية 

 لكنّه يشكّل المدخل اإلشكالي و اإلجرائي للبحث في األساس اإلسالمية الحديثة و المعاصرة ،

اإليبستيمولوجي لتلك الفلسفة ، و في قيمته في فكرنا ؛ و للتّدليل على المأزق الّذي قصدت تجنّبه 

 أتطرق إلى  – من قناعة خاصة بي ، و من ممليات المنهج الّذي تقتضيه أطروحتي   هذه –

محاولة منه في فك إشكالية ترتيب  عبد الّرّزاق قّسوم ، .ا أستاذي دتلك  المحاولة التي قام به

                                                 
د العربّية     أنّبه هنا ، و بحّدة مطلقة ، إلى اّني حين أستعمل هذا المصطلح ، فإني أقصد به الفلسفة في البال)   1

و اإلسالمّية ، دون أّي تفرقة بين ما هو عربي  و ما هو اسالمي من الفكر ، إال عندما تقتضي الضرورة لذلك ، 
فستجدني منّبها إليه  ؛ آما قد أستعمل مصطلح الفلسفة العربية ، أو الفلسفة اإلسالمية للداللة على نفس 

، فنحن ال نفرق في " عربي " جزائریين في استعمالهم آلمة المصطلح األّول ، و هذا من منطلق عفوّیة ال
استعمالنا هذه الكلمة بين عربي و مسلم ، أو العكس ؛ آما نستصعب التفرقة بين عربي و مسيحي ، لنفس 

  .األسباب 
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األزمنة التاّريخية في الفكر اإلسالمي المعاصر ، و ذلك من منطلق اهتماماته بتطور األمة 

األنا " و "  األنا   العربي " اإلسالمية، كبديل الصطناعية اإلزدواجية المستخدمة في الفصل بين 

 كما يتمثّلها "  اآلخر" ، بوصفهما تعبيرا عن مواجهة التّحدي الحضاري الممثّل في " ي اإلسالم

 عبد الّرّزاق و من هذا المنطلق يذهب أستاذيمحّمد عابد الجابري ؛  و عبد اللّه العروي ،

 إلى اعتبار بداية عصر النّهضة اإلسالمية مرتبطة بمنتصف القرن التّاسع عشر  إذ مع قّسوم

  :اية هذا العصر بد
تولّدت مجموعة من التّّيارات و النّزعات ، و كلّها " 

تهدف إلى إحداث التّحّول المنشود في المجتمع العربي اإلسالمّي ،      

و تحقيق التغير الّسياسّي و اإلجتماعي و اإلقتصادي و الثّقافي          

  ) .1" (و اإليديولوجّي 

  

  : هذه المحاوالت في تيارات اربعة ، هي الرّزاق قّسوم عبد .و من هذه القناعة صنّف د

   

رفاعة  و  حسن العطّار ، و هو تيار يمثّله  التّّيار النّهضوي المنسلب أو المسلوب - 

          سالمة موسىو شبلي شميل  وعلي عبد الرازق و  محمود عزمي و الطّهطاوي 

  الّتي ليست عندهم سوى الفكر األوروبي و ذلك في التقائهم جميعا في المناداة بالعصروية ،

  .المتقدم ، في مقابل فكرنا المنحطّ 
 

 و هو اتّجاه سلفي عقالني و إصالحي ، يستند التّيار النّهضوي اإلصالحي السياسي ، - 

على منهج يحّل كّل مشاكل الماضي بمنهج نقدي ، ثم يبعث هذا المنهج في الحاضر ، و 

 جمال  و  عبد الحميد بن باديس ،المستقبل ، وهو اتّجاه كّل من ذلك بغية استجالء آفاق 

عبد القادر  و  حسن البنّا ، ، والكواكبي  عبد الّرحمن ،  ومحّمد عبده و الّدين األفغاني ، 

 . عبد الرزاق السنهوري  وعودة 
 

وهو تيار يرتكز على قضيتين ، التّيار النّهضوي اإلصالحي اإلجتماعي و اإلقتصادي  - 

 .المرأة و اإلقتصاد: أساسيتين، هما 
                                                 

  مجلة دوریة اآادیمية یصدرها افقات ،  المو في  مجّلة  إشكالّية األزمنة الّتاریخّية في الفكر اإلسالمي المعاصر ،:عبد الرزاق قسوم . د )  1
  142 ،  ص 1993 ،  2                                 المعهد الوطني العالي ألصول الدین ، الجزائر ، العدد 
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      لطفي الّسّيد احمد وقاسم أمين  يمثّل هذا التّيار في قضية المرأة  كّل من  

 ، و هم يمثّلون اإلتّجاه التّغريبي  في هذا التّيار ؛ أما اإلتّجاه اإلسالمي هدى شعراويو 

عبد الحميد بن باديس     من الجزائر ورشيد الرضا  ،  ، و نجد داخله  محّمد عبدهفيتزعمه 

  . إبراهيم أبو اليقظان و

 ممثّال للرأسمالية األوروبية  في  محمود عزميأما في الشّقّ اإلقتصادي فنجد 

مصطفى   ، و  سيد قطبو  عبد القادر عودة  ،  تشريح اإلقتصاد اإلسالمي ، و يقابله 

  .الّسباعّي 

  

  : على   ويركّزالتيار اإليديولوجي ، -

  اإلنتقال من عصر الخالفة اإلسالمية إلى عهد الحكومة اإلسالمية  ) أ

، و من النّزعة ) أو اإلشتراكية العلمية ( موقف اإلسالم من الشّيوعية   ) ب

 .العلمانية أو الالّئكية 

المنهج اإلسالمي كبديل العالم اإلسالمي من الحضارة الصناعية ، و يهدف   ) ت

 .كإيديولوجيا لما يسمى بالكتلة الثّالثة إلى  تقديم اإلسالم 

  

   عبد الرزاق قسومإن القراءة النّقدية األولية للمحاولة الّتي قدمها أستاذي 

السلطوي ،و انعماده على المنهج /تشديده على  البدائل اإلسالمية في المستوى السياسي   تكشف 

شتراكية ، و الالّئكية ، و الحضارة الصناعية  اإلسالمي كمعول عليه لتقويض العلمانية ، و اإل

و هذا كلّه من موقف هو مشبع به ،  ليس هذا مكان مناقشته ؛ لكن الّذي ال أستسيغه جيدا في 

   ليتقاسما نعت التيار حسن البنّاالى جانب عبد الحميد بن باديس تصنيفاته تلك إدراجه الشّيخ 

فه بأنّه حركة إصالحية تجديدية عقالنية ، أخطر ما فيها الّذي يجمعهما حسبه ، و الذي يص

اهتمامها بالبنية القاعدية لتنطلق منها في إصالحها ، و تمديدها إلى قمة البناء الهرمي لتقويض 

 من مشكلة المواطنة و الوطن ،  كما نعرف حسن البنّا و نحن نعرف موقف . أسس مفاسده

مشكلة ذاتها ، و شتّان بين الرجلين في هذه المسألة ؛ و هو   من العبد الحميد بن باديسموقف 

من المشكالت التي سأتعرض إليها عند الخوض في التّيار اإلصالحي في الفكر العربي 

  .المعاصر 
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 ينعت هذا  عبد الرزاق قّسوم  هذا من جهة  ، و من جهة سواها أجد أستاذي

الني ، لم يغب المغرب اإلسالمي  عنه ، و ذلك التّيار مرة أخرى بأنّه تيار نهضوي سلفي عق

الممثّل الصادق للتيار القومي العقائدي ، من خالل التيار  عبد الحميد بن باديس ، من خالل 

اإلصالحي النّهضوي الباديسي ؛ و في هذا أيضا مناقشة لمفهوم القومية  العقائدية  ، سأعود 

  .إلى  بيانها في مفصلة الحقة 

  

 المحاولة لم ترشدني إلى تصنيف بعيد عن القناعات الخاصة  ؛ لذلك  إن هذه

 ين المعاصرين بالفكر الفلسفياكتفيت باإلشارة إليه كي يكون نموذجا الهتمام المفكّرين الجزائري

العربي المعاصر ؛ و لكنّي ال أنكر أنّه هداني إلى محاولة في التّصنيف   ، أتقاسم معالمها 

مذ كنت طالبا في مراحل التّدرج الجامعي األول ، و قد  عّمار طالبي .اذي دالكبرى مع أست

ملت إليها لقناعتي بأنّها تحّل مشكلة التّصنيف التّاريخي في الفكر العربي المعاصر ، إذ ال 

 لكنّها تتوجه بالنّقد و التقييم لمحتوياتها ، معتبرة عبد الرزاق قسوم ،.دتعتبره أزمة كما نعتها 

 ذلك مناقشة ثنائية الذّات و الغير ، و قدرة الذات العربية على اإلبداع في مجال الفكر في

الفلسفي بما يتماشى مع الواقع العربي اإلسالمي ، و مكانتنا في العالم الّذي أصبح قرية صغيرة   

هبي ، لكنّي و هذه المحاولة في التّصنيف لم أعتمد فيها  التسلسل التاريخي ، و ال التّرتيب المذ

أخضعتها ألغراض منهج أطروحتي ، فعمدت إلى  توظيف المدارس و  التيارات و اإلتّجاهات 

وفق ما يخدم البحث في أساس الخطاب اإليبستيمولوجي في تلك األمور ، و ذلك انطالقا من 

قته مقدماته الكبرى ، و وصوال إلى تأسيساته ، و انعماداته ، و رؤاه ؛ و هذا ما يمكن مالح

  .خالل المفاصل التّالية لهذه المفصلة 
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III (-الحركة اإلصالحية الحديثة في العالم العربي اإلسالمي  
  
  

. III 1( -  لفية المعاصرة العربية الفلسف اإلصالحي في قضايا الفكرو الفكر الس  
 
 

 الفكر  قضايافي و تأثيرا حضورا أكثر و أهم المصطلحات من يعد مصطلح السلفية

 برداء نظري منهجي لفهم التّراث نفسه يطرح و هو مصطلح ،   المعاصر  الحديث والعربي

  . بل لفهم كّل القضايا العربية المطروحة على بساط الحوار ،والتاّريخ  
 

    أو فلسفة نصية و وثوقية بالماضي ،موقفا - )1( من بين ما تعني -  السلفية تعني

 من حيث المنبت إلى أسباب السلفية  تعودو بهذا    ،معاصرإبداع فكري  إطراح كّل إلى  تنزع

  أقف أن أحاول ، و سياسية ، و فكرية،  جتماعيةإ و أخرى ، مضامين إقتصادية  تحملمتعددة 

  : عند ثالثة منها هي 

 المرحلةل من  انتقال المجتمع من بنية طبقية معينة إلى بنية طبقية أخرى ، كاإلنتقا-)  أوال 

واستهالك ،  العملالطّبيعية ، أو البداءة ، حيث المساواة في اإلعتبار، و العدل في توزيع 

وهو الّذي يعمل و ال    ( القن و الرقّ ،حيث تبعية العبد أو دية، إلى مرحلة العبو المحصول

 و بهذا ؛)   و ال يعمليملكوهو من   (  كلية  في الحال و المآل ، إلى السيد تبعية) يملك 

 التّمسك و إلى مجتمع البداوة ،  أي ، الرجوع إلى الماضي إلى  دعوة  السلفية تكونالمفهوم  

  .بكّل ما فيه 

   

 أساسا على يقوم خاصة في شكلها الديني الّذي ،"  األسطورة " نتيجة حتمية لمقولة - )  ثانيا 

 الحنين إليها، تبرز في و ، الفكرة هذهلعّل هذا ما جعل  و  .  السماوي الفردوس فقدانفكرة  

                                                 
ة ما،  األخير هو مصطلح تاریخي ألناس عاشوا مرحلة تاریخّية من حياة أّمالمصطلح أن نمّيز هنا بين الّسلفّية و الّسلف ، هذا یجب) 1

       مصطلحیدّل ال یرى في أفكاره الزاما لمن یأتي بعده، و بهذا المعني إبداعّية من آان ذا نزعة وثوقّية ، و منهم من آان ذا رؤیة  فمنهم
ا  من مراحل تاریخ أمة ما، دون أن یكونومنصرمة تحته أولئك ااّلذین عاشوا في مرحلة یندرج مفهوم تراثي تاریخي  على " الّسلف" 

 العلماء و األئّمة ، و أصحاب الفكر یعني الذي"  الّصالح الّسلف"  المفيد أن نشير هنا إلى مصطلح منبالّضرورة ذوي نزعة سلفّية ، ولعّله 
  .اإلجتهادّیةو المذاهب و اآلراء  
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 حيث ،  مثال"  الّسومريّين" طاغ أكثر من غيره ، كما في حضارة بشكلالحضارات الغابرة  

 ، سلبياته  و تبدله ، فتصبح تقديسا له بكّل إيجابياته  و طبيعيا على انحراف الماضي ردانجدها  

 أي اعتبار لمشكالت الحاضر إقامةدون   الماضي ،إلىالحاضر   و مشكالت بقضاياو الرجوع 

 الّذي ُيَصير الحاضر هذا ؛ الماضي مقدسا ، و مقياسا للحاضر يصير من ثمة  و  ؛و لظروفه

 إلى العجز عن اإلرتباط بروح العصر، بدعوى التّمسك أي  ؛ ثم إلى التّحنيط ، تإلى المو

        العالء المعّريألبي " الغفران رسالة  "و لعّل  . )1 ( التّطورو   التّقدمرفض  لتبريرباألصل ، 

    " المفقودالفردوس" ، أو العربيفي التّراث األدبي ) م1057- م973= هـ 449- هـ363(

دانتي   " للشّاعر اإليطالي"  )Alighieri DANTE =1265الغربي مؤشّران األدبي  الفكر في  )م1321- م  

 عن حب اإلنسان للخمول ، وميله كتعبير   ، الفردوس السماويإلى هذا النّزوع دالئل من هامان

  .إلى الكسل 

  

 ا حيث سيطرت اإليديولوجي- العربي المعاصر من البنية اإلقطاعية المجتمعانتقال -)ثالثا

 شبه بنية اشتراكية في جزء آخر من إلى شبه بنية رأسمالية في جزء منه ، أو إلى -الغيبية 

باعتبارها -وقتئذ السلفية  فبرزت، انية  العلما ، حيث بزغت بعض بذور اإليديولوجيكيانه

 مبررات جد قوية وجد  كسالح -رواسب و مخلّفات تشكيلة اقتصادية و اجتماعية مضمحلّة

  . وجه الحداثة و التّجديد فيالستعماله 

  

 البحث   هذا، الرتباطها بمكونات   الشّواهد الثّالثة الّتي آثرت الوقوف عندها هذه من

 و تمثّالته    فحضوره المادي؛الماضيالزمان كحركة متوجهة إلى بأستنتج أن السلفية مرتبطة  

 و من ثم تعبر سلفية الماضي عن نوع من ؛أي في التّاريخ ، تجد كّل تعبيراتها في الماضي 

 و الرفاهية ، بل العطالة المطلقة  كما تصوره السعادةالحنين للفردوس السماوي الّذي يمثّل 

- م.ق 712- (   "ايبسامائيل"  نجدها في مصر القديمة عند الفرعون فنحن ؛أغلب األساطير 

 في نجدها، كما ) 2 ( العصر و قضاياهمشاكل في الدعوة للماضي لحّل كّل تكمن)   م.  ق 666

                                                 
   1985 ،2التوزیع ، بيروت ، لبنان ، ط نقوال زیادة ،نشر األهلية للنشر و .  ،  ترجمة د1 ، ج ج2 تاریخ البشریة ،: ارنولد توینبي ) 1 

  . 158،  92                              ص
  
  . 6 ، ص 1974 ، 3 ، ط لبنان المعارف ، بيروت ، ،دار  هي الّنهضة ؟ما: سالمة موسى    )2
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 الفارسي من الفكري في مواجهة الغزو سالحاة   العربيالجزيرة شبه فيسلفية العصر الجاهلي  

  .)1 (و البيزنطي من الشّمال الشّرق ،

  

        على وجوه كثيرة لسلفية الماضي في الفكر العربي اإلسالمي قديمهنعثر إنّنا

 اإلتّجاه  يممثّلكما نجد ؛  بواكير الفكر العربي اإلسالمي في الجبرية  جدحن نفن  ؛و حديثه 

  الرد علىفي  اللُّمع " و "     عن أصول الديانةاإلبانة"  ، و لعّل الفلسفةاإليماني في  والمثالي

  هـ324- هـ 260 ( الحسن علّي األشعريألبي "  اإلسالميينمقاالت " و  "البدع و الزيغأهل  

             تيمّيةبن عبد الّسالم مجد الّدين إلى جانب   في طليعتهمتصنّفه)    م936- م874 =

 كّل، هذا الّذي يدين  ) م1256=ـ ه751ت  ( ابن الجوزي ،و)  م1254 = هـ 661ت ( 

 رفضها من بلو األصل، فيوشمها بأنّها بدعة من إبليس يلزم تقويمها ،  فكرة خارجة عن السلف

   و الجدل   ،اإلجتهاد مقيتا للعقالنية و دحضا ،     ، في تقديري  يدشّن هذا ماو ؛ )2(أساسها 

   المناظرة و

  

، مثل ما  طابعا تغريبيا بحتا تأخذ  المعاصر نجد السلفية في الفكر العربي كما 

 التّراث تجاه، حيث يبرز بمظهر عدمي )3( مثال  سالمة موسىنلمس ذلك   في ادعاءات 

  أي أنّه في ادعائه أن اللغة العربية  عاجزة عن استيعاب الثقافة المعاصرة يظهر ،العربي  

 في قدرته على  استكناه كّل قضايا الحضارة و التّمدن ،بدءا  الحرف الالّتيني يمجدبمظهر سلفي 

 يرفض و بذلك ، الوسيطالتّراث الغربي ، فيرفض الحضارة العربية اإلسالمية في العصر من 

  ذلك  ، ألن تلك الحضارة كانت هي منبت فكرا وكّل التّقدم اإلنساني واقعا في واقع األمر 

  .التّقدم في الفكر و العمل

  

                                                 
، 2،1985نقوال زیادة ،نشر األهلية للنشر و التوزیع ، بيروت ، لبنان ، ط.  ،  ترجمة د1  ، جج2 تاریخ البشریة ،: ارنولد توینبي ) 1 

  . 46-35ص
  
  .205 130، 128، 122،123، 16 مصر ، بدون تاریخ ، ص ، مكتبة المكتبي ، القاهرة ،  إبليستلبيس: ابن الجوزي  ) 2

  
  .ت.ریة مصر ، د- العص المطبعةالبالغة العصریة و اللغة العربية ،:سالمة موسى )  3
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قصد بها العصر أ ( السلفية برزت في مرحلة من مراحل التّاريخ العربي أن إالّ

 األرستقراطية الفارسية المتداحرة مع العرب بزعامة الشّعوبية  ا كرد على اإليديولوجي)الوسيط 

لمحصلة اإليديولوجية الّتي بناها  السلفية مظهر المدافع عن اأخذتو بذلك  ؛ كعرق و لغة 

 بروزا  و العروبة و صلتهما بالدين اإلسالميالعربية لذلك يبرز التّشديد على ؛  الصالحالسلف 

  .مكينا فيها 

  

 العصر األموي يزداد التّمسك بالسلفية بصفة أكثر وضوحا،كنتيجة إطاللة ومع

 الّتي إليديولوجية التّقريب ةكنتيجة اإلسالمية ، و  العربيالحضارة  مكتسباتلهجوم الشّعوبية على

هـ 86- هـ65 (عبد الملك بن مروان األموي انتهجتها سياسة البيت األموي على يد الخليفة 

  .) 1 () م 705-م685=

  

 طابعفقد اتّخذت في الفكر العربي منذ القرن التّاسع عشر   العصر الحديث سلفية أما

 العربي ضد سياسة التّتريك ، و ضد محاولة الثّقافيللدفاع عن الوجود  ، وي إحياء التّراث اللّغ

رغم رابطة   العثمانيينضد العرب فثار  ، العثمانية اإلمبراطوريةطمس الشّخصية العربية في 

 لظهور سلفية معاصرة المعاصر، و كان ذلك المدخل األساسي في الفكر العربي بينهم الدين 

    تؤكّد على المظهر اللّغوي ،سلفية، وهي )2( بجالء أوضح من غيره  زكّي األرسوزي  يمثّلها

 فكرهم ،أي تراثهم في التّاريخ ، لتجابه و و العصر الّذي تكونت فيه لغتهم  ،تمجد العربف

 على قداسة النّص يؤكّدون أفكار المسلمين ممن و ، المركزيةسياسة األوروبي المشبعة بفكرة 

         منهجا و قيماذاك من هذا و  السلفيون المعاصرونفاتخذ   ؛ النّبوية األحاديث ولقرآني ا

 التّراث و قوامها اللّغة   ،وحدوية و نظرة قومية حسب ، العربي الراهن لمعالجةو مبادئ  

  .التّاريخي، و المصير المشترك

  

                                                 
  .التأریخ الوارد بين قوسين بعد أسماء رجال الدولة في متن الكالم عنهم یشير الى مّدة حكمهم) 1
  
   1 مرآز دراسات الوحدة العربية ،بيروت  ، لبنان ،   ط بحث استطالعي اجتماعي ، المجتمع العربي المعاصر ،:حليم برآات )  2

   .  290    ،  ص1984                                                       
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 السلفية المنبثقة عن األحزاب هي واسعا لقيام سلفية أخرى ، مجاال أعطى  ما هذا

 تمثيال صريحا، يمثلهاحسن من   أ بجماعة اإلخوان المسلمين هو  البنّاحسناألصولية ، ولعّل  

 عبد ؛ و هذا هو وجه اإلختالف الشديد بينه و بين الشيخ و القومية الوطنيةو ذلك بمحاربته 

سفة العربية المعاصرة كما تمثّلها كما أشرت في مناقشة قضية تصنيف الفلالحميد بن باديس 

 حسن  لألصولية كما نظّر لها النّهائيةة حصيلال و من ثمة تكون  ؛عبد الرزاق قسومأستاذي 

 في شده ساهمت  بذلكو ، العالم العربي اإلسالمي المعاصر في تنكّرا لكّل الحركات التّحررية البنّا

  .إسالمية هذه األصولية ي تسميها إلى الوراء بمجموعة رجعية من المشاريع الّت

  

على ماأخطر إن ات إليهالتّنبيه   ألحلفيا في أنماط السهو الوقوع في ت ذكرمم  

 عن اإلنقطاع ، ألن  للتّاريخقطع العالقة بين الحاضر و الماضي ، و إعطاء تفسير خاطئ 

    ، التّخلّف والجهل ويعمق  اللاإلستغ إلى الوقوع في العدمية ، و يكرس ثقافة يؤديالماضي  

 الماضي له أوجهه عن اإلنقطاع   هنا أركّز على أن و .و يضرب مجتمع العلم و ثقافته و قيمه

الجابري محّمد عابد   مجمل القراءات الّتي يدعو إليها تكون أفال  ؛ أوجهه المفهومية والمنهجية 

  .؟ " ديكارت"ية من جديد كما فعل  البداو  هي قطيعة ؟ ، ألم يقل بمسح الطّاولة 

  

ؤية   أخذ إنتها ، ألنّها تفقدنا الرته مسألة فاقدة لمشروعيمن و  ، التّراث بحرفي 

   أيضا مسألة اإلنقطاع عن التّراث مسألة غير مشروعة  ويفقد الرؤية يفقد القدرة على الحكم ، 

   .ألنّها تجعلنا نفقد جذورنا التّاريخية و الثّقافية

  

 ماذا و ماذا نأخذ  في يكمن  بجدية أكثر يطرح نفسهالّذي أن السؤال   إذن  لي يبدو

 ضوء في إلى تراثنا  بالنّظر تلزمني النّظرة العلمية لهذه المساءلة   هنا و ؛نترك من تراثنا 

 ، فنحن علمية التّاريخي ، مع اعتبار خصائص مجتمعنا عبر رؤية نمو العامة لحركة الالقوانين

 نحن بحاجة ماسةّ  على عقلنا ، بلو ،بحاجة ألن نعيش حاضرنا و مستقبلنا متّكئين على تاريخنا

  . و يسير إلى األماميتحرك تحويل عقلنا إلى تاريخ إلى 
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 سوسيولوجية  ظاهرة النّهائية  بمحصلتها تكون حينما لست ضد السلفية  إذن إنّي

 كّل زمان ، فتأخذ صورا متعددة في مجابهة الفلسفات وفي، ع أيديولوجية تبرز لدى كّل مجتم

بي            العراإلنسانكيان  في  تشّشع  الفلسفات   تلك أن مثلنتّفق خاصة عندما ؛الغيبية 

 داخل انكساراته المتتالية في نتيجة ته فلسفات اليأس الّتي تسربت إلى ثقاففغذّت، و المسلم 

 إلى أطمح بقدر ما  ،العولمة و متاهات  مخاطرالمي، أو في مواجهة  الوطن العربي  اإلس

       الفقرة السابقةفي على تحقيق جواب للسؤال الّذي قدمته  السلفية هذه قدرةاختبار فرضية  

و بذلك تكون السلفية مرتبطة أشد اإلرتباط بالصعيد الواقعي لألمة العربية و اإلسالمية ، فأنا ال 

ى لها جدوى خارج النقلة المنهجية التي يمكن لها  أن تحققها ، فتنقل  واقع المسلمين إلى  أر

المساواة و العدل  ، و تتجاوز اإلنقسام و التراكبات الطبقية التي ال تناغم و ال تكامل بينها ؛ إالّ 

 صطفى محمود مأن هذا ال يراد به السقوط في القراءات اليمينية في اإلسالم  ، مثل قراءة 

القائلة بأن اإلسالم دين ال يقبل المعارضة  ، و يرفض العقائد السياسية المتصارعة  ،  ليكون 

  :محض منهج اقتصادي مستقّل  
قائم بذاته ال يجوز استثماره من اهل اليمين و ال من اهل اليسار  " 

القرآن ليس شيوعيا و ال رأسماليا و ال هو بالوسط الحسابي بين .

في اإلسالم الملكية الخاصة اصل في المنهج اإلقتصادي كما اّن ...نيناإلث

والقرآن ....الملكية العامة اصل و ال يضحى باحدهما لحساب األخرى

صريح في تحريمه لتداول المال بين أياد قليلة غنية بينما الكثرة محرومة 

و لكن ال يصح  أن يفهم من ذلك حظر الغنى او شيوعية ...

ذلك اّن تفاوت األرزاق هو بسبب ...الناس في القرآن درجاتف...التوزيع

و الغنى  في اإلسالم مباح و ... تفاوت األعمال و المواهب و الكفاءات

و فرق آخر مهم بين ... لكنه بشرط التقوى و اإلنفاق و دفع زكاة المال

اإلسالم وبين الرأسمالية و الشيوعيةأّن الرأسمالية و الشيوعية تقومان 

و إنّما ...اّما  في اإلسالم فهذه الفكرة مرفوضة تماما...كرة الصراععلى ف

هو التّكافل و  التّعاون و التآلف و التّصالح و ...األساس عندنا هو العكس

اإلسالم ينطلق .التّوافق و ليس التصارع و التواثب و التناقض  و التبارز

اع من فكرة الصلح و التعاون و التحالف و ليس من منطلق الصر

  ).1"(الطبقي
                                                 

   في الجامعة التونسية ،مرآز األبحاث و الدراسات اإلقتصادیة ، مواقف القرآن بين المذاهب اإلقتصادیة المعاصرة ،: مصطفى محمود ) 1
  .97-93  ، ص 1976  ، 5المطبعة الرسمية ، تونس ، العدد                                                          سلسلة الدراسات اإلسالمية ، 
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إن رفضي للسلفية كقراءة يمينية لإلسالم ينبع من ذلك القول بان اإلسالم 

  السياسي لم يقبل قط المعارضة ؛ و لكن هذا ليس معناه قبول القراءة اليسارية في اإلسالم ، دون 

  

  : على حسن حنفي. دمناقشة تلك القراءة التي يركّز فيها صاحبها 
  

التّمايز في األمة اإلسالمية                          "                 

الواحدة بين األغنياء و الفقراء ، بين القاهرين و المقهورين ، بين من 

حكام و ...:فاألّمة لدينا...يملكون  كّل شيء و من ال يملكون شيئا

و اليسار اإلسالمي يأخذ .... محكومون، قادة و شعوب ، علية و سفلة

والفرق  ....مين و المضطهدين و الفقراء و المعذّبين صفّ المحكو

و .    فالمعتزلة يسار و األشاعرة يمين...اإلسالمّية  بها يسار و يمين

الفلسفة بها يسار و يمين ، فالفلسفة  العقالنية  الطّبيعّية عند ابن رشد 

يسار ، والفلسفة اإلشراقّية الفيضية عند الغزالي و ابن سينا يمين ، 

شريع به يسار و يمين ، فالمالكّية الّتي تقوم على المصالح المرسلة والتّ

وفي التّاريخ  في الفتنة ....يسار و الفقه اإلفتراضي عند الحنفّية يمين

يمين  ] بن أبي سفيان [ يسار و معاوية ] بن أبي طالب [الكبرى ، علّي 

[ زيد سيد الشهداء يسار  و ي]  بن علي بن أبي طالب [ ،  و الحسين 

 لذلك آثرنا اآلية الكريمة...و األمويون يمين] بن معاوية بن أبي سفيان 

و نريد  أّن نمن على الذين استضعفوا  في األرض و نجعلهم   

    و نجعلهم الوارثين أئّمة

فاإلستضعاف  في األرض حافزنا على ) . 5اآلية:سورة القصص (

  ).1"(الثورة 

  

ليسارية ال يتّفق مع   قناعاتي في الثّورة ، ألنّها قناعة تتأسس على إن هذا األسلوب من القراءة ا 

تصديقا و عمال وفق قوله  الفكرة القرآنية التي شكّلت تفكير  مالك بن نبي  و التي مفادها  

  :تعالى 

                                                 
  9-5  ،  ص 1981ینایر / ، آانون الثاني1 ، في اليسار اإلسالمي ، العدد ماذا یعني اليسار اإلسالمي: حسن حنفي )  1
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  له معّقبات من بين يديه و من خلفه  
ْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا  يحفظونه  من أمر الّله  إنَّ اللََّه  َآل ُيغيُِّر َما ِبَق

َما ِبَأْنُفِسِهْم  َو ِإَذا َأَراَد  اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَرّد َلُه   َو َما َلُهم  
                              ِمْن دوِنِه ِمْن َوال 

                                                                                                                                   
 11:   سورة الرعد 

تتّخذ من فكرة التغير النّفسي و التّغير اإلجتماعي كما وردت في القرآن الكريم  ورة عنديفالثّ 

ا لها ، فال هي يمين و ال هي يسار، و لكنّمنطلقا أساسيها تجسبليغ   لى  التّة التي تقوم عد الوسطي

  :مصداقا لقوله تعالى 
  

 َوَآَذِلَك َجَعْلَناُآْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى 
  النَِّاس  َوَیُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدََا 

   143:                                           سورة البقرة 
  

  : ألمر بالمعروف و النهي عن المنكر وفق قوله تعالى و هو تبليغ يقوم في األساس  على ا
  

 ولتكن مْنُكُم ُأمًَّة َیْدُعوَن ِإَلى الَخْيِر َوَیْأُمُروَن 
ِبالَمْعُروِف َوَیْنَهْوَن َعِن الُمْنَكِر َوأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  

  
                                                                                   

   104:                                    سورة آل عمران   

   

   : و جّلة مصداقا لقوله عزة اإلسالميق الخيرية لألما الفعل تتحقّذ به

  
 ُآْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف      

  ِر َو ُتْؤِمُنوَن ِباِهللا  َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَك
  

   110:                                                           سورة آل عمران 
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.III 2. ( ممثّلي اإلصالح في الفكر الفلسفي العربي اإلسالمي أهم  
  :الحديث         

  
  

إن ظاهرة النشاط الفلسفي ظاهرة تربط بطريقة أو بأخرى بالظاهرة  

االستعمارية في البلدان العربية واإلسالمية ، وهي ظاهرة لها انعكاسات سلبية على هذه الشعوب   

لكنها من تلك السلبية التي تولد الجوانب اإليجابية  فيها ، و هذا ألن   الضمائر الحية  لديها ال 

و لعّل من أهم ما . ا ، وهو بالذات ما حدث في العالم العربي اإلسالمي بصفة عامةينضب معينه

 خير الين والطهطاوي ولّدته هذه الظّاهرة تلك الحركة الّتي دشّنها مصلحون مرموقون من أمثال 

سأقتصر على بعض النّماذج  من سواهما ، و ذلك خدمة للغرض   و غيرهما ؛ إالّ أنّنيالتونسي

  .ي للنّماذج الفلسفية أو السياسية أو اإلجتماعية في أطروحتي هذه التوظيف

  
III .2 . جمال الدين األفغاني ) أ:  

  

إن تتبعي لتفصيالت  هذه الظاهرة   وارتباطها باالهتمام الفكري الفلسفي مكّنني 

- م1839= هـ1314- هــ1254 (بجمال الدين األفغانيمن تحديدها في العالم اإلسالمي 
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؛ هذا الرجل الّذي غلب على نشاطه االهتمام بالوضع السياسي الذي كان يعيشه ) م1897

المجتمع اإلسالمي، من هذا فإن االهتمام الفكري في العالم العربي اإلسالمي في بدايته كان 

استجابة لتحدي الغرب، هذا التحدي الذي تمثل في السيطرة عن طريق اإلستعمار على األوضاع 

   والثقافية ، والسياسية في العالم اإلسالمي  ، فالخلل الداخلي في المجال الثقافي االقتصادية ،

  

  

والسياسي أدى إلى التفكير في تجاوزه للقضاء عليه ، سواء عن طريق النشاط السياسي، أو عن 

  .طريق النشاط الثقافي، وإن كانا في الحقيقة متالزمين

       

لّي بالمجتمع اإلسالمي  أول ما شكل    لقد كان االستبداد اإلستعماري الك

، ومن أجل جمال الدين األفغانيالخطر على  هذا المجتمع ، وهو األمر األمر الّذي  تفطن إليه 

 ؛ وكان الغرض األساسي منها هو الكشف )1(" الرد على الدهريين"ذلك كتب رسالته المشهورة 

  . )2(لنظرية النيشرية عن التناقضات العقلية والمنطقية التي تنطوي عليها ا

  

إن هذه الرسالة كتبت في ظروف اجتماعية وسياسية وثقافية عسيرة، فهي 

رسالة تمثل االستجابة لتحدي الغرب ، أو هي رد فعل في المقاومة ، وليست في إبداع فلسفة 

  :جديدة ، فقد كانت رسالة دفاعية قوية تعبر عن 
  

   ،)3(" اجم بعلمه وبقوتهموقف وطني قوي ينشد التميز من الغرب اله "

 لكنها لم تقدم منهجا لتغيير أوضاع المجتمع اإلسالمي من أساسه ، فكانت ردا على تحدي 

  .فحسب

                                                 
دة عارف افندي أبي تراب  الرسالة باللغة الفارسية، وتولى نقلها إلى العربية محمد عبده، بمساع هذهألّف جمال الدین األفغاني  )1

  . هـ1303األفغاني تابع جمال الدین الخاص، وطبعت الرسالة في بيروت سنة 
  

، وهو ما یعبر عنه اصطالحا بالتطوریة الداروینية نسبة لصاحب النظریة          )Nature(  لفظ النيشریة مأخوذ من األصل اإلنجليزي -)2
  ".دروین" 

  
 ، بدون تاریخ، 2، دار المعارف، مصر، ط68سلسلة إقرأ العدد لدین األفغاني، ذآریات وأحادیث، جمال ا: عبد القادر المغربي  )3

  70                                        ص 
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 كان يحتكم إلى جمال الدين األفغاني إلى القول بأن زكي نجيب محموديذهب 

 زكي نجيب العقل في مسألة علمية بغير العلم، وهذا ما جعله يظن أن حجته عقلية    ، لكن حكم

 هذا  أراه  صادرا عن أمقّ ، يخلط بين موقف الرجل من اآلراء اإللحادية األوروبية محمود

 مثل ما نجد  ،والعلم األوروبي الحديث الذي يتأسس على آراء فلسفية و علمية عربية إسالمية  

      ومحّمد بن موسىالخوارزمي، أبي علّي بن سيناعندهم من فلسفة و علوم مأخوذة عن 

.  وغيرهم عبد الرحمن بن خلدون،وجابر بن حيان، وأبي الوليد بن رشد، ، وابن النفيسو

  : أراه موقفا رافضا لإللحاد والمنهج األرسطي؛ فقد أدرك األفغاني فجمال الدين
  

بحدسه الصادق وبصيغة                                           "

الدخيل على العقلية اإلسالمية هو غامضة، أو غير مفصلة، أن هذا الفكر 

الذي أدى إلى عقمها وجمودها، فأن العلم المتحجر الذي كان يجده 

علماء الكالم وأهل الجدل من المسلمين هو العلم الذي ارتضى منطق 

  )1" (أرسطو منهجا

  

تشارلس "  إذن هو رد فعل عنيف ورافض لفلسفة جمال الدين األفغاني فـ

أصل األنواع عن طريق " صاحب كتاب ) م1882- م Charles DARWIN1809   "   (روبرت درويين
وهو الكتاب الذي أقام " اإلنتخاب الطبيعي أو حفظ األجناس المنفصلة في الصراع من أجل الحياة

فيه القضايا األساسية لنظرية التّطور ،  والتي تتلخص في أن العوامل الرئيسية في تطور 

 و الوراثة ، واالنتقاء الطبيعي في الظروف الطبيعية    الكائنات الحية هي التحول ، 

واالصطناعي في الظروف المحلية ، وان  البقاء بين الكائنات الحية هو لألصلح وحده الذي 

يتكاثر  ، ويبقى في عملية الصراع من أجل البقاء ؛ وأن االنتقاء الطبيعي يحسن بصورة 

 وهو السبب في تكيفها المستمر مع الظروف البيئية  مستمرة بنيان ووظائف الكائنات المتعضية ،

  ) .2(الخارجية  

                                                 
   ،76 في مجلة الثقافة ، وزارة افعالم و الثقافة ، الجزائر ، العدد موقف جمال الدین الفغاني من الحضارة الغربية ،: عثمان أمين   )  1

   .35 ، ص 1983                        
  
  .1991 ترجمة اساماعيل مظهر ، تقدیم محفوظ بنون ، موفم للنشر ، الجزائر ،  ج ، 2 أصل األنواع ، :تشارلس داروین ) 2 
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 "دروين"  مادية النظرة العامة والكلية لـ جمال الّدين األفغانيلقد أدرك 

أحمد  والتي تخص الرد  على حركة رسالة الرد على الدهريين،وإلحاده، وهو بالذّات ما جسدته 

  جمال الدين ت إلى إشاعة اإللحاد بين مسلمي هذا البلد ، أما موقف التي انته)  1( في الهند  خان

  

  :   من العلم ، و من أدواته ،  وطرائق عمله، فكان من األفغاني

   ،)2  ("أوائل الدعاة إلى اقتباس هذا العلم، وتطبيق الفنون العملية التي ترتبط به"

  

عالم اإلسالمي بأنّهم قوم  دعاة الداروينية في الاألفغاني جمال الدين لقد وصف 

  يخونون أوطانهم ، ويحببون إلى الناس التّحلّل من شرائع دينهم الذي ليس بينه وبين العلم عداء 

 أو شبه عداء، لكي يسهل على نفوسهم قبول حكم األجنبي؛ محاولين في كل ذلك التغافل على 

القائمة على استعمال العقل ؛ حقيقة اإلسالم والمسلمين الذين استجابوا إلى الدعوة القرآنية 

فأسهموا في العمل على نهضة العلوم عندما استعملوا المنهج االستقرائي المتأسس على المالحظة   

والتجربة واالستدالل العقلي ؛ وهو األمر الذي يفتقده الفكر اليوناني ؛ والحقيقة التي لم يدركها    

  .في هجومه على العقلية العربية) م1892-مErnest RENAN = 1823(" رينان  إرنست" 

  

 ، إلى جانب ميزته كإنسان طبيعي ، ثقافة فريدة جمال الدين األفغانيلقد جمع 

بدأ بها عهد المثقف في العالم اإلسالمي المعاصر ، وهي الثقافة التي جذبت إليها الشباب المتعلم 

 اإلصالحية الحديثة في في اسطنبول ، وطهران ، والقاهرة ؛ والتي تمخّضت عن قادة للحركة

  .العالم اإلسالمي

  إفالس المجتمع اإلسالمي في األخالق والدين، وهذا جمال الّدين األفغانيشهد 

ما دعاه تواّ إلى مقاومة النظم البالية ،  واألفكار الميتة ؛ فقد سعى أوال إلى الدعوة إلى القضاء 

                                                 
   13الثقافة بالجزائر ،  السنة  في مجلة الثقافة ، مجلة تصدرها وزارة  ،موقف جمال الدین األفغاني من الحضارة الغربية : عثمان أمين )  1

  .51-35 ، ص  1973 ، سنة 76                        العدد 
  
   .36المرجع نفسه ، ص  )     2
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اإلسالمي، كما قام من ناحية ثانية بمقاومة على نظم الحكم الموجودة لتحقيق تنظيم جديد للعالم 

   ) . 1(النزعة الطبيعية التي تعود في نظره إلى التّأثير الخفي للغرب 

  

 لم يكن دور المفكر الذي يتعمق المشاكل في جمال الدين األفغانيلكن دور 

قبل كل البحث عن حلول لها ،  ألن مزاجه العنيف لم يكن يسمح  بمثل هذا العمل ؛ لقد كان 

شيء مناضال، ولم تكن ثقافته الواسعة سوى وسيلة للعمل الثوري ، إذ كان العالم اإلسالمي على 

أيامه  ، وفي الظروف التي تحدد بها  ،  عالما غارقا في سبات عميق ؛ لذلك كان لعمل    

  . تأثير نفسي وفكري وسياسي قوي في ضمير األمة اإلسالميةاألفغاني جمال الدين

  

 هو الذي جعلني أستنتج أهمية جمال الدين األفغانين هذا التحليل العام لموقف إ

 مالك بن نبيعمله السياسي ، وطغيانه على العمل الفلسفي ؛ وهو األمر ذاته الذي وصل إليه 

 على األمة اإلسالمية تأثيرا منهجيا منظّما األفغاني جمال الّدينحين  يستبعد أن يكون تأثير 

 زعيما للحركة األفغاني، وهذا هو السبب  الذي  جعلني أستبعد أن يكون ) 2(وقصديا 

اإلصالحية ومصمما لمنهجها ؛ و لكنّني أراه  رائدا لهذه الحركة ؛ ألنه استطاع أن يعي القلق 

ويعانيه ، بل ويحمله في حلّه و ترحاله في أرجاء العالم العربي اإلسالمي ؛ و أكثر من هذا 

 أن يوصله إلينا اليوم  ليشكّل اهتماماتنا ، ومحاوالتنا في البحث عن سبل نهضة عندما استطاع

 اإلسالمي  العالم العربي.  

  

جمال الّدين في تقييمه نشاط  مالك بن نبي إن النّظرة النّقدية الّتي توخّاها 

عد مجال  مكّنته من اكتشاف مثالب ليست باليسيرة في فكره ، لذلك  رأى أنه لم يتاألفغاني 

المحاولة الثورية لتنظيم العالم اإلسالمي تنظيما سياسيا، وهي محاولة كانت متّجهة إلى الشعب 

 كانت  األفغانيوالى النّظم، ولم تكن متّجهة إلصالح إنسان ما بعد الموحدين، و لعّل نظرة 

  : لتكون صحيحة 

                                                 
  34بيروت، دون تاریخ، ص - تعریب شعبان برآات، نشر المكتبة العصریة للطباعة والنشر، صيدا،مستقبل اإلسالم: مالك بن نبي  )  1
  .35ص المرجع  نفسه ، )    2
  



 62

ذلك، ألن لو أنه استطاع أن يقوم بالثورة الضرورية من أجل          " 

كل ثروة تخلق قيما اجتماعية جديدة تستطيع إصالح اإلنسان في النهاية، 

غير أن جمال الدين لم يوفق في اختيار الدافع لهذه الثورة، وذلك ألن 

 يكن فعال يسعى لتآخي المسلمين كما مهذا الدافع ال يكون فّعاال ما ل

ول عمل دستوري فعلوا أيام األنصار والمهاجرين، حين كان هذا التآخي أ

تأسس بفضله المجتمع اإلسالمي األول، وليس عاطفة تقوم على األخّوة 

  )1" (اإلسالمية

  

 من القول - في حقيقة األمر- ال تمنع جمال الدين األفغاني لكن  هذه النقائص المنهجية في ثورة 

در من جريدته بأن الحركات اإلصالحية التي نشأت في العالم اإلسالمي ترتبط به ، وبندائه الصا

في الحكم على   بالتّمام و الكمال مالك بن نبي ، وهذا  ما جعلني أتّفق  مع  )2 (العروة الوثقى

 بأنّه لم يكن فيلسوف الحركة اإلصالحية الحديثة في العالم العربي اإلسالمي، ولكنه كان األفغاني

 جهد في سبيل إعادة من روادها حين حمل ما حمل من القلق ، ونقله في كل رحالته ؛ وحين

  ) .3(التنظيم السياسي للعالم اإلسالمي 

  

  

  

  

III. 2 . محمد إقبال )    ب  
   

  

دون صدى في أرجاء العالم اإلسالمي الذي  " العروة الوثقى" لم تكن نداءات 

 ن ممحمد إقبالكان يعاني من ويالت اإلستعمار، و وطأة االنحطاط الذاتي ؛ لذلك نجد 

                                                 
   .36المرجع  نفسه ، ص )    1
  
  .  بباریس ، و آان  محّمد عبده هو محررها األول 1301 جمادي الول سنة 15صدر العدد األول من العروة الوثقى یوم الخميس )  2
  
  .52 تاریخ، ص  سلسلة مشكالت الحضارة، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دون وجهة العالم اإلسالمي، : مالك بن نبي )  3
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، و من المستجيبين لندائه ، و ذلك حينما نسج منهجا على منواله لدين األفغانيبجمال االمتأثرين 

  :، لخّص فيه انحطاط األمة اإلسالمية في أربع مسائل أساسية هي 

  .االنحطاط السياسي  -1

 . غلق باب االجتهاد واإلبداع  -2

 .الميل إلى التصرف السلبي  -3

  .التقليد األعمى ألوروبا -4

   

 ، فهو يرى محمد إقبال دلرؤية الجديدة للبناء الحضاري اإلسالمي عنفعلى هذا األساس تشكلت ا

أن اإلسالم ذو نظرة ديناميكية للعالم ؛ وهي ميزة في فكره تؤسس البناء الحضاري المنشود 

   على صواب عندما قال الشيخ أبو عمران. باالستناد إلى القرآن والسنة النّبوية، و لعّل أستاذي د

  

  

  

  :أنّه 
عين علينا أن نوفق ما بين الفكر الديني يت"    

اإلسالمي ومتطلبات عصرنا، ولهذا ال يمكن أن نتمسك بنماذج قديمة من 

  )1 ("الفكر التي قد تعتبر ثابتة

  

عبد ، بهذه الطريقة ،  يستمد آراءه من النّظرية العلمية للتّاريخ وفق منهج محّمد إقبال  فـ  

رافض للنظرة الستاتيكية للعالم والحضارة ؛  كما يرفض   فيقف موقف الخلدون ، الرحمن بن

  رغم –من خالل هذه الرؤية الخلدونية ، كّل فلسفة تفصل بين العقل والدين؛  فالعقل عنده 

  : فإنه - محدوديته التي تضعه دون الوحي

  ) .2 ("يكّمل الوحي ويدّعمه                      "

                                                 
   صور من الملتقى الرابع عشر للفكر اإلسالمي، منشورات الشؤون الدینية،، فلسفة محمد إقبال الدینية والسياسية: ا لشيخ أبو عمران )  1

  .25، ص 1981                               الجزائر، دار البعث للطباعة والنشر، 
  

  148-103، ص 1984فبرایر، –، ینایر 79الثقافة، نشر وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر، العدد  أعيد نشر هذا المثال، بمجلة :مالحظة 
  
  ، 252نفس المرجع، ص ) 2
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 ؛ كما يتّفق أبي الوليد بن رشد، و   عقالنية كّل من المعتزلةو بهذا يتّفق  في هذه النظرة مع

 ، وفيلسوف عبد الّرحمن بن خلدونفي فلسفته التّاريخية ونظريته الحضارية مع ما توصل إليه 

 ؛ إذ تخضع فلسفة مالك بن نبي، و فيلسوف الحضارة  " أرنولد توينبي"التّاريخ المعاصر 

  فلسفة تعتمد  محّمد إقبال التاريخية ؛ و من ثم جاءت محاولة الحضارة عندهم جميعا للغائية 

  :على إدراك كوني غائي ، يتجاوز مفهوم السببية البسيطة ، لذلك 

  
طالب إقبال، حين                                         "

قام برسم طريق نهضة العالم اإلسالمي الروحية، بطابع من التفكير 

 إلى األشياء والمؤسسات، فال يكون هذا النظر يمكّنه من النظر

بالنسبة لما تؤديه من نفع أو ضرر اجتماعي في بلد من البلدان ، 

  ) .1" (بل بالنسبة للهدف الذي تسعى اإلنسانية جميعها لتحقيقه 

  

  

  

  

  

  

  

  

III . 2 .  محمد عبده)  ج   
  

  

، فإن حمد إقبالم  و جمال الدين األفغانيإذا كان هذا هو الحال بالنسبة إلى 

= هـ1323- هـ1266 (محمد عبدهاإلهتمام  بالنّشاط الفلسفي والمنطقي يظهر متجلّيا أكثر مع 

                                                                                                                                               
  
  
   .152بيروت، بدون تاریخ، ص - تعریب شعبان برآات، نشر المكتبة العصریة للطباعة والنشر، صيدا،مستقبل اإلسالم: مالك بن نبي) 1
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البصائر : "،  و هذا كما تعكسه مؤلّفاته في هذا المجال ، و خاصة منها ) م1905- م1849
  " .رسالة التوحيد "و" النصيرية 

  

 الكتّاب ، ثم تعمقت مداركه المعرفية  تعليما  قاعديا  تقليديا فيمحّمد عبدهتلقى 

 وتأثّر بتصوفه درويش صدر ،في الجامع األحمدي  ، وجامع األزهر، حيث تعرف على الشيخ 

  .وباعتناقه الطّريقة  السنوسية والطّريقة الوهابية ، و من ثم تأثّر بطريقة رؤيته للعالم اإلسالمي

 والشيخ أحمد الّرفاعيسه عن مشايخ مشاهير ،  مثل  درومحّمد عبدهوباإلضافة إلى ذلك، تلقّى 

وغيرهما؛ لكن الّذي تعلّمه عنهم لم يتجاوز الفلسفة اللّفظية ، الّتي  تنشد  دقّة الفهم علّيش ، 

والقدرة على الجدل؛ و هذا معناه أنّها فلسفة عقيمة ، ال عالقة لها بالواقع، ألنّها  فلسفة غارقة 

 قبل  عبد الرحمن بن خلدون  تتجاوز شحذ الذّهن كما يوشمها به في الكتب والحواشي ،  ال

  .ذلك بقرون 

  

 اتّسم محّمد عبده هذا يعني إذن أن المحتوى المعرفي في التّكوين األولي لـ

بطابع  االنحطاط شكال ومضمونا ؛ فالعلوم هي الدنيا ، أما الدين فهو اآلخرة، والفرق بينهما 

  . أو تركيباواضح ،  ال يحتمل عالقة

  

من هذا الجو المطبوع بالجمود السلفي المغلوط ، تم انتقال الرجل إلى الحركية 

 ، هذا الشّيخ الذي يعني التّصوف عنده تغيير  درويشواالصطالح ، متأثّرا أكثر بتصوف الشيخ

ساعده على    الّذي حسن الطويلهذا   إلى جانب تأثّره بالشيخ .  النفوس  والتّفتّح على العلم 

 بجمال الدينكما تأثّر  . بلورة  تلك اآلراء ، وكان ذلك بما أمده به من مراجع فلسفية  و منطقية

  .  و ذلك في ما  أخذ عنه من أصول في النّقد االجتماعي والسياسياألفغاني

  

 ،  فتحول من التّصوف الخيالي إلى التّصوف محمد عبدههكذا تكاملت شخصية 

ملي؛  فما أن نال شهادة العالمية من جامع األزهر حتى تحول إلى معلّم فيه، ولكنّه لم الفلسفي الع

يعلّم العلوم النّقلية ، و ذلك ألزهريتها و سكونيها ،  وإنّما اعتنى بتعليم الفلسفة ، والمنطق           

زهر مضامين و التوحيد ، إن في الجامع األزهر  أو خارجه؛  فكان يعلّم مريديه في غير األ
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 حنين ؛ و الّذي عربه  " فرانسوا جيزو" لمؤلّفه   " تاريخ المدنية في أوروبا و فرنسا" كتاب 

 كما كان   ؛ " التّحفة األدبية في تاريخ تمدن الممالك األوروبية" تحت عنوان نعمة اهللا خوري 

  ، و ذلك بدال عن تاريخ  ويشرحها لهم بمنهج جديدخلدون ،  عبد الرحمن بنيقرأ عليهم مقدمة 

  . )1(الطّبري  محمد بن جرير، ابي حعفر و عز الدين ابي الحسن ،علي بن األثير، كّل من

  

 الكتابة في الجرائد، مثل  محّمد عبدهإلى جانب هذه النشاطات مجتمعة، تولى 

  :م، أهمها 1876الّتي ضمنها  مقاالت إصالحية بدأها سنة "  األهرام"كتاباته في 

العلوم العقلية والدعوة إلى "، و "المدبر اإلنساني والمدبر العقلي الروحاني  "،و " الكتاب والقلم "
  ". العلوم العصرية 

  

 وسطا انتكس الوعي االجتماعي فيه    محّمد عبدهلقد كان الوسط الّذي عايشه 

ة لما رأى ما في فكان الحاكم يأمر ، والمحكوم يطيع؛  فلم يستسغ صاحبنا هذا الوضع  ، خاص

الصحافة من إمكانيات لنقد و إصالح ذلك ،إذ كانت الصحافة مشجعة لعملية النّقد و اإلصالح ، 

؛ فكان كّل هذا دعوة " الشفاء " وأختها "المقتطف " ، ومجلة  "دائرة المعارف" إلى جانب ظهور

ك بإضافة مقاالت أدبية       ، و ذل " الوقائع المصرية" إلى المساهمة في اإلصالح  ، بدءا بجريدة 

  ".خطأ العقالء "و اجتماعية إصالحية فيها ، مثل  مقالة 

  

  أما من النّاحية السياسية، فإن أهم ما ساهم في تكامل شخصيته اتصاله بالثورة 

  

  

  

  : العرابية،  هذه الثورة التي عرفت اتجاهين رئيسيين 

  

                                                 
 موسوعة أحمد أمين اإلسالمية، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ، ح  في العصر الحديثزعماء اإلصال :أحمد أمين  )1(

  لبنان، 

  .293-290                         دون تاريخ، ص 
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يم ، و يهدف إلى تعليم النّاس حقوقهم و واجباتهم ؛  االتجاه المحافظ الذي يقوم على التّعل- أوال

ويعتمد هذا اإلتّجاه منهجا أساسه  تنبيه و إثارة . كما يقوم على قوة الصحافة لمحاربة المفاسد

   وغيرهما، سعد زغلول ،و    محّمد عبدهالوعي  ؛  و إلى هذا اإلتّجاه  ينتمي  

  

هو يمثل صفوة تعلمت في أوروبا ، فأعجبت بنظمها  االتجاه التقدمي، أو اتجاه الطفرة، و- ثانيا

وفلسفاتها ؛  فأراد أصحابه أن تتّبع األمة اإلسالمية هذا المنهج ، كي تتخلّص مما تعانيه من 

تخلف ؛ و هذا االتجاه يضم - من بين من يضم  - ورييعقوب ، و أديب إسحاق األديب الس

    ".التجارة" و "  مصر"  افي جريدتا     وغيرهما، كما تمثله في المجال الثقصروف

  

أدى وجود هذين االتجاهين في الثورة العرابية   إلى حتمية االصطدام، مما 

أضفى عليها شكال يتناقض مع مفهومها، إذ  أن االصطراع  ال يخدم  الثورة إطالقا ، بل هو 

  . بهذه الثورة- من بعيدولو –  إلى بيروت التصاله محّمد عبدهاألمر ذاته الذي أدى إلى نفي 

  

، بجمال الدين األفغاني  إلى باريس ، حيث التقى محمد عبدهومن بيروت انتقل 

؛ لكن الّذي يهمني أكثر في  المرحلة الباريسية  "العروة الوثقى " هناك على إخراج مجلة  و اتّفقا

إلصالحية العالمية  ؛  تحوله  من اإلصالحية المحلية إلى امحّمد عبده من الحياة الفكرية لـ

وهو األمر الذي جعله ينظر إلى المسلمين بمنظار المقارنة في مسائل من قبيل المدنية  

والتّحضر، وثورة الشعوب، والتّفكير في عقيدة دينية فعالة في المجتمع  ، تستطيع أن تحقّق 

  .)1(جتماعية وحدة العالم اإلسالمي  ، أي تركّز لسلفية صالحة في تأسيس الحياة اال

  

 اإلصالحية ، و خاصة   محّمد عبده و هكذا تظهر مالمح التعقيل في رؤية  

من خالل مؤلّفاته التي تبين اتجاهه العقلي، هذا التوجه الذي التزم به ، وربط الناس إليه في 

ابه صور فلسفية ،وصوفية ، ومعرفية ،وأخالقية ؛ و هذا يبرز على األخص  في ما يجليه كت

 من تعقيل ، فينبجس النظر العقلي معيارا أوال، وأصال أصيال في الدين ،  " والنصرانيةاإلسالم"

  .العقل قيمته في األفعال  التي يراها  قائمة على الحرية و المسؤولية محّمد عبده و بذلك يعطي 

                                                 
  .291-280.  المرجع  نفسه ، ص)1(
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في غير أن هذا التّعقيل لم يبرز منهجا واضح المعالم في تشكّل االتّجاه الفلس

،  لكن هذا   جمال الّدين األفغاني مرتبطا أكثر بحركة محّمد عبدهالعربي اإلسالمي  ، ألنّي اعتبر 

 أن الفلسفة العربية المعاصرة بدأت تتشكّل، وإن لم تأخذ مالمحها -  من ناحية أخرى –يعني 

 بسلطة الواضحة من حيث الموضوع والمنهج، ألنّها مازالت حتّى هذه المرحلة مقيدة أكثر 

  .النّص الديني، والدفاع عن العقيدة اإلسالمية

  

   

  

  
  

III  .2 .   عبد الحميد بن باديس) هـ    
  

  

لقد أشرت في المفصلة السابقة إلى  ارتباط الحركة اإلصالحية في شرق العالم 

بي العربي  بالظاهرة االستعمارية ،  وإن كان  األمر نفسه هو الّذي نجده في بلدان المغرب العر

إالّ أن  هذه الظاهرة تأخذ شكال متميزا  في الجزائر؛ ذلك  أن اإلستعمار في هذا البلد كان 

 ، ألنّه شمل كّل  مولود قاسم نايث بلقاسماستدمارا شامال كما يسميه المغفور له إن شاء اللّه

ه مجرد         البنيان القاعدي و مؤسساته ، محاولة منه في تدجين  اإلنسان الجزائري ، و جعل

لذلك جاءت الحركة اإلصالحية متميزة . ، يعبر عن امتداد لقن العصور الوسطى " أنديجان " 

  . عن مثيلتها في الشّرق العربي ،    و كان  ذلك على مستوى  المناهج و األهداف

  

مرت الحركة اإلصالحية في  الجزائر بأربعة مراحل كبيرة ، تشكل كل مرحلة  

  : ، أوجزها في )1(متميزة عن األخرى مدرسة 

                                                 
 الجزائر، مجلة الثقافة،  دراسة مرآزة على ، )1954-1830(مدارس الثقافة العربية في المغرب العربي : أبو القاسم سعد اهللا  )1(

  .94-56، ص 1984فبرایر -، ینایر79                                نشر    وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر، العدد 
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م ،     1848م إلى 1820و تغطّي هذه المرحلة الفترة الممتدة من  :  المدرسة التقليدية: أوال 

، هذه المقاومة أحمد باي وعبد القادر بن محي الدين الجزائري،و تتميز بانتهاء مقاومتي األمير 

تيجة الصراع العنيف بين حضارة أوروبية التي تركت أثرا كبيرا في ضمير  الجزائريين ن

غازية ، تعبر عن امتداد للحروب الصليبية، وحضارة إسالمية تعبر عن آمال و تطلّعات الشّعب 

الجزائري ؛ إال أن الوعي العام لم يكن في مستوى المواجهة والصمود ، إذ سرعان ما أخذ في 

 الباهرة ، وهو ما زعزع الكثير من العقائد القائمة  االنهيار أمام النظم واألفكار والتقاليد الغازية

  .لكنه لم يقض عليها

  

لقد كان النتهاء المقاومة نتيجة وخيمة على النّخبة الوطنية الجزائرية ،إذ عمد  

المستعمر وعمل بكل قواه على تهجير هذه النخبة المفكرة ،والمقاومة في آن واحد ، و كان ذلك  

  .يواجه إال العوام من الناس ليخلو له الجو ، فال 

  

، )1(مع طائفة من المفكرين إلى المشرق العربي عبد القادر الجزائري  هاجر األمير 

  .واستقر آخرون في تونس والمغرب ؛ ثم تتابع التّهجير حتى المرحلة الموالية 

  

إنّني ال أريد أن أدخل في تفاصيل تاريخية أرى لها أصحابها ، لكن المهم عندي 

نا هو أن الجزائر لم تكن خالية من األفكار خالل مرحلة الغزو االستعماري ؛ إذ يمكن الوقوف ه

 حمدان بن عثمان خوجة و عبد القادر الجزائريعلى جملة من المثقفين المجاهدين من أمثال 

" السعي المحمود في انتظام الجنود" صاحب كتاب ابن العنابيو" المرآة" صاحب كتاب الجزائري

  . ؛ وغيرهمعبد القادر األميركاتب قدور بن رويلة الفقيه، و الكبابطي ابنو

  

                                                 
  -نایر، ی79 مجلة الثقافة، نشر وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر ،  العدد  ،1916الطلبة الجزائریين في األزهر عام : عمار هالل  ) 1 (

  .155-119،        ص 1984                                          فبرایر، 
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 الدنيوي، والدعوة إلى الجهاد –إن ما تتّسم به هذه المدرسة هو الطابع الديني 

والعلم، لكن  تهجير أقطابها و إبعادهم عن الوطن ، و تشويه سمعتهم لم يكن ليوصل دعاواهم 

، خاصة و أن وسائل اإلتّصال كانت  بدائية ، باإلضافة إلى إلى ضمير الشّعب الجزائري آنذاك 

و كخالصة لهذه المرحلة أقول ان جهودها  . طابعها السريّ  ، و المحصور في الطّبقة الواعية 

  .لم تخدم القضية الجزائرية ، ألنّها لم تفلح في تنظيم استمرارية النّشاط الثّوري المسلّح 

  

م      1848تمتد هذه المدرسة على طول الفترة الواقعة بين سنة  : رمةالمدرسة المخض: ثانيا 

م ، وضمت طائفة من الكتاب والعلماء جمعوا إلى التقاليد القديمة صالتهم بالحضارة 1880و

الغربية ؛ وكان ذلك في صورة ضعيفة ؛ فجاءت معارفهم بسيطة  ، و هزيلة  نتيجة للفراغ 

لسابقة، ولضغوط المستعمر، وتشجيعه و عمله على  الضعف الثقافي الذي تركته المدرسة ا

الفكري؛ لذلك ارتبطت هذه المدرسة و أقطابها بالوجود الفرنسي ؛ ومن هؤالء أذكر        

، حميدة العمالي، وعلي بن الحفاف، وومحمد الصالح العنتري، الشاذلي القسنطيني محمد

  .، وغيرهمارالطيب بن مخت، ووعلي بن موسى، أحمد بوقندورة و

  

م، 1914م و1880تمتد هذه المدرسة على طول الفترة الواقعة بين  : المدرسة المستنيرة: ثالثا 

وهي مدرسة ارتبطت أكثر باألحداث السياسية واالجتماعية األوروبية، خاصة وأنّها  واكبت     

 وظهور الحركة ظهور الجمهورية الثالثة في فرنسا، ودخول أوروبا في الحرب العالمية األولى،

  .محّمد عبده و جمال الدين األفغانياإلصالحية في الشرق العربي بزعامة 

  

تعريف " صاحب كتاب أبا القاسم الحفناوي من أهم رجال هذه المدرسة أذكر 

وعبد القادر ، عبد الرحمن التلمساني، وعبد الرزاق بن حمادوشو  "الخلف برجال السلف

 ، و هي رسالة ذات شهرة واسعة في الفن التعليمي؛ "متعلمينإرشاد ال" صاحب رسالة المجاوي

المولود بن ، و "كوكب إفريقيا" صاحب جريدة محمود كحولكما ينتمي إلى هذه المدرسة الشيخ 

  .)1(، وكثيرون غيرهم أبو بكر الحسني،  و الموهوب

                                                 
  الجزائر  ، ،  نشر دار مكتبة الشرآة الجزائریة للتأليف والترجمة والطباعة والتوزیعابن بادیس حياته وآثاره ،:  عمار الطالبي )1(

  .46 إلى 19، ص 1ج ، ج4، 1968                                                              
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با تتميز هذه المرحلة بطابعها الجزائري المحلي،  إذ كانت جماعتها تتكون غال

من خريجي المدرسة الفرنسية ، والمتأثرين باللغة الفرنسية في التعبير والبحث ، إال أن هذا لم 

  .يمنعهم من المحافظة على الطابع اإلسالمي في شخصيتهم ، والشعور بوطنيتهم

  

ترتبط هذه المدرسة بالمدارس السالفة عموما، وبالثورة الجزائرية  : المدرسة اإلصالحية: رابعا 

، فهي  الحلقة الرابطة بين مراحل االستعداد م1954رمة التي اندلعت في الفاتح من نوفمبر العا

والتعبئة للثّورة ، ومرحلة العمل الثوري الحاسم ؛ كما ترتبط أكثر من حيث التنمية اإلصالحية 

بجمعية العلماء المسلمين، و هذا على الرغم من أن ممثلي هذه المدرسة هم من هذه الجمعية 

  .ومن خارجها، بل حتى من معارضيها

  

 األمير خالدمن الذين ينتمون إلى هذه المدرسة أذكر ، على سبيل المثال ، 

 ؛ إالّ أن رائد هذه البشير اإلبراهيمي ، و محمد العيد آل خليفة، و  "  اإلقدام"صاحب جريدة 

فضل الوقوف عنده ألنّي ؛  لذلك أعبد الحميد بن باديس المدرسة و ممثّلها الحقيقي هو الشّيخ 

  حينما يعتبر عبد اهللا شريط  تماما مثلما يرى فيه أستاذي ؛ أرى فيه المدرسة بكل أعمدتها ،  

األمر كان واضحا في األهداف و الوسائل عند رائد النّهضة المعاصرة في الجزائر الشّيخ أّن 

سة ،  و النادي ، و المسجد    إذ كان الجمهور هو هدفه ، و كانت المدرعبد الحميد بن باديس  ،

و المحاضرات ، و المقاالت الصحفية هي وسائله لتحقيق التغيير اإلجتماعي .  

  

 إلى المدرسة اإلصالحية السلفية التي ظهرت في عبد الحميد بن باديسينتمي 

العالم اإلسالمي خالل القرن الثامن عشر الميالدي ، و قد سبق لي في بداية هذا الفصل أن 

فص ة و معانيها ؛  ولكنلفيد صوت لهذه  عبد الحميد بن باديس لت في السلم يكن  مجر 

  :المدرسة، وإنما هو 



 72

الذي أرسى دعائم المدرسة اإلصالحية السلفية في الجزائر، وهو الذي  "

شرح معالمها، وأوضح مقاصدها للجزائريين وهو الذي مهد لها التربة، 

  ). 1(  "ة الجذورورعاها وتعهدها حتى أصبحت قوي

  

  .، ومطبعته اإلسالمية الجزائرية"المنتقد"وذلك بعد أن أسس اتجاهه الخاص ، وجريدته 

  

  إلى تكوين اتجاه اإلصالح في الجزائر، عبد الحميد بن باديسبعد هذا اتجه 

 من أوروبا، حتى بدأت الجموع ي البشير اإلبراهيم من الحجاز، والعقبي الطيبفما أن عاد 

  في كل أرجاء القطر تقريبا  لتكوين هذه الحركة ، و العمل على انتشار أفكارها بين تتكتل

      األمين العمودي ومحمد العيد آل خليفة،النّاس ، و خاصة لما تعززت بمفكّرين من أمثال 

        العربي التبسي، وأحمد توفيق المدني، و أحمد بن العابد العقبي،  و الهادي سنوسيو 

  .، وغيرهمأحمد رضا حوحو، و مولود الحافظي،  و حمد خير الدينمو 

  

  ال يطيله هذا االقتضاب الذي عبد الحميد بن باديسإن مجال الحديث عن 

يمليه المنهج في هذا البحث، وأنا على علم بأنني لم أقدم إال القليل القليل من الكثير الكثير عن 

اته وآثاره كلها ال يسعها الكتاب الواحد، وهذا على هذا الرجل، وعن الذين عملوا بجانبه، فحي

)        2 ( عمار طالبي.الرغم مما ُبِذَل من مجهودات محمودة في حصرها ، كعمل  أستاذي د

 ، و الّتي نال بها  علي  علواش،و دراسة زميلنا األستاذ ) 3(محمد الطاهر فضالء و عمل 

عبد الحميد بن عمال الكثيرة و الجليلة ؛ إال أن الدكتوراه من جامعة الجزائر، وغيرها من األ

  يستحق مواصلة في مدارسة وبحث أفكاره و فلسفته ، و ذلك من خالل مخابر البحث  باديس

في العربي التبسي الّتي تشرف عليها وزارة البحث العلمي عندنا، ألنه حقيقة يمثل ما قال عنه 

  :كلمة التأبين يوم دفنه 

                                                 
  مجلة األصالة، نشر وزارة التعليم األصلي والشؤون الدینية، الجزائر  ، ابن بادیس ونشأة الحرآة اإلصالحية في الجزائر: رابح ترآي)  1

  .79، ص 1975أفریل، -، مارس24               العدد                                                                        
  
    ،نشر دار مكتبة الشرآة الجزائریة للتأليف والترجمة والطباعة والتوزیعاء ،  أجز4  ابن بادیس حياته وآثاره،: عمار طالبي ))  2

  .1968الجزائر ،                                                           
  
  .1968 مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، ، عبد الحميد بن باديسقال الشيخ الرئيس اإلمام : الطاهر فضالء محمد )  3
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يس هو الجزائر، فلتجتهد الجزائر اآلن أن تكون في لقد كان ابن باد " 

  ).1( " الشيخ باديس

  

لم يكن يعيش للجزائر فحسب ، ولكنه كان الجزائر  عبد الحميد بن باديس إن

بمشاكلها السياسية واالجتماعية، وكان الجزائر بكفاحها ، وحتى بطموحاتها ، بل كان روح ثورة 

  ).2(نوفمبر الخالدة 

  :صالحية الباديسية  على المبادئ الثالثة التالية قامت الحركة اإل

؛ و هذا أخالقهم   ؛ و ثالثا إصالح إصالح عقيدتهموثانيا الجزائريين كلّهم ؛ عقلية أوال إصالح 

كلّه من منبع الدين اإلسالمي ،لذلك جاءت اهتمامات اإلصالح منصبة على الجانب الديني  

ية في الحياة االجتماعية للجزائريين ؛ و ذلك  لما كان يشوب باعتباره المشكلة الرئيسية والمفتاح

الحياة الروحية من طرقية ، و دروشة ، وغموض ، وتشويش في األفكار ، ومبهم  ، و خرافي 

بال    بل ووثني أحيانا في السلوكيات   ؛ مما كرس بقاء االستدمار الفرنسي ،   و وطّده أكثر   

من الدين  الرتباطه  بالحياة االجتماعية ، إذ ابن باديس  الجزائرية لذلك انطلق رائد النّهضة

  .يرى  أن إصالح الروح يؤدي  بالضرورة إلى إصالح هيكلها ؛ وروح الشعب  هو عقيدته 

  

تتجلّى العقالنية الباديسية  في محاربة الالّمعقول  و األسطوري   والخرافي 

و ما مهد ، بل كون اليقظة الفكرية في الشعب ؛  لذلك كانت والوثني في العقيدة االجتماعية ؛ وه

  تحتوي على الكثير من األفكار السياسية ، وهذا على الرغم من  أن طابع ابن باديسأفكار  

جمعية العلماء يظهر بعيدا عن كل حزبية أو حركة سياسية ؛   وفي هذا المجال كان يجاهد في 

ئري ليشده بها إلى العروبة و اإلسالم ، ويجاهد ضد كل من سبيل بناء مفهومية الشعب الجزا

ابتغى دون هذه المفهومية  للشعب عقيدة أو أصال ؛ و من ثم  جاء تأسيس جمعية العلماء لتعمل 

من أجل الدين ، دون أن تتخلى عن المعركة السياسية ،  التي كانت األحزاب تخوضها في تنافر 

                                                 
  
  .88، ص 1981، 2 الجزائر ، ط  الشرآة الوطنية للنشر والتوزیع، معرآة المفاهيم،: عبد اهللا شریط ) 1 
  ،               1968دار المعارف، القاهرة ، مصر،  رب التحریرالجزائریة،، الزعيم الروحي لحعبد الحميد بن باديس اإلمام : محمود قاسم )  2

   .57                                                                                                                   ص 
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ها كانت تقف موقف المؤيد لكل ما يصدر عن جمعية العلماء وتناحر، وهذا على الرغم من  أنّ

  .الجزائريين 

  

كما أن الحركة الباديسية لم تكن بعيدة عن المجال التّثقيفي ، بل كانت تشكّل 

 بالتعليم ، وذلك بتأسيسه على منهجية أصيلة، مستقلة عن عبد الحميد بن باديسلبه، إذ اعتنى 

تنى بالكتابة ، و النشر ،  و إلقاء المحاضرات ، و ذلك بغية تنشيط الروح االستعمارية ؛  كما اع

الحياة الثقافية اإلسالمية  ، وبعثها في األنفس إْن بطريقة مباشرة  باعتماد الحلقات والدروس 

 والمحاضرات، أو بطريقة غير مباشرة ،  بواسطة الجرائد والمجالت ؛ وهذا كله من أجل شد

وفعالة، يمكن أن تحرك الوعي، وتناهض المستعمر، وهذا باستعمال  كّل الناس إلى عقيدة فعلية 

  .)1(العقول ،  والسواعد االجتماعية ، دون تفرقة بين الرجال والنساء 

  

لكن  هذا ليس معناه أن الحركة الباديسية لم تكن خالية من هزات ، فقد عرفت 

نحيازات متعددة لدى بعض أصحابها، كثرة منها، بلغت  درجة اإلستقالة  أحيانا ؛ كما عرفت ا

أدت في بعض األحيان إلى التنافر داخل الحركة ؛ لكن هذا ليس شيئا هاما  إذا ما قورن بالهدف 

 لم -  كغيرها في سائر البلدان العربية–العام لإلصالح ، وبالمنهج المتبع ؛  إذ أن هذه الحركة 

كالجزائر ، حيث يتميز اإلستعمار فيه تفلت من آلة الرقابة االستعمارية، وخاصة في بلد 

 من خالل النّفوس الضعيفة ، ومن خالل مغريات مالية          –باإلستبداد التّام ، لذلك تمكّن 

 من إنشاء  جماعات من المصلحين اتخذوا تسميات منافسة، مثل المرابطين   –و امتيازات طبقية 

ستعمار من اتباعه عن وعي منهم أو عن غير وعي   أو العلماء أو الباشغوات ، ممن كونهم اإل

مخبئا " التقاليد"و كان هدف هؤالء األتباع  الدفاع عن التقاليد اإلسالمية، ألن  المستعمر وجد في 

هاما ومهما يدس فيه شعار سياسته االستعمارية، هذه السياسة التي تمكّنت من تقسيم  اإلصالح 

 ؛  مالك بن نبيالشعب إلى قطيع انتخابي كما يكشف عن ذلك إلى اتجاهين متنافرين ، وتحويل 

و ما كان ذلك  إالّ ألن   اإلصالح كان يعوزه  الضبط المنهجي ؛ وهذا ما يقودني إلى القول   

  بأنه كان  متّجها أكثر -  إذا ما ربط اإلصالح المبكر بالتاريخ العام للفكر العربي المعاصر- 

                                                 
ة الجزائریة للتأليف والترجمة والطباعة والتوزیع ، الجزائر                      ، نشر مكتبة الشرآ)ج4(ابن بادیس حياته وآثاره، :   عمار طالبي  (1)
  .199، ص 1968 سنة 1، ط2ج
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ين مفهومية الجهاد أكثر من اتجاهه التأملي الفلسفي، وهو األمر الذي إلى إحياء العقيدة ،  وتكو

 ، إال أن هذا األمر ال يصدق إال في محمد عبده  و جمال الّدين األفغانيبينته فيما قدمت عن 

  .اإلطار العام للحركة اإلصالحية
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IV  ( التيارات الفلسفّية في الفكر العربي المعاصر  
   

  

 IV . 1  ( العام التراث  
  

  

 كما وضحته في المفصلة المتعلّقة بمشروعية الفلسفة - يظهر النشاط الفلسفي  

، خاصة في )  م1947-م1885 (مصطفى عبد الرازق بوضوح  مع - العربية و المعاصرة 

  : ، و هو مؤلّف يمتاز بأهميتين "  تمهيد في تاريخ الفلسفة اإلسالمية"  "كتابه 

احبه لمدرسة جديدة في تاريخ الفلسفة اإلسالمية، قوامها عناصر  ص  تكمن األولى في تأسيس

  : ثالثة متكاملة ، هي 

  .الفلسفة الموروثة عن السلف، وهي فلسفة متأثرة بالفلسفة اليونانية  - 

 . علم الكالم اإلسالمي ، و هو العلم الذي يعكس أصالة هذا الفكر - 

ائمة على عناصر إسالمية وغير  التصوف ، و هو المعرفة  التي تبرز مذاهب فلسفية ق - 

إسالمية ، مستوحاة من نظريات المعرفة ، واألخالق ، وأصول الفقه ؛ وهو العنصر الذي 

أما أهميته الثّانية فتكمن  في تأسيس صاحبه منهجا في تاريخ  . مصطفى عبد الرازقأضافه 

إلى هذه الفلسفة ، و ذلك الفلسفة العربية اإلسالمية، قوامه نقد  طريقة األوروبيين في النظر 

من خالل ما التمس فيها  من بذور أولى في تأسيسها على النّظر العقلي ، و في سالمة 

قيامها ،  و خلوصها ؛ وذلك قبل دخولها نطاق البحث العلمي ، و من بعد أن صارت 

  .تفكيرا فلسفيا 
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ألصالة من لفت أنظار الباحثين إلى جوانب ا مصطفى عبد الرازق لقد تمكّن 

، الذين كان عليهم ) 1(في الفكر الفلسفي اإلسالمي ، و سد الطّريق أمام معظم المستشرقين 

  المعتمد األساسي في كّل األبحاث المتّصلة بالفلسفة اإلسالمية ، و خاصة فيما يتعلّق بعلم الكالم         

  

؛  إذ آلت األبحاث في الفلسفة )2(و التّصوف ، كما سد السبيل أمام  غلواء المد اإلستشراقي 

الباحثين العرب المسلمين  ، خاصة و أن المنهج الّذي كانوا يفتقرون إليه أصبح   اإلسالمية إلى

  .طوع  إشارتهم ، و رهن أبحاثهم 

  

كما يمكن للباحث في الحركة العربية اإلسالمية في العالم العربي و اإلسالمي 

 وهذا يتجلى على إبراهيم بيومي مدكور ، ن بالمنهج فيها المعاصر أن يجد من بين المهتمي

 حيث أكّد فيه على وجود فلسفة إسالمية "في الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه"الخصوص في كتابه 

متميزة بموضوعها، وببحوثها، وبمحاوالتها التوفيقية بين الدين والفلسفة في المنهج الذي تطبقه في 

محاوالتها ، و هذا المنهج هو المنهج التاريخي ، والمنهج المقارن وهما ، و أبحاثها ، ومواضيعها

بهذا المنهج وطبقه على إبراهيم بيومي مدكور منهجان يعتمدان أساسا على النصوص ؛ وقد اهتم 

مشكالت في الفلسفة اإلسالمية تتعلق بالسعادة ، والنبوة ،والنفس؛ وهذا يتضح أكثر في كتابه 

  ". الفلسفة اإلسالميةمكانة الفارابي في"

   

 عبر مؤلّفه الّذي  أشرت إليه اوال  مجموعة   ابراهيم بّيومي مدكور لقد بسط 

األسس الصحيحة لكّل محاولة في التّأريخ الفلسفي العربي اإلسالمي المعاصر تأريخا جامعا؛     و 

لسعادة ، و النّبوة و خلود لعّل أحسن تمثيل على ذلك يتجلّى في الطّريقة الّتي تناول بها مسائل ا

النّفس ؛ و من خالل دراسته لتلك الموضوعات يتبين لنا وجه الصعوبة في كتابة و تأليف مثل ذلك 

                                                 
في " بروآلمان" هذا الحكم ال بّد أن یستثني تلك األعمال الموضوعية و المفيدة اّلتي قام بها بعض المستشرقين النزهاء ، من  أمثال |إن )  1

واضع الفهرس المرتب لألحادیث اّلتي  " فينسك" واضع نجوم الفرقان في اطراف القرآن ؛ و  " فلوجل" و "عربي ؛ تأليفه تاریخ األدب ال
  ابن رشد و الفارابي و الغزاليفي تحقيقه العلمي لنصوص  " بویج"  ؛ و أحمد بن حنبل و مسند مالكتضمها الصحاح الستة و موطأ 

  :أنظر على سبيل المثال  مقّدمة آتاب )  2
  .1927 مصر ،   تاریخ فالسفة اإلسالم في المشرق و المغرب ،: محمد لطفي جمعة 

               
  :و  عد آذلك إلى  آتاب 

  .242-234  ، ص 2 دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط دراسات في الفكر العربي ، : ماجد فخري 
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 و  مصطفى عبد الّرازق ،التّاريخ الشّامل قبل استكمال عدته ؛ و هذا رأي يتقاسمه في الحقيقة مع 

ة تتمثّل أساسا في نشر النّصوص الفلسفيرها ، وهو ما يفضي هذه العدة ، و تحقيقها ،  و تدب

بنظري إلى المساهمة الحقيقية في تقييم و تقويم التّراث من هذا المدخل بالذّات ، و هو المدخل 

  .الّذي أراه ضامنا من الوقوع في اإلستباقات اإليديولوجية و المذهبية 

  

  الذي يرى بأن د فؤاد األهوانيأحم العمل وارتبطوا به منهجيا نجد  اومن الذين تابعوا هذ

الفكر اإلسالمي حينما  انصب على المسائل الفلسفية ، كان يبحث موجات من الفكرات متعاقبة ، 

وبصورة تكون على رأس كل موجة فكرة أساسية، ويضرب على ذلك أمثلة من االهتمامات 

وهذا .  ، والقدرية ، واإلرجاء الفكرية الفلسفية كالكفر، واإليمان، والتشبيه ، والتجسيم ، والتشيع

، إلى جانب ما يمكن استنباطه " ابن سينا"و" في عالم الفلسفة"كلّه يتجلى  في مؤلفاته، وخاصة منها 

  .من كتاباته و اهتماماته  بتاريخ الفلسفة اليونانية

  

إن هدفي األساسي من هذا العرض  هو توضيح  ارتباط المفكرين في العالم 

  من حيث الموضوع و من حيث المنهج ، ومن مصطفى عبد الرازقبمدرسة العربي والمعاصر 

 تأريخا وترجمة إلى اللغات األجنبية، إذ ابن رشدالذي اهتم خاصة بـ محمود قاسم  بينهم أذكر

 من الذين يتمسكون بأصالة محمود قاسمإلى اللغة الفرنسية، ويعتبر "  مناهج األدلة"قام بنقل كتاب 

  .هجا وموضوعاالفكر الفلسفي من

  

محمد كما أذكر من بين الّذين  ارتبطوا باالتجاه التاريخي داخل هذه المدرسة 

 ، كما "الكندي والفلسفة" حيث ألف  كندي ،  ، و ذلك من خالل اهتمامه بالـعبد الهادي أبوريده

 من خالل  و ذلكعلى سامي النشار ه كما يرتبط بهذا االتجا.إبراهيم بن سيار النظام اهتم بفلسفة 

 ، ومناهج البحث في الفلسفة اإلسالمية ؛ كما  ال يفوتني  اهتمامه  بنشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم

الذي اهتم أكثر بالفلسفة الغربية والتأليف فيها، وخاصة في الوجودية عبد الرحمن بدوي أن أذكر  

أعود إلى الخوض فيه عند  ، و كون فيها مذهبه الوجودي الخاص ، و هو ما س)1(التي اعتنقها 

 ة في الفكر الفلسفي العربي المعاصر ؛  لكنال  عبد الرحمن بدوي  الكالم عن الحركات التّغريبي

                                                 
  .في الفصل الالحق من هذا البحث سأتعرض إلى االتجاه الوجودي في الفلسفة العربية المعاصرة  (1)
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 من  اهتمامه -  و ربما بدرجة أعلى –يستمد قيمته من هذا المذهب وحده ،  و لكنّه يستمدها أيضا 

  .بالتاريخ الفلسفي اليوناني ، واإلسالمي

  
  

  
  
  
  

 IV.  2   (التراث الديني :   
   

إن استعراض الحركة الفلسفية في العالم العربي المعاصر بكل تفاصيلها تشكل 

 زميلنا    – كما ذكرت سالفا –موضوع بحث مستقل ، اهتم به الكثير من الباحثين ، من بينهم 

 إلى المجال  و لكنّه ، مع ذلك ، عمل يتعدى  مجال تأليف المتن الواحد اسماعيل زروخي ، .د

الموسوعي ؛  إالّ  أن  هذا يتجاوز اهتمامي الراهن ،  ولكنّي أكتفي باإلشارة و التنبيه إلى 

مفاتيحه األساسية ، و منها  اهتمام  الفالسفة العرب و المسلمين بالفكر الديني ، و هو جانب 

علّق بالتّصوف ؛ آخر يحتاج إلى تخصص  و تدقيق ال يسعهما الكتاب الواحد ،  وخاصة ما يت

  :حيث انصرف المشتغلون بالدراسات اإلسالمية 

  
بكثرة في جهدهم إلى التصوف اإلسالمي بصفة خاصة، يدرسونه  "... 

  )1( " دراسة علمية، وينشرون نصوصه محققة ومشروحة

  

 ، إذ حقق له ابن عربيالذي اهتم بفكر أبو العال عفيفي  ومن بين هؤالء أذكر 

 جانب اهتمامه بالفكر الصوفي عموما، وهذا ما يعكسه محتوى كتابه  إلى،"فصوص الحكم"

 الذي اهتم سليمان دنيا كما أذكر من بين هؤالء  ".التصوف، الثورة الروحية في اإلسالم"

                                                 
  .39 و38، ص 1979، 1 دار الشروق، بيروت والقاهرة، ط، من زاویة فلسفيةزآي نجيب محمود،  )  1



 80

بأبي ، و هذا إلى جانب اهتمامه "  الحقيقة في نظر الغزالي" ، فكتب في ذلك مؤلفه الغزاليبـ

  .اإلشارات والتنبيهاتاب   ؛ و خاصة بكتعلي بن سينا

  

ابن عطاء الذي أولى اهتماما خاصا  بـأبا الوفا التفتزاني كما أذكر ضمن هذا االتجاه  

، و أعيد اإلشارة إلى بأبي الفرج بن الجوزي الذي اهتم علي الطنطاويوأذكر . ابن سبعينواهللا 

رسائل ابن "ألّف فيه ،  فابن سبعين الذي صب اهتمامه في هذا اإلطار على بدوي  الرحمنعبد
تاريخ "فكتب  كما اهتم بالتصوف اإلسالمي عموما ، و ذلك لعالقته بمذهبه الوجودي، ،"سبعين

  ".شطحات الصوفية"و "  شخصيات قلقة في اإلسالم"و "  التصوف اإلسالمي
  

محمد بن عبد الرحمن  في هذا االتجاه أذكر بمحي الّدين بن عربي امن الذين اهتمو

الذي أخرج  عمار طالبي  و أستاذي،"تفسير القرآن الكريم" الذي حقق مصطفى غالب  ، والكردي

 بعبد الرحمن الثعالبي فقد اهتم عبد الرازق قسوم الكالمية ، أما أستاذي ابن عربيكتابا في آراء 

نحو المعتزلة والحرية ، إلى جانب اهتماماته  أبو عمران الشيخ والتصوف، بينما اتجه أستاذي 

 ؛ و ال تفوتني مناسبة اإلشارة إلى المفكّرين الجزائريين  ألنبه نفسي            رشدابن بـ

و زمالئي الباحثين إلى وجوب اإلعتناء بالمدرسة الفلسفية الجزائرية ، و البحث في مكوناتها      

و هو .صا و مميزاتها ، و مكانتها من التّفلسف المغاربي عموما ، و المشرقي و الغربي خصو

عمل ال بد من الكد في إبرازه ، و البحث فيه ، للمساهمة في سد فراغ رهيب في هذا الباب في 

المكتبة الجزائرية أو سواها من المكتبات ، و لتوفير المصادر و المراجع الالّزمة لجعل المدرسة 

  . المعمورة الجزائرية حاضرة أمام التّصور البحثي الفلسفي  في أي بقعة من بقاع 

  

إن عملي في محاولة  اإلشارة إلى المهتمين بالتّصوف  في الفلسفة اإلسالمية ال يتعدى 

أمثلة ، و نماذج قليلة من كثرة كثيرة من المفكرين المعاصرين في العالم العربي و اإلسالمي   

عربي المعاصر ؛ ذلك ممن اهتموا بنشر التراث الفلسفي  الذي يعتبر أساس قيام بناء جديد للفكر ال

أن التّاريخ  و محاكماته   تثبت أنّه ما من نهضة ثقافية إالّ واقترنت بإحياء التراث  ، فالرجوع 

إلى التّراث دعوة إلى الحرية و العقالنية ؛ ألن  المشكالت األكثر حضورا في الفلسفة العربية 

ار الخصب ،   و تلك الثّنائية المعاصرة تكمن في الموقف من التراث ، و من ثم  ذلك الحو
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  التّقابلية فيه ، حتّى و إن كان الميل العام و الغالب على أيامنا هذه في 

  .تناول تلك المشكالت يتّجه إلى حضور التراث  كانسالخ للحاضر من الماضي 

  

  ال شك أن بناء الحضارة العربية اإلسالمية المعاصرة يرتبط بمفهوم تثوير تلك 

دة ، لكن األمر عندي ليس في أن نتحول إلى متاهات االنتقادية السلبية  التي تطرح اإلشكالية االرا

الفلسفية العربية اإلسالمية الراهنة  فتحصرها في قضية التراث والمعاصرة ؛  فالبعض يعتقد أن 

 إن كنت ال عملية التفلسف تقتصر على البحث في كيفية و أساليب و مناهج طرح المشكالت ؛ و

أنكر ان في هذا اإلدعاء ما يشكّل الركيزة في فعل التّفلسف  ، إال أنّه ينقلب سلبا على الفلسفة     

و التّفلسف  عندما يتحول ذلك البحث إلى افتعال المشكالت ؛ و تغييب الحاضر في االعتناء 

 الفكري والحضاري ال يمكن بالتراث،  فيغيب األهم ؛ وتتبعثر الطاقّات في جدل عقيم ؛ ألن البناء

أن يقوما في فراغ ، كما ال يتأتّى لهما أبدا أن يمتدا منه ؛ و حتّى عندما يستدّل هؤالء بأوروبيتهم 

في المعاصرة ، فإنّه يغيب عليهم أن نهضة أوروبا قامت  و امتدت قيمها من تراثنا ، و من تراثها 

 قامت فيها مفاهيم من قبيل القطيعة ، و الثورة الجذرية ، و ما حدثت أزمة الحداثة داخلها إالّ بعدما

؛ و ما إلى ذلك من المفاهيم الّتي انبثقت عن الالّئكية و العلمانية  ؛ وهذا ما سيشكل اهتمامي  فيها 

  .في  فصل آخر من هذه األطروحة

  

فض ما  إنّه يتوجب علينا  أن نتوجه إلى تراثنا ، فنقبل ما نقبل منه ، و ننقد  و نر

ننقد و نرفض منه ، لكن علينا أن نمد الجسر بين ذاتنا في الراهن ، و بين ذاتنا في الماضي 

بطريقة تمكّننا من إثبات و تثبيت هذه الذّات هنا و هناك ، دون تنافر أو تناحر بين مواقعها   و إالّ 

نحدث محوالت من هذا ستكون ذاتا غائبة بعض العناصر الرئيسة في هويتها  ؛  كما علينا أن  

الجسر ، تربطنا بتراث غيرنا من األمم ، أي باآلخر ؛ و تمكّننا من العودة إلى ذواتنا بسهولة تامة 

  :؛  ألن المجتمع الناشئ و المتهيئ للنهضة فيه 
  

عناصر تقليدية إلى جانب العناصر الحديثة، وهي عموما مستعارة من  "

يبذل المجتمع الناشئ في مجتمعات سابقة في مضمار الحضارة، ف
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استعادتها جهدا في التحليل والتكييف، يقتضي منه في الواقع جهدا في 

  .)1(" اإلبداع والتركيب

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

IV . 3 .  ( ة المعاصرةأريخ في الفلسفة العربيالت  :  
  

  

إن التيار التّأريخي في الفلسفة العربية المعاصرة يأتي على رأس  التّيارات 

فية الكبرى في الفكر الفلسفي العربي المعاصر ، و يعود ذلك  أوال إلى مشاركة األغلبية الفلس

  الغالبة من المفكّرين و الفالسفة العرب  المسلمين المعاصرين فيه ، إن تأليفا ، أو تحقيقا ،       

تعقيبا على ، )1 ( ناصيف نّصارأو ترجمة ؛ و يعود ثانيا إلى جملة المالحظات الّتي سجلها 

في تقديم جدول إحصائي  عام للفكر الفلسفي العربي  في القرن ) 1( جميل صليبا محاولة 

  :،  حيث رأى فيها محاولة تنعمد على  تصنيف له )2(العشرين 

                                                 
 من سلسلة مشكالت الحضارة، ترجنة عبد الصبور شاهين، دار الفكر،  بيروت ، لبنان ، اإلسالميوجهة العالم : مالك بن نبي  )1(

 85                       دون تاریخ،  ص                            
.  
  

1 )Nacif NASSAR : Remarques sur la Renaissance de la Philosophie dans la Cultutre Arabe 
                                 Moderne , dans : 
                                 Renaissance du Monde Arabe , Colloque International de Louvain  , sous la 
direction   de MM. Anouar ABDEL-MALEK ,Abdel-Aziz BELLAL ,Hassan HANAFI  , Ed. Duclot , 
Belgique ,  1972 , p331-341 
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و أنّه على صلة ...قيمة تاريخّية و وصفّية جلّية ،" 

ليس شامال و ال ] هلكنّ... [مباشرة مع التّيارات الكبرى للفلسفة الغربّية 

نقدّيا  بما فيه الكفاية ، فقد كانت تلزم اإلشارة من جهة أولى الى تيار 

الفكر القومي ، و من جهة ثانية إلى األهمية التاريخّية و الفلسفية لكل 

واحد من هذه التيارات ، ثم يستخلص بقدر اإلمكان الداللة التاريخّية    

  . )3" (ت تمثيلّية ؤ و الفلسفّية ، ألكثر تلك التيارا

  

إن تتبع الحركة الفلسفية في البالد العربية االسالمية يقود كل باحث إلى استنتاج 

هام يكمن في اهتمام رجال الفكر الفلسفي في هذه البالد بتاريخ الفلسفة  ؛ ألنها ال تستطيع 

 في تاريخ لكن البحث). Karl JASPERS " (كارل ياسبرس" االستغناء عن تاريخها كما يقول 

الفلسفة يجب أن يفهم بتحديد المهمة الرئيسية لتغيير التاريخ عموما، وهذا بالضبط كما تمثله   

مظهر خارجي ال يزيد عن  التّداول :  في تقسيمه التاريخ إلى مظهرين  عبد الرحمن بن خلدون

وهو جانب من التاريخ الخبري لألياّم والدول والقرون الغابرة ، وما يلحقها جميعها من تبدالت ، 

ال يمكن أن يضمن من الوقوع في الزلل والخطأ، وال من مغبة الوقوع في التّفسير الالّعلّي 

  :للتّاريخ ؛  أما المظهر الثاني، وهو المهم واألهم، ففيه 
  

                                                                                                                                               
 

  :في  ، الفكر الفلسفي في الّثقافة العربّية المعاصرة : جميل صليبا  )  1
  .1967 ، منشورات الجامعة األمریكّية ، بيروت لبنان  ، الفكر العربي في مائة سنة:    أمين فارس                       فؤاد صروف ونبيه

  
  :یصّنف جميل صليبا هذه اإلّتجاهات إلى )  2

  اإلتجاه المادي اّلذي یتجلىفي فلسفة شبلي شميل -
 اإلتجاه العقلي اّلذي تبرزه فلسفة محمد عبده و یوسف آرم -
 یبدو بوضوح في جوانية عثمان أمين و وجدانية عباس محمود العقاداإلتجاه الروحي اّلذي  -
 اإلتجاه التكاملي  في آراء یوسف مراد -
 اإلتجاه الشخصاني في آتابات رونيه حبشي و  محمد عزیز لحبابي -
 اإلتجاه الوجودي في فلسفة عبد الرحمن بدوي -
  .العلماني في آتابات یعقوب صروف و اسماعيل مظهر -

3)Nacif NASSAR : Remarques sur la Renaissance de la Philosophie dans la Cultutre Arabe 
                                 Moderne , dans : 
                                 Renaissance du Monde Arabe , Colloque International de Louvain  , sous la 
direction   de MM. Anouar ABDEL-MALEK ,Abdel-Aziz BELLAL ,Hassan HANAFI  , Ed. Duclot , 
Belgique ,  1972 , p  334 .   
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نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبدأها دقيق، وعلم  "

 في الحكمة عريق، بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل

   .)1(" وجدير بأن يعد في علومها وخليق

    
 د بوجهه التاريخي  الذي يقود الباحث إلى سرفتاريخ الفلسفة إذن يجب أن يتحد

التغيرات التاريخية، وبوجهه الموضوعي الذي يجعله يدرس المذاهب الفلسفية كما تناولها 

لى بنية الفلسفة تاريخيا؛ كما يجب أن يتحدد المفكرون، وبوجهه التكويني الذي يهدي المؤرخ إ

االجتماعية، /الفلسفة في الحياة العملية   بوجهه العلمي الذي يمكّن الباحث من استخالص تحقّّق

وبوجهه الحركي الذي يمكّن المؤرخ من وعي وجود الحوار الفكري الالّنهائي، وحتمية 

  .  قوة خالّقة  لحركية التفلسف التاريخيةالمشاركة في هذا الحوار، هذا الوعي الذي يعبر عن

  

 هي المعبر الشرعي عن النفوذ إلى  إن هذه التّحديدات ألوجه تاريخ الفلسفة

، وهي المعبر أيضا عن مدى االهتمام الذي يوليه رجال الفكر الفلسفي في البالد )1(الفلسفة 

 وتحليلها ؛  حتى أن الجهد العربية واإلسالمية للنصوص الفلسفية العربية القديمة، ونشرها

  الفلسفي العربي، في صيغته المعاصرة ، كاد  أن يتمركز في إخراج النصوص الفلسفية ؛  وهو 

  

  :دون ريب نهج لم يكن للمفكرين العرب 
                                      

ألّن مسؤولية ... مندوحة عن انتهاجه                             "

: هذا العمل الفكري البنّاء آلت إلى العلماء العرب اليوم لسببين القيام ب

يقظة العرب الفكرية، وتحول المستشرقين شيئا فشيئا عن هذا 

  )1". (الميدان

  

                                                 
مقدمة ابن خلدون لكتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عامرهم : عبد الرحمن بن خلدون  )1(

 نشر مكتبة ومطبعة عبد الرحمان محمد لنشر القرآن الكریم والكتب اإلسالمية، مصر ولبنان، دون  من ذوي السلطان األآبر،
  .12تاریخ، ص 

 مالحظة : سأآتفي باإلشارة إلى المؤلف آلما ورد هذا المرجع، ملحقا بـ "المقدمة" وذلك تجنبا لتكرار العنوان آامال لطوله.
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إالّ أن طرح تاريخ الفلسفة بهذا المفهوم يتناقض مع مفهوم الحرية والتعقيل عند الكثير من 

)  في شطر من فلسفته(زكّي نجيب محمود  أمثال  المعاصرين بالفكر العربي، من المشتغلين

، وغيرهم مما سيأتي التفصيل فيهم في مضرب الحق من هذا وحسين مروه، وهاني الزعبي

البحث ؛   فهؤالء يعطون مفهوما للحرية والتعقيل من داخل مذهبية أو اتجاه معين، وهو في 

خ الفلسفة إلى طرح تبريري رأيي تحويل لمشكلة الحرية والتعقيل من طرح رئيسي في تاري

  .لفلسفة معينة

  

فالحرية والتّعقيل  هما مبدآن ضروريان في تاريخ الفلسفة، ألن الحرية تعني 

التخلّص من قيد النص ، ذلك القيد الذي ال يترك للباحث منفذا للتفكير ، بحيث ال يتمكن من 

كذا ؛  فالحرية إذن هي داخله إالّ من التعليق على النص بشروح، وعلى الشروح بشروح، وه

 كسر لقيد   فهم المققة من الناس ، و تجاوز خرافاتهم في تمثّل الظواهر واألحداث ؛ ذلك ألن

التفكير الخرافي اتخذ في مجتمعاتنا شكل العداء األصيل للعلم والفلسفة ؛ وظل متأصال          

على الرغم من  اكتساح العلم و منتشرا في أذهان الكثير، ومنتشرا  كنزوع في الناس ، و هذا 

أما التعقيل فالمراد به االحتكام إلى العقل الذي يستند   . )1(عصرنا الراهن، وعصور من قبله 

إما إلى معرفة حسية تجريبية في الظواهر الطبيعية والمجتمعية، أو إلى االستدالل المنطقي في 

لمنزلة في األمور الغيبية، أو إلى الطرق استنتاج األحكام في المباحث النظرية، أو إلى المبادئ ا

وهو ما سيتبين . جميعها أو بعضها في األمور المركبة من الظواهر واألحداث واالستدالالت معا

  .لنا جليا عند تناولي موضوع عالقة العلم بالفلسفة في المفصلة األولى من الفصل الالّحق 

  

فة، ورهن تصرفه، يضرب فيه فتاريخ الفلسفة بهذا المعنى هو ملك مؤرخ الفلس

سائر مناهج االنتقاء أو االستغالل أو التجديد أو النقد، ألنه ال يجدينا نفعا إن نحن وقفنا حياله 

 خهذا معناه أن التاري.  )2(موقف التابع لنفوذ سلطة المعرفة التي ال تقبل إال عبودية وتمجيدا 

                                                 
 مجلة دراسات فلسفية، :  ، في عوائق التفكير الفلسفي في بالدنا العربية اإلسالمية: عبد الحميد خطاب  )1(

  ،2، السداسي 2ة، جامعة الجزائر، السنة                             مجلة سداسية محكمة، یصدرها معهد الفلسف
  .42-41، ص 1997، 4                            العدد 

  
  1969فؤاد زآریا، دار النهضة ، القاهرة، مصر ،  . ترجمة د، الفلسفة أنواعها ومشكالتها: هنترميد  )2(

  .183-178                                                        ص    
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ه خطوة ضرورية في الفلسفة ؛  وبهذا التحديد الفلسفي ال يخلو من اإلبداع، باإلضافة إلى اعتبار

يمكن رفع اللبس والغموض الذي أشرت إليه في فقرة سابقة، ذلك أن تاريخ  الفلسفة حي دائما، 

  . و غيرهم أحياء بيننا بتاريخهمابن رشد  و الكنديو  "   أرسطو" و  "أفالطون " فـ 

  

عيته دون هذا إن مؤرخ الفلسفة فيلسوف ، ألن الفيلسوف ال يكتسب شر

المدخل، لكن شريطة أن يحقق  مبدأ الحرية والتعقيل في كّل عمل يقوم به ؛  أي أن يكون له 

رأي وموقف ، ونقد ، بمعنى أن يكون مبدعا في قراءة النّص  ؛  واإلبداع  ال يتأتى في هذا 

ة ، واالقتصادية  المجال إال بالتّعامل النّقدي مع الحياة االجتماعية ،  والسياسية ، واألخالقي

  .وغيرها من جوانب الحياة  

  

  

  

  

  

  

  

V  ( اإلبداع في افلسفة العربية المعاصرة:  
 

 
إن هذه المفصلة  تعتبر في رأيي أهم من المفصلة السابقة ،  ألنّها  ترتبط  

 اتّجاه آخر ، و هذا إذا ما اتفقت مع غيري على أن باالتجاه التاريخي بطريقة أوثق من أي

ه اإلبداعي ، المتأثّر بالغرب  ، لم يقدم للفلسفة العربية المعاصرة سوى إضافات إشكالية االتجا

هي في غنى عنها أصال ؛  فالمفكّر العظيم تتجلّى عظمته في أصالته بأصله ، و فيما يزود به 

 العالم بقدرة تواصل لم تكن قائمة من قبل ؛ واألصالة تكمن في األثر، أي في التحقيق المبدع

الذي ال يتكرر بدقة، ولكنه ينجب خليفة يحذو سمته األصلية،  و بذلك تكون األصالة قفزة في 

  .التاريخ،  و معجزة الجديد داخل أصله الذي ينتمي اليه
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في هذا السياق بالذّات تظهر محاوالت جادة وأصلية  في الفلسفة العربية 

ية الفلسفة العربية المعاصرة التي أثرتها المعاصرة ، كي تعبر تعبيرا يطمح إلى  تجاوز اشكال

و سأعمل على عرض إجمالي لبعض هذه المحاوالت ، مع محاولة . في مدخل هذا الفصل

  .،و نقدها ، بالقدر الذي تسمح به  حدود منهج و موضوع هذه األطروحة   تحليلها

  

 V . 1 ( المحاولة الجوانبة:   

  
  الذي انطلق عثمان أمينالمعاصرة مع ظهرت هذه المحاولة في الفلسفة العربية 

 تشتغل - في رأيه–فيها من اعتبار مفهوم الفلسفة علما إنسانيا  على األصالة، ألن الفلسفة  

و هذه مسحة  . (1)بدراسة المسائل العامة التي تشغل بال االنسانية و فكرها  األصيل

تبط بعضه بنظرية الجمال عند  ير عثمان أمين إن ما يدعو إليه . أرسطاطاليسية ال تخفى 

 فالطون أ" الفيلسوف اليوناني) "PLATON( ابي كما ينعمد بعضه  على فلسفة الحياة عند  ؛ 

، و ذلك في ما يرى أن  منبعها  يعود الى القلب  ؛ كما يرتبط بعضه اآلخر حامد الغزالي 

محمد ولدين االفغاني ،  جمال ابالفكر االصالحي  و المنهج التاريخي ؛ فهو ينعمد على منهج

 في االصالح، و ذلك حين يتّخذ من مفهوم عبد الحميد بن باديس ومحمد اقبال ، و عبده

رونيه " كما يرتبط بـ . )2(مبدأ، يؤسسه على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الجهاد"

حين دفاعها " جوانية"و ذلك في ما  يرى في الديكارتية من  ،  )René DESCARTES ("ديكارت

    "ايمانويل كانط"  ؛ هذا  الى جانب ارتباطه بفلسفة  )3(عن النّور الفطري المعبر عن بداهة العقل
  

                                                 
  ،67 مجلة األصالة، وزارة الشؤون الدینية، الجزائر، العدد في ضرورة المعجم الفلسفي واالجتماعي باللغة العربية،:  عثمان أمين  (1)

  .32، ص 1979                            مارس 
  ، ص 1979، مارس 67زائر، العدد  مجلة األصالة، وزارة الشؤون الدینية، الج،في ذآرى الفيلسوف عثمان أمين: اسماعيل العربي ) 2

  .97                     ص 
  .23 – 22. ، ص1969، دار الطباعة الحدیثة، القاهرة، مصر ، دیكارت: عثمان أمين 1 )3(
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)Emmanuel KANT ( يوهان غوتليب فيخته " األخالقية ،وفلسفة   ")Johann Gotlieb 

FICHTE =1762امية، وقضايا الحرية والعقل ؛ ) م1814-  موهي  األمور  فيما كتبه عن القيم الس

 أبي الوليد بن رشد ، و أبي وعلّي بن سينا ،التي اكتشفها صاحبنا من قبل في فلسفة كّل من 

  . أبي حامد الغزاليونصر الفارابي 

  
 أنّها فلسفة أصالة عثمان أمينأقول عن فلسفة أن من هذه المنطلقات يمكن لي 

ية المعاصرة ؛ و ذلك في ما يلح عليه إنسانية شاملة ،  تمثّل االتجاه الروحي في الفلسفة العرب

الرجل من وجوب االهتمام بالبعد الروحي للفرد داخل المنظومة االجتماعية ، ألن افراط الفرد 

  ".جوانيته"خالصا، وهذا كلّه جاء على حساب " بّرانّيا"في االعتماد على العقالنية جعل منه إنسانا 

  

فرقة بين ما هو ظاهر وما هو باطن، وللتوكيد تأتي الجوانية إذن  للتأكيد على التّ

على عرضية الظّاهر، وجوهرية الباطن؛ و هذا في إطار المقابلة الحضارية بين الروح والمادة، 

فالباطن يدرك  عن طريق الحدس ، الّذي يكون الحكم . و الكم والكيف،  و المشاهدة والمعاناة 

  .عث  ،  والقصد فيه كيفيا، مرجعه إلى النّية  ،  والبا

  

 إنّه من البين أن  هذه الفلسفة  تتجلّى معارضة للنّزعات العلمانية ، و خاصة في 

إفراطها في التّركيز على تنمية القوى الذهنية للفرد  على حساب القوى الروحية فيه ، و الحقيقة 

  .يأن هذه القوى الروحية  وحدها كفيلة بأن تكون مقياسا للنّضج االنسان

  

تتحدد الجوانية بهذه الدعوة فلسفة تنادي بتنمية القوى الروحية في االنسان، لتمكّنه 

من الشّعور بدخوله في حضيرة الضمير االنساني ، ألن شعوره بإنسانيته وحدها غير كاف 

 ؛ كما )1(لتحديد وعيه بوجوده بكّل أبعاده االنسانية ،  هذه األبعاد الّتي تجعل منه  مخلوقا مكرما

فالجواّنية هي معبر عن حالة نفسية    . ال تكفي وحدها للتمسك باألصالة الذّاتية ، والمحافظة عليها

أو استعداد نفسي  يمكّن اإلنسان في نظرته إلى األشياء من تجاوز ظاهرها ، والنّفوذ إلى خفاياها 

ة  و الحياة الروحية ، ينشئ اتّصاال إنّها ، بهذا المعنى ، جمع بين الحياة الدنيوي.  وأسرارها
                                                 

  .35، ص 1967، مكتبة األنجلو مصریة، القاهرة، مصر ، محاولة فلسفية:  عثمان أمين  (1)
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وحيو الر نيويفالحقيقة  . )2(متواصال بين الد– انيال تكمن في الظّاهر، -كمبحث فلسفي جو 

  .ولكنّها قابعة  في ما وراءه

  
إن الجواّنية تعتمد في تأسيس مقوالتها على معطيات و مكنونات اللّغة ، لذلك 

 إلى الفهم الجواني،  فتتعامل في فهم  سائر –ربية على وجه التّدقيق  واللّغة الع–تخضع  اللّغة 

 ؛ ألن البرانية حياة ظاهر ،   و حياة شكل ؛  و من ثم فإن المنهج  )3(الفلسفات بالطريقة الجوانية

العربية،  الذي يتطلبه الفهم اللّغوي الجواّني  هو وحده الّذي يمكّننا من الوقوف على مثالية اللّغة 

و على عبقريتها ، ولهذه األسباب جعلها اللّه  تبارك و تعالى  لغة الوحي ، وحملها مسؤولية و 

  .أمانة التّبليغ البين 

  
إن اإلنسان مسؤولية واعية ،  وتضحية من أجل المجتمع ، والقيم النّبيلة ، 

نية ، ألنّها  تهدف الى التّركيز على والفلسفة التي ينبغي لها أن تكون فلسفته هي  الفلسفة الجوا

فعالية الفكرة في بعث الضمير، وتحريك الهمم ،و تفعيل القيم ؛ فطريق الوعي إذن يتحدد 

  جوانيا  

  

إن هذا التّوجيه للفلسفة ، و جعلها وعيا يتحرك في الممارسة ،       

ر في واقع متعين هي أمور كلّها مقارعة المنكر لتغييره ، و العمل الدؤوب على بعث الضميو 

 الى الغاء الفلسفة كمذهب متعالي ، ألن الجوانية عنده ليست  مجرد فلسفة عثمان أمينقادت 

؛ولكنّها طريقة للتّفلسف ؛ فهي ال تركن الى مذهبية ، و ال تدعو الى نسق  فكري، ولكنها منهج 

و نظر في روح القرآن الكريم ، واألحاديث في التّفكير في روح الدين ، و في صميمية أخالقه، 

النبوية الشّريفة ؛ و هذه لعمري أساليب راقية تحدد أهداف وأسس طريقة التّفلسف الجوانية  ، 

  :وهي األهداف الّتي يمكن  حصرها في النّقاط الخمسة التّالية 

  .تجاوز المظهر الى المخبر لتزكية الوعي االنساني باإلنية الذاتية- أوال

 .استثمار قوة الروح في العمل الصالح لتحقيق األفضل االنساني- ثانيا
                                                 

  .40 -32 المرجع نفسه، ص،  (2)
  .110 م، ص 1978، ماي 57، مجلة األصالة، وزارة الشؤون الدینية، الجزائر، العدد، فلسفة اللغة العربية: مين  عثمان أ (3)
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 .تحقيق االنسان المثالي روحيا وقيميا- ثالثا

  الدعوة الى العمل البناء المتأسس على الوعي ،   من اجل تكريس الحرية -رابعا

 .       االنسانية

 .االرتكاز على مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر- خامسا

  
محاولة ذات أهمية بليغة في الجانب  عثمان أمين إن هذه المحاولة الّتي أسس لها 

اللّساني منها ؛ لكن القول بان هذه الفلسفة محض إبداع في الذاتية العربية اإلسالمية أرى فيه 

ت فلسفية بعض المغاالة ؛ ألن  الجوانية  ، عند سقف التّحليل النّقدي ،ال تعبر إالّ عن خالصا

 ،  محي الّدين بن عربيو علّي بن سينا  خصوصا، وفي أبي حامد الغزاليإسالمية تتمثل في 

 عموما ؛ كما تتمثّل في خالصات يونانية مرتبطة أكثر باألفالطونية ؛ كما أبي الوليد بن رشدو 

نية من جهة ثانية ؛  أنّها تأمالت في الفلسفة الديكارتية ، والكانطية ،  والفيختية ، والبرغسو

مضافا الى هذا    و ذاك مجموعة من الخالصات السلفية األولى، وهو في نظري جانبها الذي 

يعكس اصالتها كمحاولة في الفكر الفلسفي عموما،   لذلك أراها  طريقة في المحاولة الّتي تصبو 

ي العالم المعاصر ، و اتجاهاته الى البحث عن مكان للقيم اإلسالمية ، و عبقرية اللغة العربية ف

  .نحو الشّمولية والكلية ؛ أكثر مما هي فلسفة قائمة بذاتها ، لها أكسيوميتها الخاصة بها 

  

  

  

  

  

  

V .2 ( –  ة عبد الرحمن بدويوجودي:  
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 من مصر  عبد الّرحمن بدوي تعود أصول و منابت الفلسفة الوجودية الّتي يدعي 

 فيها إلى منابتها األصلية في أوربا الوسطى، في مقابل ارتباط الوضعية إبداعا عربيا أصيال

  عبد الّرحمن بدوي  في قراءتي العامة  لكتابات ني  إن اكثر ما شد.المنطقية باألنكلوسكسونية

لماني يعد أوهو فيلسوف ) Friedrich NIETZSCHE ( " فريدريك نيتشه" لفيلسوف ل هي قراءته 

   عبد الّرحمن بدوي   ؛ و تأثيرا في فكر و شخصيةفة تأثيرا في القرن العشرين من اعظم الفالس
    

 الى يرى ان الفكر قد ضل طريقه، لذلك كان ال بد  من العودة " نيتشه"  كان 

خيرا" و"مقدسا "د طريق رفض ما كان يعد الوراء لتاسيس جديد له، وهي العودة التي تعب   "    

ين        بحركة نقدية جذرية في اوروبا  توجهت أساسا للد"نيتشه "  ط اسم  لذلك ارتب." حقا"و 

باعتمادها منهجا خاصا في النقد في شتّى المجاالت، و كان ذلك ألخالق ، العلم و ا و  لفلسفةاو 

 على تصنيف األحكام األخالقية التي صدرت في "نيتشه " ففي مجال األخالق مثال  اعتمد 

هذا التصنيف  بالذات يتوافر لدينا تاريخا عاما لألخالق ،  و هو تاريخ  الماضي ،   و من 

   يمكننا من تفسير الوقائع األخالقية و دالالتها ،و من  تحديد  عالقة األخالق بطبائع و أحوال 

لى تحديد أي األصناف اقدر على البقاء في الحياة ،         إو مآل الناس ،   و من هاته الخطوة نمر

  ." ارادة القوة " بـ " نيتشه"س ما يسميه    بطبيعتها ،و بذلك فقط نؤسرتفع  بها و السموو اإل

  

         الجديد لألخالق على مفهوم إرادة القوة يمتد منهجالتأسيس انطالقا من  هذا 

 ،بل ليحطم صنمها األكبر الذي  هو العقل ،و من ثمة  أصنامها الفلسفة ليحطم إلى  " نيتشه" 

 اقل شأنا، مثل القول بوجود عالم آخر بجانب هذا العالم  مغاير أخرى أصنام تحطيم إلىقل ينت

  .لعالمنا المدرك  

  

بعد تحطيم هذه القيم السائدة و المتمثلة في األخالق  و الفلسفة " نيتشه  " كان على

ما يعلو في  فجعله متمثال في كل  ،مثال ان يؤسس لشرعية القيم الجديدة ، فحدد مفاهيم للخير

  الشّر فهو كل ما يصدر عن الضعف  أما القوة  و القوة نفسها،  إرادةاإلنسان بشعور القوة و 

 القوة تنمو و تزيد، وما  الوجود اال الحياة ،  وليست الحياة نأما في الشعور بإال السعادة  وما

  . القوة إرادة إالإال اإلرادة ،و ليست اإلرادة 
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مولد المأساة    و  تالها  ب، بأبحاث فيلولوجيةفات كثيرة بدأها مؤل" نيتشه"لقد كتب
 ،     افول  األصنام ،و ما وراء الخير و الشر، و العلم المسرور ،و تامالت في غير األوانو 

    .هكذا تكلم زرادشت  كتاب ليتوسط هذا الزخم الهائل من اإلنتاج الجريء 

 

  1939و كان ذلك  سنة  " نيتشه" م بـ اهتم اول ما اهت عبد الرحمان بدوي    ان

 والذي نشره بالقاهرة ، ثم تقدم برسالة لنيل دكتوراه "نيتشه "  بـحيث ألّف فيه  كتابه المعنون 

ومن ثم " الزمان الوجودي"  ، بعنوان1943 جرى  سنة التأليف كان إن ، و 1944الدولة سنة 

عبد الرحمن تجاه الوجودي ، فوجودية وهو  اإلأال   اتجاه فلسفي خاص به، تأسيسبدا يشق 

  )  م1976- مMartin HEIDEGGER =1889"  (مارتن هيدجر"  األلماني   تمتاز من وجوديةبدوي 

 و تستند في ؛ على الفكرأولويةو غيره من الوجوديين بالنزعة الديناميكية التي تجعل للفعل 

و اإلرادة ،و تستمد من التجربة الحية  ثالثية  العقل و العاطفة إلىاستخالصها لمعاني الوجود 

  .ها اقدر ملكات اإلدراك على فهم الوجود الحيفالتي تعتمد على ملكة الوجدان بوص

 

ترتبط الوجودية في منابتها الغربية   بمفهوم الوجود االنساني الذاتي و العيني  

، )1(سابق على الماهيةفي مقابل تناقضي للنسق العقلي المنطقي للوجود ؛ من  منطلق أن الوجود 

و أن الحرية حكم على االنسان يبرهن بها على وجوده ؛ معارضة للكوجيتو الديكارتي حين 

ادعائه أن اإلنسان مسؤول مطلق ومبدع أوالني ألفعاله ، وحاالته لوجوده القلق ، والكئيب ؛ هذا 

 ة كتسمية بالفيلسوف األلمانيمارتن هيدجر" و ترتبط الوجودي  ")Martin HEIDEGGER =1889م  -

 ، و كان غرضه األساسي من 1927 الّذي وضعه سنة )2("الوجود والزمان"  وبمؤلفه ،)  م1976

 أنتروبولوجيا ، ليكون جسر اطالع    -نفسيا ،  وال–تأليفه شرح  مفهوم الوجود شرحا ال 

أن  مضمون الوجود والزمان االّ .لذاته ، أي توجه الذات   نحو الموضوع -بذاته على الما- للما

يعبر الجسر المعرفي التّقليدي ليمر الى الصرامة الظاهراتية في الجدل ، ليبقي و يؤسس  

فالوجودية ، بهذه الصرامة ، تشكّل نزعة عداء إعدامي للوهم . مشروعية  شعور االرتقاب 

                                                 
(1) Jean Paul  SARTRE : l’Existentialisme est un Humanisme, ed. Nagel, Paris, France ,1948, p.30. 
(2)  Martin Heidegeer : L’Etre et le Néant, (traduit de l’allemand par A. de wachlhens et R. Bochm), ed. 
Gallimard, Paris,France , 1964. 
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"             ش هيجلجورج فيلهيلم فريدري"المثالي ، و حركة رد فعل عنيف على  مذهب 

)George Wilhelm Friedrich HEGEL = 1770ة ) م1831- م؛ فهي محاولة تحطيم قلعة الخرافة الهيجلي

من داخلها ، بمقابلة تناقضية بين المعقول المطلق والداخلي الالمعقول ، أي أنّها تعبر عن تحيز 

فة فينومينولوجية في مقابل  فلس-  بتعبير آخر- للجزئي لتحطيم الكلي المطلق ؛ فهي 

 "   إيمانويل كانط"فينومينولوجيا الفكر ، لتكون متعاطفة أكثر مع فينومينولوجيا العقل العملي لـ 

)Emmanuel KANT.(  
 

إن هم الفرد الوجودي حريته المطلقة ،ومسؤوليته الوجودية من جهة أنّهما    

ن الوجود فردي و متعين في حقيقته         مشروع ما هو يتكون ؛  أل-في ترابطهما - يكونان

و ليس مطلقا ؛ فالوجودية هي التّعبير الصادق عن حالة و وضعية  و مصير االنسان األوروبي 

في القرن العشرين ، فهي ترتبط بأحداثه وتقلّباته  ، و بحروبه ، وتجربة   الضياع والقلق التي 

اندالع الحرب العالمية األولى ؛  لذلك يرى      م، ميقات 1914عرفها االنسان األوروبي سنة

، رائد الوجودية في الفلسفة العربية المعاصرة، أنّها  أصدق تعبير عن حاالت عبد الرحمن بدوي

القلق العام  المتحول إلى شعور حاد تملّك االنسانية بعد الحربين العالميتين اللّتين وضعتا االنسان 

. لضياع و القلق، وأمام أضخم مسؤولية عن وجوده ، أو فنائه امام أكبر مصدر من مصادر ا

 . )1(لهذا تتأسس الوجودية على مقوالت القلق ،و المسؤولية، والحرية، واالرادة الخالقة

  

إن هذه المقوالت في فهمها العام وتوجيهها، قسمت الوجودية في الفلسفة الغربية 

غابريال " و  )Karl JASPERS ("كارل ياسبرس  "تيار مؤمن ينتمي إليه: المعاصرة الى تيارين 

موريس ميرلو " و) HEIDGGER  ("هيدجر" يمثله ؛ وتيار ملحد  )Gabriel MARCEL(  "مارسيل

"  جون بول سارتر"و ) Albert CAMUS  ("ألبير كامي " و ) Moris MERLEAU-PPONTY" (بونتي

)Jean Paul SARTRE ()2(. ة المعاصرة ترتبط       إالّ أنّي أوافق من يرى أنالوجودي 

)    م5185 – م KIERKEGGARD =  1813 "  (سورين كيركيغارد"بـالفيلسوف الدانيماركي 

ألن أفكاره قامت على معالجته للفلسفة من حياته مباشرة ، كمعالجته موضوعات الخطيئة       

 الغواية ، و المصير ؛ وهي المسائل و الحرية ، و الحب ، و الزواج ، و النّدم ، و التّكفير ، و

                                                 
  .15 م، ص 1973، 2، دار الثقافة، بيروت، طدراسات في الفلسفة الوجودیة:  عبد الرحمن بدوي  (1)
  .14اریخ، ص ، ترجمة آمال الحاج، مكتبة الحياة، بروت، دون تالوجودیة مذهب انساني:  جون بول سارتر  (2)
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الّتي قامت عليها  الفلسفة الوجودية المؤمنة والملحدة على حد سواء ، و هذا بالذّات ما أجده في 

 ، ألنّه فَرد باقامة أنطولوجيا  (1) حين يعتبره زعيم الفلسفة الوجوديةعبد الرحمن بدويتوجه  

وهو ما ينقل من الموجود )  الدازاين ( ،  هنا تمثل فلسفة الوجود المعبر عنه باألنا موجود

الفردي و العيني و النسبي ، الى المعنى األنطولوجي المطلق ، فيظهر الوجود وجودا مع الغير   

  . أي مع اهللا ، ومع الناس 

  

 على االرادة -  كامتداد للفسلفة الوجودية–يقيم دعوته  عبد الرحمن بدوي إن

على فهم العقلي الواضح، بل تتعداه الى الفاعلية المنتجة و النشيطة  الحرة ، التي ال تتأسس فقط 

أما ) ذاتا غيرية كانت او اشياء(هو مغاير للذات ما فالوجود فيزيائي وذاتي ؛  يمثّل  الفزيائي 

في عزلة تامة عن كل غيرية ؛ و لكل وجود ذاتي  الذّاتي فيمثّل  المتمتع باستقاللية ذاتية ، تجعله

 في وجود مغاير االّ من حيث الفعل ، ألن هذا األخير يحقق الذات تسقط المغلقة التي ال دائرته

فالوجود المطلق ليس حقيقيا ، ألن الفرد يفنى فيه فناءه في  . )1(ويشترط الوجود المغاير لها

ية تتطلب الكلّي الغامض ، لذلك يعد الوجود الحقيقي  هو وجود الفردية التي تعني الذاتية، والذات

الحرية التي تستلزم وجود االمكان ؛ فالوجود إذن هو وجود الذات والموضوع، والعالقة بينهما 

 الذات في الموضوع ؛ وبه تتحدد الذّات مريدة إمكانا ، وهذا هو  وجودها  سقوط عالقة 

وجودها الماهوي  المعبر عن جوهرها، وهويتها المطلقة، فهي صلة الذات بذاتها ، وتعبير عن 

  .الحقيقي األصيل المتميز بالفردية المطلقة

  

               أما الوجود في الموضوعات فهو زائف ، ألن الذّات ال تملك ذاتها، وإنّما تتملّكها 

األشياء ،  لذلك فهو تعبير عن سقوط الذات المسمى باآلنّية التي  نشعر بها تفسيرا وفهما 

 ؛ والزمانية هي الوجود في الزمان ،  وخارج الزمان   فالوجود زماني في جوهره. مباشرا

  .وفوق الزمان 

                                                 
  .63، ص 1973، 2، دار الثقافة، بيروت طدراسات في الفلسفة الوجودیة:  عبد الرحمن بدوي  (1)

  .75، ص 1965، 2، مكتبة النهضة المصریة، ط الزمان الوجودي:  عبد الرحمن بدوي ) 1
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 ، ذلك الزمان )1( الزمان الوجودي عبد الرحمن بدويهذا هو بالذّات ما يسميه 

الذي يدرك وجدانيا ، فيكون معاناة يصير العقل في خدمته تبعا لمقوالت  مغايرة بالتّمام        

  . لمنطقي الكالسيكي، و للديالكتيك  الهيجلي و الكمال  لمقوالت العقل ا

  

                يتأسس المنطق الوجودي في مقوالته األساسية على الوعي المبني على التوتّر     

 يتطلب االمتساوي          لذلكالذي يجب أن يستمر بصفته ممثّال التّحاد الوجود بالالوجود ، 

التي تمكّن الذات من اإلتّصال بنفسها ، وبالموضوع     الطّفرة وو المختلف عبر انتقال مستمر ، ه

  .فيما بينهما من هوة، وذلك بطريقة الالمعقول والّاعلّي ، فالالمعقول هو العدم ، ألنّه الوجود ذاته
 

ضح من هذا التحليل أن الوجودية منهج لفهم العالم فهما ذاتيا، ومنهج إلصالح يتّ

 ثوريا، لكني ال أرى ذلك في هذه الفلسفة، بل أراها فلسفة تدعي مشروعية العالم اصالحيا ذاتيا

إعادة غمر اإلنسان في العالم ، وإعادة بنائه وجوديا ، وفلسفة ادعاء نجاح الوقاحة والتّحدي، 

 )Jean Paul SARTRE(جون بول سارتر  بتعبير –؛ فهي فلسفة انسانية ) 2(واالستفزاز والفضيحة

المشروع ؛ فتقع بهذا االدعاء الرافض في / الماهية لتزعزع الحاضر/ماضي  ترفض ال–

 وكبنية للماضي الماهية ؛ و بهذا تعبر ،ارباكات تجرها الى حبائل ثقافية تفرض فيها اللّغة كقول 

الوجودية بجالء بين عن  انتظارية  و تطلّع طوباوي ، نتيجة   للرفض والزعزعة في بنية 

  .  و في منطق و آليات معارفه التي تظّل مشروعا ، بل سرابا مستحيل المنالإنسانها ،

  

إن هذا المعنى الذي يعطيه نقدي للوجودية يجعلها تسقط ، بعد هذا و ذاك ، في 

مقولة االنتظار، الى مفهومية رفض،       مذهبية الالمحدود والالمعقول ؛ بل تتحول  ، عبر

سان الرافضة لإلنسان الماضي، لتأسس اإلنسان المزعزع و القلق والى مفهومية طوباوية  االن

  .إنّها تبني انسانا خياليا،  انسان اإليديولوجيا اإلنتظارية  . حاضرا، و الحائر مستقبال 

  

                                                 
 

  .290 م، ص 1980، 1ر، بيروت، ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشدراسات في الفلسفة الوجودیة: بد الرحمن بدوي ع)  1
  .8. ، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون تاریخ، صوجودیة ووجودیون: رمضان الوند )   2
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 في هذا االطار بالذّات تتحدد مهمة الوجودية بالفلسفة االنتقادية ، لكن نقدها ال 

 في مجال الشعور ؛ للكشف في صميم المحسوس عن المعقول ، يتجاوز مجال الغامض والمبهم

فتتكثّف عندها فلسفة ال معقولة ، تعبر عن ذاتها  فلسفة  للشّعور القصدي ، الذي ال يبنيه فاعل، 

وإنما ينشأ هو وفاعله في عالقة وحيدة ؛ وهي في رأيي تأويالت للديكارتية وجوديا، أي تأسيس 

الفاعل، فهو / الية ،  قوامها الشعور الذي تعبر عنه فكرا، يضمن الوجودلنوع من العقالنية  المث

  .كوجيتو   حر ، ال يتحدد بشيء

  

                 باإلضافة الى هذا ،  هناك اشتداد تفاعل العالقات داخل الدالالت الوجودية 

موضوعا متفهَّما " تهما بذا"، و)pour Soi(أنًا صافيا " ما لذاته"التعارضية ، يظهر من خالله  

وبهذا )  . وهو مثول مشخص للموضوع على مستوى تجربة معطاة  و مفهومة فهما مباشرا(

 فلسفة فهم حدسي، أي فهما يناقض  التّفسير و يدحضه ،   - مرة أخرى–االشتداد تتكثّف الوجودية 

إليبستيمولوجي لها إن هذا االنكشاف الذي أفرزه نقدي ا. يكون الحدس فيه نقيضا معرفيا للعلم 

  .صوفية مبهمة " شطحات " يسقطها ،  عند آخر تجلّيات النّقد  ، في 

  

إن نظرية المعرفة الوجودية  هي نظرية فهم حدسي ناتج عن دالالت تعارضية 

، أي الفهم الحدسي النّاتج عن األنا المتعارض مع " لما في ذاته " و " لما لذاته "  بين 

نه  سقوط األنا لينخرط وينغمر في العالم الموضوعي المقيت في الغضب، الموضوع، فينتج ع

والكئيب في الحزن، والرهيب في الخوف ؛ وذلك من أجل اعادة بنائه من خالل عالقات ذاتية 

تكيفية ، فيضفي ما لذاته   ؛ كشعور قصدي نزوعي  ، صفة دنيا أو عليا على  ما بذاته، فيحوله 

  ) .1(دامي   الى شعور اع-  سحريا–

  

إن سقوط األنا في الموضوع سقوطا حتميا تفرضه المجابهة ، أو يعطيه المثول 

المشخّص للموضوع، الذي لن يكون كذلك إال على مستوى التجربة المعطاة ، والتي لن تكون 

                                                 
، دراسة في االنفعال الفينومينولوجي، ترجمة هاشم الحسيني، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت، نظریة االنفعال: جون  بول سارتر )  1 )4

 84 – 47تاریخ، ص   دون
.  
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؛ هو عندي تأكيد وتوكيد على  حتمية السقوط ، الذي يكشف "ما لذاته "معطى إال بالنسبة إلى  

  .ن ال معقولية االختيار القصدي والنّزوعي ، وعن ال معقولية الرفض الذي يؤسس االنتظاريةع

حتمية سقوط األنا الصافي في الموضوع الماثل في المفهوم، ) بلغة انتظارية ( وإذا ما أرجأنا 

 نتمثّله ، فان الشعور، كفهم حدسي ، ال) رفعا لالنتظارية ( قصد اكمال ابتستيمولوجيا الوجودية 

عوائق معرفية ، وإنّما نتمثله نتاج تعارض يولّد قوة اإلمتصاص ، واغراق ما لذاته  في الشّعور  

في حركية التّحليل الفينومينولوجي يوضح التهديد بالخطر، الذي تقابله هذه ) أي في ما بذاته( 

  .الفلسفة انتظاريا

  

حليل تتكتشف لنا الوجودية    من النتائج التي يمكن الوصول إليها  من هذا الت

  : فلسفة ال معقولة ، و هذا كما يبينه التّحليل التّالي -  في السواد األعظم من مستواياتها - 

  

 على المستوى االنساني تلغى الوجودية انسانيتها ، لتبقى انتظارية عزلة ، متعذرة أصال ؛ - 

اية العالم ، وجوديا ، هي نهاية األنا في فنه. اآلخر  المعطى  بمنطق أنانية األنا/ وتلغي األنا

اآلخر ؟  إنّه سؤال غير مطروح وجوديا ، ألن / ذات األنا، فهل يبقى الوجود في شعور األنا 

لذات اآلخر العينية أسقطت الوجودية إذن في تناقضات / إن األنا . اآلخر جحيم، والى الجحيم  

   .ادعائها االنساني، فألغتها مذهبا انسانيا

  

 وجود األنا لذات اآلخر وجودا مطلقا،   – مبدئيا – على المستوى العقائدي، تفترض الوجودية- 

 وجودهما المتناقض، فتلغي األنا لذات اآلخر -  نهائيا–و بتعبير آخر تفترضه إالها ، لتستنتج 

نتج لكن من هو هذا اآلخر ؟ ألم يست. لتبرير حركية انسانية ملتزمة و مسؤولة  تجاه اآلخر 

  .جحيما ، وإثما ،و شعورا بالضعف ؟

  

 على المستوى االجتماعي،  نالحظ أن  توتّر الذّات في الفهم الوجودي توتّر يفرضه الموضوع - 

 بتعبير وجودي ( المعطى المادي والعيني لكل إدراك حدسي ؛ فاإلنسان كائن لذاته هو غيري (

فكّل أنا غيرية متكثّرة ،  بحكم تكثّر "  . أنا"ا فاآلخر يتحدد غيرية موضوعية مقابلة تعارضيا لألن

غيرية  / إنّية إذن تتعارض مع كثرة من األنا –الموضوعات  في معطى االدراكات ؛ فكّل أنا 
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 بوجود الغيرية الضعيفة اآلثمة، فوجودها جحيم يحتم العزلة، فهي – كداللة –فوجودها مشروط 

  . ألنّها قائمة على وحدانية األنافي آخر المطاف حتمية   ال اجتماعية ،

  

 على المستوى األخالقي،  تتكشّف الوجودية إلحادا حتميا، ألنّها تلغي األنا لذات اآلخر -  

المطلق ، و ذلك من حجة إنعدام وجود حرية مسؤولة ملتزمة ، فهي شعور بالفضيحة عندما 

؛  فهل هذا وخز  سارترجون بول بأنها آمنت حقا بالحرية  كما يصرح ) الوجودية(تشعر

  .للضمير ؟ لكن أي ضمير هذا الذي  يشترط الثّواب والعقاب في انتظارية عدمية ؟ 

  

 -  على المستوى الفلسفي  ؛ و هوآخر مستواياتها و أرقاها ؛ تلغي الوجودية ذاتها كفلسفة، ألن 

ق، و الغثيان، و الوجود مقوالتها تتحدد في التحليل الفينومينولوجي للشّعور في  التوتّر،و القل

لذاته - تناقضا في المعاني،   فلكي يتحدد العدم في قدرة ألما-بلغة الشعور–العدمي؛ فتتكشّف 

بذاته ، للتّجاوز الى ما ليس بذاته، يستدعي مبدأ الهو ماليس هو، وليس هو ما -على ابادة الما

ناقض، لتفرز، على ضوء منطق هو، وبهذا تسقط الوجودية في هيومية التداعي ، وهيجلية الت

التناقض القائم على استدعاء النقيض المستمر والمتواتر، أخالق النية السيئة، التي هي حتما نية 

سيئة، تؤكد نفسها أخالقا تؤدي دورها  في أخالق الوجودية  نظرية تزييف، تزيف نفسها أوال  

إنّها زيف " . قلقا يضطهدني" ن نفسه فأخالق الوجودية أخالق زائفة بنفس الوعي الذي يعبر ع

بسلوك اعدامي سحري، لينبعث حقيقة واعية لذاتها ، وريبا  ووعيا "  زيفا " يزيف نفسه، فيعدمه 

  .في الوقت ذاته " سحريا"اختياريا حرا ،   يغمر االنسان في العالم ، لينسحب منه 

  

كمنهج لخالص الذّات إليها  عبد الّرحمن بدوي إن الفلسفة الوجودية التي يدعو 

العربية مما يعتريها من تخلّف في المدنية و الحضارة  ، ال تتجاوز التّعبير  عن قلق ظرفي 

تاريخي معين ، مرت به أوروبا ، فهو لذلك ينشئ ثورة انتظارية ،و يكون صرحا للتّشاؤم 

فهي تعبير عن أزمة اإلنساني ، و منبعا للقلق من وضعه المهدد بالخراب الدائم والدائب ؛ 

أخيرا، كتعبير عن فشلها الفلسفي  الى حضارية غربية في معنى الوجود، لكنّنا نجدها قد تحولت 

أدب وجودي ، يعبر عن سقوط حضارة في عالمنا المعاصر، فهي ، في تحولها و في أصلها 

كبر في و لعّل هذا هو الغائب األ. تعبر عن  إرباكات حضارة، وليست في فلسفة حضارة
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الّذي يظّل  عبد الرحمن بدوي ، ينفي أبدا عبقرية   إالّ أن هذا ال.  عبد الّرحمن بدوّي وجودية 

من أعمدة االتجاه التاريخي في الفلسفة العربية المعاصرة كما أسلفت ، فهو هناك انجع، في 

لعشرين ، بل فيلسوف عربي يعد من الشهداء على القرن ا بدوي ألن نظري، من موقعه هنا ؛ 

في منهجيات التّأريخ    و التّرجمة من    من أعمدته في الفكر الفلسفي العربي تأريخا و إبداعا 

  على محتويات آخر ما  ،نحن المشتغلين بالفلسفة،  جاء ليطلعنا فهو  و إلى اللغة العربية ؛

 الّذي وضعه ،  " ة حياتيسير " األخيركتابه أنتجه الفكر العربي الفلسفي المعاصر ؛ و لعّل   

م اقأ من أبرز ما ضجة في الساحة الثقافية العربية ، وتحدث من أهم الكتب الّتي أفي جزئين ، 

  . يقعدها لمالدنيا و 

  

 ، حتى 1943 اعتنى بالفلسفة اليونانية منذ  مؤرخ للفلسفة ، إّن عبد الرحمن بدوي 

 لما فيها من ،المراجع ، و احيانا من المصادر   ان كتاباته عن هذا اللون من الفلسفة تعد من اهم

 كما اعتنى بمكانة الفالسفة اليونان في الفلسفة اإلسالمية    ؛نقد و ادراك يتجاوز التأريخ البحت 

 أرخ و حقق في الفلسفة اإلسالمية ،و كتب في الفلسفة الغربية المعاصرة  فعرف  و ؛و العربية 

فكتب في ، لمان و الفرنسيين و غيرهم ،و له اسهامات في المنهجية بكبار الكتاب من الفالسفة األ

   و أبدع  ، وأرخ،ف في المنطق و قضاياه ، اما في الوجودية فكتب مناهج البحث العلمي ،كما الّ

  

 يزيد ،  كامل في المكتبة الفلسفية العربية  برفّ بدويعبد الّرحمنلقد ساهم 

 الوجودي  متهجما ، فألن ،انه حاد المزاجال عنه لك عندما يق المائة مجلد بكثير ، لذلىمحتواه ع

بطبعه قلق ، فالقلق احدى المقوالت األساسية  في الوجودية، و لكن الذي اراه معقوال في حدة 

             هو ان األمة العربية اليوم ال تقيم وزنا لعباقرتها و نبغائها بدوي عبد الرحمن مزاج

ر الّذي توليه للمطربين و الراقصين السخفاء و المبتذلين ؛ و لعّل هذه   ،  بالقدو عظمائها 

الظّاهرة نجدها حاضرة عندنا في الجزائر أكثر مما نجدها في سائر األقطارالعربية األخرى      

و هذا على الرغم من تذمر الكّل هناك   مثل تذمرهم هنا ، و هذه مشكلة أثيرها لما لها من 

ث الفكر العربي و عالقاته بالسلطة ، انبه إليها   و ألهميتها ، عسى أن تثير الكتابة أهمية في بح

  . فيها اهتمام حكّامنا بأفكارنا ، أكثر من اعتنائهم بأرجل البعض منا  
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V  . 3 (  الفلسفة االجتماعية )1( عند مالك بن نبي:  

  

  
لم العربي المعاصر تحتوي على  لقد بات من الراسخ عندي أن الفلسفة  في العا

مدارس و تيارات و اتّجاهات ، بل على فلسفات كثيرة ، تعد نفسها أنساقا  و مذاهب مستقلّة عن 

غيرها ، كالفلسفة الوجودية ، و فلسفة الوضعية المنطقية ،و غيرهما من األنساق و المذاهب      

لمنهجية المتوخّاة في هذه األطروحة ؛ و لعّل   و الفلسفات الّتي أهملتُ الكثير منها نتيجة قيد ا

، واحدة من هاني الزعبي التي يدعو اليها )2(فلسفة الصمت ، أو  البنيوية االجتماعية التحليلية

  .  تلك الفلسفات اإلنحرافية الّتي أهملها هذا التّحليل

  
تمثل إال إن إنتاجنا في مجال الفكر الفلسفي غزير، لكن عربيته ومعاصرته ال 

 فليس إالّ توكيدات ألصوات القطاعات الفلسفية الغربية -  وهو الغالب- جانبا قليال منه، أما الباقي

الوجود االنساني ؛ وحتى  الجانب  الفلسفة العلمية،  و الفلسفة السياسية ، و فلسفة: الثالثة 

 يسترجعه دون غربلة وال  يلوذ بركن من التّاريخ- في غالبيته الغالبة - االيجابي منها فإنّه  

تمحيص، لينزلق في التّمجيد ، فيهوي في التّجميد ؛ ولو أردنا تقييما موضوعيا  له ، فإنّنا ال 

  ).3(نتجاوز قول من قال فيه أنّه ال ينم  إالّ على تبذير طاقات فكرية ثمينة لم يحسن استعمالها

                                                 
  :قّدمت رسالة نلت بها الماجستير في الفلسفة تناولت فيها مالمح فلسفة مالك بن نبي ، عنوانها )  1
عمار طالبي ، مخطوطة بمكتبة قسم الفلسفة و الجامعة  المرآزیة . اشراف دمكانة األفكار في الفلسفة اإلجتماعية عند مالك بن نبي ،   

  .بالجزائر 
  

  . 1982، 1سلسلة زغبي علما، منشورات عویدات، بيروت وباریس، ط يابهم،الذین یحضرون غ: هاني الزغبي  )1(
 
 

  .16.  مطبوعة مسجد الطلبة، جامعة الجزائر، دون تاریخ،صانتاج المستشرقين وأثره  في الفكر االسالمي الحدیث،: مالك بن نبي ) 3
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  إلى الحضارة بعدما خرج منها، وبهذا               إن المجتمع العربي المعاصر مجتمع يعود

المعطى  وحده يجب أن تتحدد المشكلة األساسية في الفكر العربي الحديث و المعاصر،  أي 

بتحديد اسلوب و منهج و آليات هذه العودة ،  و تجاوز ما بنا من تخلّف كما ينبه إلى ذلك 

بديه فكري فعال ، يحوي كّل المجاالت  وهذا األمر ال يتأتّى إالّ ضمن تعبد اهللا شريط ؛ أستاذي 

وإذا ما كانت بداية الفكر ترتبط أوال بالتّطور، و النمو ، و التّغير االجتماعي، فالفكر يكون عندئذ 

لذلك تتجلّى . نتاجا اجتماعيا من حيث بدايته  و أسلوبه ومنهج قيامه بوظائفه ؛ ومن حيث نتائجه

ة الوصول إلى  حّل متماسك بين الفكر و ذاك التّطور االجتماعي   المسألة األساسية هنا في محاول

  .و بتعبير آخر، إيجاد مكانة للفلسفة االجتماعية في فكرنا العربي المعاصر

  

عندما حددت المسألة الفلسفية باالجتماعية ، فإن ذاك لم يكن يعني في معناه انزالقا  

جتماعية ذات مفهوم شمولي واحد ومتكثر في نفس نحو الماركسية ، ولكن ذلك يعني أن اال

الوقت  ؛ فهي ذات مفهوم شمولي ألن اإلنسان في تجميعاته يشكّل مجتمعا، وبذلك تعبر هذه 

الفلسفة عن فلسفات االنسانية في التّاريخ ، وهذا معناه أن  كل فلسفة هي بالضرورة اجتماعية ، 

مختلفة في السياق الجغرافي ،  والتاريخي " مجتمعات"مع ألنها انسانية ؛  وهي متكثرة ألن المجت

فالمجتمع العربي ، في منظور التحديدات السابقة ،  مجتمع شمولي يختلف في . ، والثقافي 

مفهومه عن المجتمع الغربي المعاصر من حيث السياق، كما يختلف عنه من حيث دالالته 

لذلك جاءت المسألة . فة او اتجاه معين الداخلية، أي عندما يكون موضوع بحث في سياق فلس

الفلسفية االجتماعية في بحث الكثير من ابناء هذه األمة،  مختلفة في اساليبها ، و مناهجها       

  .و غائيتها 

  

مالك بن الحاج  إن هذا السياق هو الذي تقع داخل حدوده الفلسفة االجتماعية  عند 

 ألن المجتمع العربي عرف عبر مراحله التّاريخية  ؛)  1(عمر بن لخضر بن مصطفى بن نبي 

                                                 
  ،1973 جانفي –، دیسمبر 18الم والثقافة، الجزائر، العدد مجلة الثقافة، وزارة االع، مالك بن نبي ومشكلة الحضارة: عمار الطالي  ) 1

  .22 -9.                                                                ص
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، ذلك االنسان الذي شكّل )1( "انسان ما بعد الموحدين" حضارة نادرة ؛ لكنّه خرج منها منذ

المجتمع المنبوذ حضاريا، وهذا حتى بداية القرن العشرين ؛ حيث أصبحت فيه الهوة أعمق من 

 ، لكن هذا ليس معناه مصيره األبدي ، و قدره المحتوم   أن تحدد بينه وبين المجتمعات المتحضرة

 نكسات ، و هزات         ألن المجتمع ديناميكي بطبعه ، وما حصل داخل المجتمع العربي من

  .و انكسارات  لم تكن كلّها إالّ  لعثرة تاريخية  ، دامت طويال ، ولكنّها ليست لتدوم

  

ة محاولة  نقدية إبداعية  تعبر عن ذاتية واصالة  االجتماعيمالك بن نبي تعد فلسفة 

وإنية حضارةّ  ؛ فهي موقف من سائر الفلسفات النّافذة في صنع المصير اإلنساني ، و خاصة 

منها الفلسفات العربية المعاصرة  ، و خصوصا المنحرفة و المنسلخة منها عن التّواصل 

 و ذلك ألن ،  اإلسالمي العربي االحتكاك العنيف بالحضارة الغربية جرى في أشد التّاريخي

ظروف المسلمين سوءا، وفي أشد دعوة الغرب  إلى الالّئكية والعلمانية ،  و التّهجم على الدين 

، و التنكّر التّام لقيمة صدق     " البراغماتية"و "البراكسس "إطالقا ،  و الدعوة إلى إعالء قيمة 

ذلك كلّه من واقع  عالم الثّقافة الغربية ، الذي يتّسم بوجهين في تقييم و أصالة األفكار  و كان 

  :الفكرة 

  .وجه يتجه اليها من داخل اخالقيات الحضارة الغربية  - 

 و وجه ينظر الى الدنيا وال يعنى بشيئ آخر سوى الفعالية في الواقع المتعين  - 

  

ن بطريقة أكثر خطورة    لقد عاش  اإلنسان العربي هذه االزدواجية نفسها ، و لك

و تعقيدا ، فهو عاشها كمثقّف تابع و مدجن لثقافة الغرب  ، ثم لم يهضم و لم يدرك منها إال 

وجه فعاليتها ؛ لذلك صار في تكوينه النّفسي خلط بين مظهرين متمايزين للفكرة الواحدة  الصدق 

  .)1(والفعالية

  

                                                 
  .سأعود الى تحليل  الما بعد في فكر مالك بن نبي عند تحليل ما بعد الكولونيالّية في الفصل السادس من هذه األطروحة  )  1
  
  سلسلة مشكالت الحضارة، ترجمة محمد عبد العظيم علي، دار الفكر،،مشكلة األفكار في العالم االسالمي: مالك بن نبي  )1(

  16. ،ص.140                                                               بيروت، بدون تاریخ، ص 
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ربها مثقّفونا ، ألن مثل هذا العمل ال فالحّل إذن لن يكون أبدا في فلسفة جاهزة يع

يعبر ، عند نهاية مطافه ، إالّ عن فجائية و تلقائية ساذجة ، ال تصدران إالّ عن مثقّفين ثلماء  

أثبطهم مرض اإلنبهار ببريق الحضارة الغربية  ،  كما ال تأتيان إالّ من مفكّرين مقهاء ، أضلّهم 

تقيم ، و ركوب المشاقّ لنحت سبل فكر اصيل  يستعصمون تيههم عن اإلهتداء إلى الصراط المس

إن تجاوز الركود الحضاري هو محصلة ثورة .  به ، فال تذهب ريحهم ، و ال  يتفرق شملهم 

فكرية عارمة ، متكاملة أطرافها ، و متماسكة أفكارها ، و متواصلة شبكتها اإلجتماعية ؛ 

تاريخ  ، بعدما كان على هامشه ؛ وهذا معناه ان مقصدها مشدود إلى إعادة المجتمع الى ال

الحركية االجتماعية مرتبطة أساسا بالفكر ، الذي يعني  من بين ما يعني ، المعاناة النّاتجة عن 

تأمل   أحوال و مآل النّاس ؛  والمعاناة المولّدة للبحث عن األسباب كما هي معطاة في الواقع ، 

  .ن شروط االقالع الحضاري الماكنوربطها بمسبباتها ، ثم البحث ع

  

   و الّتي   مالك بن نبي إن أسس هذه الفلسفة االجتماعية األصلية هي التي بناها 

عبر بها عن معاناة اجتماعية حقيقية ، فأبدع فيها إبداعا تمخّض عن تأمالت و منظورات   و 

عربي و اإلسالمي ، ال ، بل آفاق  ترتبط بدينامية المجتمع الجزائري ، ال ، بل بالمجتمع ال

بالمجتمع العالم ثالثي عموما، وبسيره في التّاريخ ؛ كما تولّدت عنه فلسفة موضوعها مشكالت 

الفردية واالجتماعية في المركب التاريخي : االنسان العربي ، و  العالم ثالثي  في صورتيه 

 و زمان اإلنسان العربي   االجتماعي ، كما ينكب موضوعها على التّراب العربي البائر،

المقتول     و فكره المخذول ؛ ألن هذا اإلنسان حاد عن مبدأ قرآني أصيل في التغيير ، هو في      

  :قول اللّه عز و جّل    

             إنَّ اللََّه  َآل ُيغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا  َما ِبَأْنُفِسِهْم                    
                                                  

  11:                                                                       سورة الرعد  

  

 إلى المشهد المجتمعي نظرة تختلف عن غيره من المفكّرين    مالك بن نبي ينظر 

تي مكّنته من نسج مشهده الخاص في فلسفة و الفالسفة العرب المعاصرين ، و هي النّظرة ال
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كونت إدراكه المتميز األصيل في الثّقافة ، وإنّي أحرص هنا على نقل نص له ، تعمدت طوله ، 

  :كي أوضح من خالله هذه الوقفة الخاصة للرجل ، إذ يقول 
  

إن عالم الثقافة ليس ساكنا بال حراك، وإنما له "

أو ... فسره ابتداء من فكرة هيجلحياته وتاريخه الذي نستيطع أن ن

يتناول المشكلة من ] وهو عرض... [ابتداء من مبدأ كارل ماركس

جهة النظر العملية، أما من حيث النظرة العامة فان خصائص 

 تكون للعالقات الداخلية – سواء أكانت فردية أم جماعية -الحركة

لعناصر التي تقوم بين عناصر هذه الحركة في عالم الثقافة، وهذه ا

والجدلية الباطنية التي تتناسب مع . هي األشياء واألشخاص واألفكار

الطور التاريخي للمجتمع تحدد في كل لحظة طبيعة تداخل العناصر 

السابقة في نشاط المجتمع، ففي كل لحظة تتوافق عالقة معينة في 

األشياء واألشخاص واألفكار في كيان هذه الحركة، وهذا التوافق هو 

  .ن اللحظات العادية لهذه الجدليةلحظة م

إالّ أن هناك أوقات تتصف فيها هذه العالقة بنوع 

من الخصوصية ويزيد فيها ثقل أحد العناصر السابقة على غيره ،  

المرحلة غير السوية ... أي ... وحينئذ يظهر نوع من عدم التوازن 

دراسة والمجتمع االسالمي الحاضر حقل ..... للجدلية في عالم الثقافة

... يقدم مالحظات عظيمة لعالم االجتماع الذي يعكف على هذه المسائل

فالمفكرون في هذا المجتمع لم يكونوا جهازا للنقد والتحليل، فيما عدا 

ما تم في اتجاه الدفاع عن االسالم، واثبات قيمته، وكذلك قادته 

 السياسيون لم يؤمنوا بأهمية مثل هذا الجهاز لمراقبة خط سير شؤون

بالدهم ، مما أدى الى أن حركة هذا المجتمع التاريخية وجدت نفسها 

منذ قرن من الزمان تسير بعيدة عن حدود المقاييس الفعالة، وتتم قي 

  )1("ظل الفوضى الفكرية

  
                                                 

ارة، ترجمة محمد عبد العظيم علي، دار الفكر، سلسلة مشكالت الحض ،مشكلة االفكار في العالم االسالمي: مالك بن نبي  )1(
  .99 – 95بيروت، بدون تاریخ، ص 

  
، 1ج .  1968، 1نشر دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، الجزائر ، ط)  ج4(، حياته وآثاره: ابن بادیس : عمار طالبي    )1

   .63ص 
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 مشكالت الحضارة في العالم االسالمي وفي العالم الثالث مالك بن نبي لقد عالج 

  :ه أنّ عّمار طالبي بطريقة قال عنها 

  
أحد من المسلمين في النصف األول ] بها[يعالج "لم " 

 مشكلة الفكر االسالمي في المغرب –فيما أعلم –من القرن العشرين 

تناول هذه النهضة الحديثة، وحللها تحليال عمليا نقديا، ] لقد....[األوسط

  ).1( " ودرسها دراسة اجتماعية تكتسي طابعا موضوعيا 

  

  : بد اهللا التّرابي حسن عإنّه ، كما ينعته 
  

رائد الصحوة االسالمية في المناخ التغريبي الكاسح بشمال " 

عميد الكتاب التأمليين في الحضارة االسالمية ونهضتها، ومناهج ]و[افريقيا، 

  )2"(مؤسس البعث االسالمي العملي في شمال افريقيا] و[التحول فيها، 
  

العالم الثالث ، تلك التي " لجنسياانت" في طليعة مراد وهبة ،أو هو ،كما يصنّفه 

  ).3(تتحدد مهمتها الجوهرية  في اطار األصالة  والمعاصرة 

  

 انصافا للحق و تثبيتا –إني ال أبحث عن هالة للرجل هو في غنى عنها، ولكني 

 انقل شهادات  عنه ، تميزه عن غيره ، و تنعت فلسفته باألصالة والمعاصرة ، فهو –للحقيقة 

في البحث عن   ) أرنولد توينبيمن أمثال ( معنى متجاوز للكثير من فالسفة الحضارة بهذا ال

  الحلول الحضارية انطالقا من مبدأ يقصي من الدين اإلسالمي كّل اتّكالية  كما سبق أن أشار 

  

  

                                                 
 ،  21 مجلة الجامعة ، اتحاد طالب جامعة الخرطوم ، العدد الترابي ،)  عبد اهللا(الجامعة تلتقي حسين   : عصام الدین عثمان ) 2

  5 ، ص 1982یوليو 
  

  .355. ، ص1971، 1 مكتبة األنجو المصریة، القاهرة، ط،مقالت فلسفية وسياسية: مراد وهبة ) ذ3
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  : إلى ذلك ، حيث قال عبد اهللا شريط أستاذي 

  
ر ما بقوم إن اهللا ال يغي: إن اآلية القرآنية الرائعة   "

حتى يغيروا ما بأنفسهم التي كانت اساسا لسياسة الرسول عليه السالم 

 ] لم يستغلّها اإلنسان العربي من بعد [ في تغيير االنسان العربي ، 

وفالسفة االسالم ومفكروه … فأصبح بعدها عبدا للعادة التي ال تتغير

، وصوابها هكذا وردت[الذين انغمسوا في الغيبيات والتعريفات الجدية 

واألقيسة المنطقية لتوافه الحياة، لم يفكروا في اعادة هذه اآلية ] الجدالية

الى مركزها الذي تستحقه من االهتمامات النفسية في حياة االنسان 

  )1  ("العربي 

  
  :، فارتكز على هذه اآلية الكريمة، ليتجاوز  مالك بن نبي  إلى أن جاء

  )2" (اسي في عالم العربي المعاصر الضعف الفكري السي             " 

    
 بمنهج واقعي في فلسفته االجتماعية ، حيث اتّخذ من مالك بن نبيالتزم 

المجتمع واقعا متعينا ، وتاريخا اجتماعيا انطلق منهما في بحثه ،وتأمالته ؛ إلى جانب اعتماده 

تكون شواهد على التجربة الشخصية ، و الممتدة على أكثر من نصف القرن العشرين ، ل

موضوعية على تأمالته ؛ إذ يأخذ هذه التجارب على سبيل االستدالل بحوادث التاريخ، وخاصة 

التاريخ االسالمي؛ كما يتخذ من تجربة الشعوب االسالمية وغير االسالمية ، قديمها ، وحديثها 

، إذ يجد ومعاصرها ، شواهد موضوعية لفهم فلسفة الحضارة ، وتغير اتّجاه و مجرى  التاريخ

في األحداث السياسية   ،  واالجتماعية ، و الثقافية ،  و االقتصادية ، و التاريخية ، و النفسية 

لهذه الشعوب معطيات غزيرة في إقامة المنهج التحليلي ، والتركيبي ،و المقارن ، والمنهج 

يصف طرق النقدي ؛  فهو يعمد الى دراسة أسباب الظاهرات المرضية في المجتمع العربي، و

الخالص منها، و ذلك في ما  يصور ويقترح ،  و في ما  يستخدم  من مشاهد منقولة بكّل 

                                                 
   .273، ص 2یع، الجزائر، ط، الشرآة الجزائریة للنشر والتوزالفكر األخالقي عند ابن خلدون :عبد اهللا الشریط )  1
  
  .275  المرجع نفسه ، ص  )   2
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صدق من الواقع والحقيقة، من غير أن يسيطر على فكره جانب منها   أو يحجب عن نظره 

  .جوانبها األخرى

  
  لم يحدد هذا المنهج مسبقا، ولكنه يمارسه ؛ فهو الطريقة والمنهجمالك بن نبيإن 

مالك بن والموضوع ، والموقف ، واالنتاج الفكري  معا، وهي جميعها التي تمكننا من دراسة 

 فالوصف) وهو كذلك( في صورته الكلية ؛ فالبناء الفكري عنده بناء يضعه مهندس، نبي
والمعالجة عند الرجل هما لمهندس، لذلك يتعذر الفصل في بنائه بين ما هو منهج وما هو 

  .موضوع

، وحددتها بما يتخبط فيه المجتمع مالك بن نبي         هكذا أشرت الى المعاناة عند         

 العربي االسالمي المعاصر من تخلف، لكن الّذي  أردت إبرازه أكثر في هذه اللّمحة عنه هو أن

هذه المعاناة موضوعها ظاهرة التخلف، ونوعية هذا التّخلّف   والى أي العوامل يمكن ارجاعها، 

 في العوامل المادية، أي في أدوات وأشياء الحضارة ؟ أم هي في فقر األفكار التي تنتج هذه أهي

األشياء ؟ أم أن األمر يتعلق باإلنسان صانع الحضارة والتاريخ واألفكار ؟    إنّي ال أريد   أن 

رة إليها    اختصر رسالتي الّتي نلت بها الماجستير في الفلسفة اإلجتماعية ، بقدر ما أردت اإلشا

، يمكن للمهتمين به العودة إليها بالجامعات مالك بن نبي و إلى رسائل أخرى كثيرة في فكر 

  .الجزائرية ، و العربية ، و األوروبية ، و األمريكية 

  

   .v   4  ( ة المعاصرةالخلدوني   

  

ال يوجد اتّجاه في الفلسفة العربية المعاصرة مضطرب ومتشعب بالقدر 

، ذلك أن هذا )او الحديث كما يسميه بعضهم(ي هو عليه االتّجاه الخلدوني المعاصر الّذ

االتجاه يضم في داخله اتّجاهات متباينة، وهذا يدل في تقديري على خصب التفكير 

الخلدوني من ناحية ، و يدّل ، من ناحية أخرى ، على تأويل    و اجتهاد يتجاوزان 

    عبد الّرحمن بن خلدون فكر 
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في هذا االتجاه  تأسست خلدونية قومية عربية ،و حزبية ،و فلسفية، هي الّتي ف

مثّلت علم   ؛ كما تشكّلت فلسفة اجتماعية)1(ناصيف نّصار و األرسوزي ، زكّيتمثّلها  خلدونية 

 العصر الى مشكالت بمعنى النظرة الخلدونية(االجتماع الخلدوني المعاصر، وخلدونية سلفية 

    عبد اهللا شريط و عبد المجيد مزيان .د: خاصة في أستاذي تمثلت ) الراهن

  
ال تسعني مطالب و محددات هذه األطروحة أن اتعمق في الخلدونية ، فأبحث في 

 ،  ولكن حسبي أن أشير لـعبد الّرحمن بن خلدونأصولها ،و مدارسها، وتشعباتها ،  وفهمها 

 أطروحة جامعية في هذا الباب، لذلك الى خصب الموضوع كبحث مستقل ، يمكن أن يشكّل

، وعبد المجيد مزيان عبد اهللا شريطسأكتفي بالتركيز على الخلدونية السلفية التي يمثلها كل من 

  .مركّزا على األول كنموذج

  

بعبد الرحمن  واحد من المعجبين والمهتمين  عبد اللّه شرّيط             إن  

 الباحث الملهم   والنّاظر الثّاقب في - نظر أستاذي  في -  ذلك ان الرجل يمثل بن خلدون،

التّاريخ و فلسفته اإلجتماعية   و السياسية   و األخالقية و اإلقتصادية ؛ بل المتضلّع  في مسألة 

وخاصة في المسألة – كباحث فيها  عبد اللّه شرّيط العلوم االنسانية عموما ؛ و بذلك مكّن 

المنهج العلمي عليها ، فبين مسالك اخراجها من أسلوبها البدائي  من ادخال -األخالقية منها

المنعمد على  الوعظ   و االرشاد ، و إسداء النصائح اللفظية ، الى أسلوب علمي ، يتماشى مع 

  .)2(العقلية العلمية ، والرياضية  ، الّتي تميز العالم المعاصر

   

 عبد الّرحمن بن خلدون      تناوله  أن االنسان األخالقي كما عبد اهللا شرّيطيرى 

 هو االنسان الموصول بظروفه المعاشية ، والتاريخية، -  وكما يجب النظر اليه اآلن - 

والحضارية ، و الثّقافية ؛ أي أنه االنسان المرتبط  بالزمن ،  والقيم االجتماعية العملية، و هذه 

                                                 
  .1977، دار الطليعة، بيروت، لبنان، طریق االستقالل الفلسفي: ناصيف نصار  )1(
  
 ،2، سلسلة الدراسات الكبرى، الشرآة الوطنية للنشر والتوزیع، الجزائر، طالفكر األخالقي عند ابن خلدون: عبد اهللا شریط  )2(

  .6.    ،  ص1981                                                                      
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فالفلسفة .  يقذف باإلنسان خارج الواقعنظرة إلى اإلنسان تخلّصنا من  الفكر الطوباوي  الّذي

  .باإلنسان في المجتمعاألخالقية اذن هي فلسفة اجتماعية تعنى 

  

 في  عبد اللّه شرّيط إن هذه النظرة الخلدونية المعاصرة التي توصل إليها أستاذي

  :الفكر األخالقي مكنته من ربط األخالق بمجاالت مختلفة هي 

  

لفلسفي ، حيث يتعين موضوع الفلسفة ويتبلور فلسفة ا– المجال المعرفي :أوال 

 الّتي تستمد )1(اجتماعية واقعية ، تكون المعرفة المشروعة و الوحيدة فيه هي المعرفة العلمية

  .مصادرها من الكون واالنسان

  

المجال الحضاري  ، حيث تتّضح عالقة األخالق بالتحضر والحضارة : ثانيا 

لمي ، الذي يغوص في أسسها الدينية ، ليرفع ما بها من تناقضات بوصفها أخالق المنهج الع

داخل أسسها الدينية في جانبها النّظري  ،  و جانبها العملي ، و ذلك من خالل مدارسة عملية 

  .الصراع المختلفة األوجه التي تحدد االنسان حيوانا اجتماعيا وأخالقيا

  

تّضح العالقة بين المنهج العلمي ، حيث ت"  األنتروبولوجي" المجال :ثالثا 

ودراسة االنسان لما يرتبط بواقع هو تاريخه ، فتتحدد الدراسات عندئذ بالتاريخ المشكّل للعبر 

األخالقية و لفلسفة في التّاريخ    ، ولعلوم في اإلنسان ، كعلم االجتماع واالقتصاد ،  والسياسية 

المنهج المتّبع ذو طبيعة ثورية اصال، ألنّه يحد من ف. ، والدين ، والعلوم التجريبية المختلفة 

سلطة  و تسلّط  المنهج الميتافيزيقي في فهم االنسان ، ويكرس العلم  و مناهجه  في كّل عمليات 

  .فالمعالجة األخالقية هي معالجة بما عرفنا تاريخيا واجتماعيا  . )2(تغيير االنسان

  

                                                 
  .60 -59.    المصدر نفسه، ص 1)

  . 138المصدر نفسه ، ص )    2 
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 صراعا يتبلور االنسان االجتماعي األخالقي الحياة األخالقية التي تتجلى: رابعا 

من خالله ، فتبرز الضمير المرتبط بالشّعور الديني، وبإرادة التّغيير الواقعي ، الّذي يبقى عند 

  .آخر أطرافه صراعا ال غير

   

المجال السياسي ، حيث يتّضح  محتواه فكرا سياسيا مرتبطا بالواقع : خامسا 

محمد نّظرية له ، و هذا المحتوى السياسي العملي  تمثّله دولة الرسول العملي، مهمال األسس ال

 صلّى اللّه عليه و سلّم أحسن تمثيل ،   كما تمثّله دولة الخلفاء الراشدين على نهجه بن عبد اهللا

 ؛ )1 (الصادق من بعده  ؛ فالدولة العربية هي دولة قائمة على أخالق حكّام ال على أخالق حكم

ها ذات أصول عصبية ، تؤدي بالضرورة الى التّشتّت  ، كانعكاس لمفهوم القوة الفاقدة كما أن

  .للقانون

  

 المالي المقترن بظاهرة حرية التصرف بأموال –المجال االقتصادي : سادسا 

المجتمع وطلب الرياش ، والبذخ ، و التّرف  ، مما بلور  ظاهرة االسراف المالي الالعقالني ، 

لة في اصطدامات مع المحكومين تعيق كل تقدم  ؛ و يضاف إلى كّل هذا  الجانب  ودخول الدو

حيث تتكرس األخالق في الحياة االقتصادية حضارة و ) نسبة الى العمل( العملي –االقتصادي 

 هي ثروات ميتة  ، مثلها مثل التّراب إن – حتّى الذهب منها –تقدما و رخاء ؛ ألن كّل الثّروات 

  .االنسان قيمته بالعمل الدؤوب ، والسعي الجدي ، والفكر  المجدد  لم يعطه 

  

المجال الثقافي المتربط بالفكر الديني ، هذا الّذي يرتبط بتنشيط أو : سابعا 

تعطيل النّمو الثّقافي حسب فهمه االجتماعي الواقعي ، وهذا ما يحيل الى معضلة فهم اإلسالم 

و األشياع ، و األتباع   في المفكّرين من المسلمين ،  واشكالية عند مختلف الملل ،و النّحل ، 

  ).2(ضياع الشعب بينهم و بينها  

  

                                                 
  .253نفس المصدر، ص ) 1( 

  
   .480المصدر نفسه ، ص )  2
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كما  استشفّها عبد الرحمن بن خلدون إن هذه التّحليالت للنّظرة األخالقية في فكر 

تاجا  هي بمثابة المقدمات لفلسفته الخلدونية المعاصرة التي يؤسسها، استنعبد اهللا شريطأستاذي 

  :مما سبق، على النقاط التالية 

 ابن أمته ، و ابن أوضاعها، و ظروفها ؛ وابن ثقافتها ، فهو ابن خلدون )1

  "هنري برغسون " ، و ) م1662 - منPASCAL = 1623(" باسكال بليز " يتجاوز 

Henri BERGSON =  18591941-م(  كارل ماركس "  ، و "  Karl MARX)،= 

 و ، )  ق م322- ق منARISTOTE = 384( "ارسطو"يتجاوز   ؛ كما )م 1883-م1817

 و  ؛ )م1188-م1126(ابا الوليد بن رشد  و،) م1111=  هـ  505ت (الغزالي  أبا حامد

العقلية ، و الحسية ، و الوجدانية ،            : بحث فيه عن الحقيقة في كل وجهاتها  ذلك في ما

  .و االجتماعية 
 

 نفس األهمية التي ابن خلدونية واالجتماعية في تفكير تحتل المسائل االقتصاد )2

تحتلها في تفكيرنا المعاصر؛ فعوامل الحياة محددة بحياة الجموع البشرية كما هي 

 .موجودة
 

إن أهم مشكلة تطرح في الفلسفة العربية المعاصرة هي مشكلة التّخلف بكّل  )3

 اآلخر إلى ما قبل االستعمار   أبعاده  والتي تعود بعض أسبابه إلى االستعمار، والبعض

ابن والمنهج الخلدوني هو الذي يمكّننا من معرفة و سبر أغوار هذه المشكلة ، فـ

 هو حامل مشعل الثورة العلمية ، وهو مورثها لعلماء العرب المسلمين في العالم خلدون

اصر عن الثالث المتخلف ؛ و مؤكّد  أصالة هذا المنهج الذي يغني المفكر العربي المع

 .مناهج الغرب
 
 

إن الوضع الخلدوني االجتماعي ما زال قائما إلى اليوم بشكل أو بآخر   وهذا  )4

مسوغ كاف التّخاذ المنهج الخلدوني أداة إلصالحه ، ألن االنسان العربي يميل الى 

السهولة    ويستهويها ، لما فيها من الخمول ، و الجمود  ، و البساطة ، و الجاهز من 
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 قد كشف لنا عن احوالنا الحقيقية ، تاركا أهمية العمل ابن خلدونلحلول وبذلك يكون ا

 .على تغييرها لمن  يأتي  بعده ؛ أي إلينا نحن دون سوانا
 

 يوجد في حياتنا السياسية اليوم ، كما كانت باألمس ، طابع عدائي بين الحاكم  )5

ويل الذي يعكس بوضوح عدم والمحكوم ،وهو طابع موروث عن واقعنا التّاريخي الط

التالؤم بين شكل الدولة  والمبدأ فيها ، مما أدى إلى قصور العقل العربي على أن يقوم 

بدوره في بناء دولة القانون ، لذلك جاء الوقت الذي تعتبر الثقافة فيه مسئول سياسي عن 

 .فك هذه التّناقضات 
 

مل ، لذلك فقدها ،  وفقد قيمته  إن االنسان العربي اليوم ال يعرف قيمة الع )6

االنسانية الحضارية معها ؛ و هذا يستلزم نظرة تربوية اجتماعية معاصرة  تمكّن من 

 .تجاوز دورة التخلف  و إنتاجه فيها

   

  

  

الفكر " في كتابه عبد اهللا شريطإن الفلسفة الخلدونية الّتي يحدد معالمها أستاذي 
لتي  جاهد ، و ما زال يجاهد  ، من أجل تكريسها في كل هي ا"   األخالقي عند ابن خلدون

  بعد عمر - ؛ كما سأجاهد  معه رفقة جماعة من خير طلبته ،  و سنجاهد من بعده  )1(كتاباته 

 إلبراز و قطف ثمارها  ،  و إخراجها للنّاس ؛ و ال - طويل في ظل صحة جيدة إن شاء اللّه 

 بالكثير في التّعرف على الفكر الخلدوني أيام د اللّه شرّيط  عبأفعل ذلك إالّ ألننّي مدين ألستاذي 

  .كنت أتتلمذ عليه في مقاعد الجامعة، وحسبي أنّي ما زلت كذلك 
 

                                                 
  :  من هذه المؤّلفات 

  
  .1981، 2وطنية للنشر والتزیع ، الجزائر، طالشرآة المعرآة المفاهيم ،  -:      عبد اهللا الشریط  ) 1
  

  .1981، 2 الشرآة الوطنية للنشر والتوزع، الجزائر، ط،  من واقع الثقافة الجزائریة-                         
  

   .1981دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  المشكلة االیدیولوجية وقضایا التنمية، -                                
  

  .دون  أن أسى ما لم   اتمّكن من حصره من البرامج اإلذاعّية ، و المقاالت الصحفّية الكثيرة
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          الفَصلُ الثَّاِني
  
  
  

       
 

   ولُوِجيِتيمسالِخطَاِب اإليب اِفدور  
                     في 

             فَلْسـفَـِة العلـوم
                      

 
 
 
 
 

                    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
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I -  (   الفلسفة والعلمبينالعالقة في   

  

  

العلم ليس فلسفة ، و ، علما  ليست الفلسفة  إن كما الفلسفة "الـ"  ليس كما أن ، 

ها و  فلسفةليست ) 1( أدقّ بصفة ، أو فلسفات العلوم اإليبستيمولوجيا  أنكفى ، و ليس من مهام 

 العلم و الفلسفة ، أو أن تجيب عنهما ؛ بينعارض أو الوحدة   الـتّإشكالية تطرح  أنالدقيقة 

 نعده مدخال جوهريا في أنالعلم يمكن  بين  و  ةالفلسف  بين     مشكلة العالقةمع   فالتّعامل

 انطالقا من محاولة تفكيكية للعبارات ، و أخرى اإليبستيمولوجيا مفهوممقاربة تصبو إلى تحديد 

 تحولنا،  نقدي ذات طابع إجابات لما يمكن أن تفرزه هاتين العمليتين من  ذلكو ،تركيبية لها 

 مجاالت أخرى على وحتّى على ما ينعكس  ؛ التّقانة و  العلم معاناة التّعامل مع على التّو  على

  . المجتمع العلمي نسميهمن غير العلم من آثار في حياة النّاس داخل ما يمكن أن 

  

ذه المشكلة كان يمكن أن يكون أقّل صعوبة لو كنّا نملك من  مع هالتّعامل إن

      واحداتعريفا من التّعريفات  نملك أو كنّا ، ) 2( واضحا للفلسفة و واحدا  تسويراالتّحديدات 

 إلى  تقودنا تاريخ الفلسفة و الفالسفة  إلى فالعودة  . ؛ لكنّنا ال نملك هذا و ال ذاك للعلمو جليا 

                                                 
  . العلوم ، و للتفصيل في هذا أنظر تعريفنا لإليبستيمولوجيا في مفصلة الحقة فلسفة أستعمل مصطلح اإليبستيمولوجيا مرادفا لمصطلح )  1
 
                            1985 ، 1 دار النهضة العربية للطباعة و النشر  ، بيروت ، لبنان ، ط مقّدمات في الفلسفة ،: علي عبد المعطي محمد )  2

   .219 -153 ص                                       
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        "سقراط"  عند قاع التّحليل هي الفالسفة ، إنّها فالفلسفة ؛ )1(لسفة يصعب حصرهاتحديدات للف

)SOCRATE = ( " أفالطون " و ) م.ق399-م. ق470نحوPLATON =427أرسطو "و  )م . ق347-م. ق"         

  

)ARISTOTE    = 384هـ181=م  873-م796( الكندييعقوب  أبو  يوسف  هيكما، ) م. ق322-م. ق-

 و هي ؛ ) هـ340-هـ265=  من 950 -م878حوالي  ( الفارابيأبو نصر محمد بن محمد  و  )هـ 261

 أبو و  ، ) هـ429-هـ371=م1037-م980 ( سينا بن أبو علي الحسينو  ، الصفا  اخوان أيضا 

           "انشتاينألبرت   " هيثم ؛  ) هـ595-هـ521=م 1198-م1126 ( بن رشدالوليد محمد بن أحمد 

)Albert EINSTEIN  = 1879( "هيزنبرغ فيرنر"و، )م 1955-مWerner  HEISENBERG =     1901م - 

 ألنّه ليس من اليسير ،  للفلسفة يتعذّر علينا حصر تعريفات دقيقة  لذلك ؛  وغيرهم  ،)  م 1976

            تالف الفالسفةخال ، و  فيها النزعاتو ختالف المذاهبال مقارنة بين جوانبها المختلفة إقامة

        "  ياسبرسكارل"  كما يرى الفيلسوف األلماني الفالسفة هي فالفلسفة، )2( الفلسفية المدارسو 

)Karl JASPERS   =1889-1969 ()3( عودتنا  كما ؛ يرورة العلم تحولنا على وفرة ص إلى ان

 ؛ نفيها و منها ما يتعارض معها إلى حد ؛ بها فيمتزجمن التّعريفات ،منها ما يخالط الفلسفة   

 العارفة أحيانا بالذّات و ما يخالطه  كما نجد من تعريفات العلم ما يموضعه إلى حد الصرامة ،

 لكنّه.   فيغرقه في متاهاتها أمزجتها، و  بأحوالها   ، و اإلختالط  فيهاالحلول حد إلىأخرى  

 األيسر لنا أن نجيب بثقة أكثر و أكبر عن  منأنّه   -على الرغم من هذا و ذاك -   لييبدو

  .  لو نجيب عن مدلول الفلسفة   مما   العلم  مدلول

   

                      د مظهره يبدو  الّذي هذا لكنفتتالشى مالمحه ، لي هنا سرعان ما يتلب 

 غيري على أن العلم يعني كّل عميرورة العلم ذاته ؛ اللّهم إالّ إذا اكتفيت بالتّواضع صأمام ظاهرة 

 فإن العلم سيتجلّى ، الحالة  هذه حتّى في  و ،ما يقوم به العلماء في شتّى أنحاء المعمورة ، لكن 

 و لعّل هذا من أبرز األسباب الّتي جعلت ؛ معها تحديد طبيعته عصييستلنا بأنواع من التّشعب ، 

                                                 
  .28 ، ص 1975 ، 1عادل العوا  ،  منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان ،   ط. ترجمة د عظمة الفلسفة ، :آارل ياسبرس )  1
  ..93-25 ،  ص 1961  ،  1منشورات عويدات ، المكتبة الفلسفية  ،  طالمسألة الفلسفية  ، :محمد عبد الرحمن مرحبا ) 2
  
  .39 ، ص 1975 ، 1عادل العوا  ،  منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان ،   ط. ترجمة دظمة الفلسفة ،  ع:آارل ياسبرس ) )  3
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 مقابلة مع من ينحو هذا و،  )1( حديث عن المنهج فيه بال العلم يعرفون  بالمفهمةبعض المهتمين 

 يزيد المشكلة إالّ تعقيدا ؛ فنحن إن ال هذا  لكن  ، متشعبة الكالم عما يدرسه من مواضيعناحية 

أما إذا ذهبنا مذهب  . العلوم بتعددية هائلة في مناهج نصطدم  تجدناذهبنا مذهب األوائل ، 

   المناهج  تعدد الموضوعات في العلم ليست أقّل صعوبة من  منرة  الثّواني ، فستجدنا أمام وف

 المشكلة بدرجة أقّل تعقيدا أحاول اإللمام بذلك الجزء الّذي  مواجهة من أجل و ،و مع ذلك  

    .معارفنا لنا أن نعده دون سواه علما في يمكن

              

 من اعتبار ممكن العلم تحديدهم أن   أفترض محاورتممن للبعض يبدو                    

 علم " أو"   الطبيعة علم" كقولنا، بالضبط" علم"التّسميات المحددة لموضوعاته، و التّالية لمفردة 

 من المشتقّة في التّسميات الالتينية  أكبر و لعّل هذا يتجلّى بوضوح ،"  النّفس علم "أو" اإلجتماع 

"     لوجياجيو " و"  لوجيابيو" ، كقولنا   ...)logie  ... "(الـ علم" اليونانية ، و الّتي نسميها  

    تلك...)  علم الـ (  محّل  الموضوعات غير ذلك من  و"  لوجيافزيو "و "  لوجيااركيو " و

  المعارف من لنا أنواع ثالثة  تفرز هذه التّسميات  أن  مفادها مالحظة إلى    هذا يقودني أن إالّ

 بأشياء الطّبيعة ؛ أي تنتج لنا نماذج الثّالث أحدها بالمقدسات ، و اآلخر باإلنسانيات ، و  قيتعلّ  

  : على األقّل من هذه العلوم يتعذّر علينا تبسيطها ، هي ثالثة

  

 الذي  ينصب  موضوعه على مدارسة نسقية ) Théologie=  الالّهوت    (  الثيولوجيا: أوال -

، أو هو العلم  الّذي يبحث  في اللّه و صفاته            )2(في دين معين من المعتقدات القطعية 

و بهذا . و عالئقه بالعالم و اإلنسان ، و يرادفه علم التوحيد  ، وعلم الكالم ، و علم الربوبية

بسبب من نشأته , يكون الالّهوت عبارة عن نظام من التفكير الديني يقتصر في معناه الضيق

وبسبب من طبيعة , ولكنه قد يشمل في معناه الواسع, نصرانية دون غيرهاعلى ال, وشكله

                                                 
  .231ص .1981 ، 1 المجلس الوطني للثقافة و الفنون و  لآلداب ،  الكويت ، ط التفكير العلمي ،: فؤاد زآريا ) 1

  2) لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين بإشراف روزنتل و ي.يودين:  الموسوعة الفلسفّية ،  ترجمة سمير آرم   ، دار الطليعة   
  .408 ، مادة الالهوت ، ص 2                                                             للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط
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علم , في األصل, وتعني كلمة الالهوت. بعض األديان األخرى أيضا, الموضوعات التي يعالجها

 ).1(اهللا   

  

 الذي يبحث في أصل موهو العل ؛  )Anthropologie =علم الثقافات  ( األنثروبولوجيا :ثانيا-

و بهذا تركّز دراسات  ؛ )2(ري وتطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته وثقافاته الجنس البش

اإلنسان كعضو  في المملكة الحيوانية، و على سلوكه كعضو  في المجتمع،  األنثروبولوجيا على

و من ثم تهتم األنثروبولوجيا باألشكال األولى لإلنسان و سلوكه  بنفس درجة اهتمامها باألشكال 

  ).3(تدرس التطور البنائي للبشرية و نمو الحضارات منذ اقدم األشكال المعاصرة  ف

 وهو العلم الذي يدرس الوظائف  . ) Physiologie  = علم وظائف األعضاء(الفيزيولوجيا     -

 العضوية لدى ةاألساسية التي تجري داخل الخاليا و األنسجة و األعضاء و داخل مختلف األنظم

الكائن الحي.  
 

ة المعارضة منالعلوم  ليس  هذه إنمهامها ، حسب تقديري ، أن تطرح اشكالي 

لكن األعم في تذهن .  ، أو أن تجيب عنها بأي حال من األحوال العلمأو الوحدة بين الفلسفة و 

في   كانت تسمى الّتي العلوم  وهي ، الطّبيعية بالعلوم  بعيد العلوم يرتبط منذ أمد لمباحثالنّاس 

 مثل العلوم األخالقية ، أو العلوم مفاهيم هذا معناه أن  و    الطّبيعية ؛بالفلسفة  عصر الحديثال

                                                 
ليستنتج منها , هي الحقائق الموحاة, لق من حقائق أساسية راهنة إلى أن الالهوت علم حقيقي  ألنه ينطتوما األكويني ذهب القديس )1

أما موضوعات علم . بالطرق العلمية الصرفة معارف جديدة تأتي على شكل نتائج الهوتية ثم ينسق ذلك كله في وحدة جامعة تامة 

لالهوت المسيحي الكاثوليكي يذهب إلى القول وا. والحساب, والبعث, والخالص, والعالم, واإلنسان, اهللا :الالهوت المسيحي الرئيسية فهي

وقد خرجت فرق . ولكل من هذه األقانيم الثالثة الجوهر اإللهي نفسه . والروح القدس, واإلبن, بأن  في اهللا ثالثة أقانيم هي األب

وأكدت على أنه  ليس في اهللا نصرانية كثيرة على مذهب الكنيسة الكاثوليكية في التثليث فأنكرت ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس 

فما كان من الكنيسة الكاثوليكية إال أن شنت على هذه الفرق حربا ال هوادة فيها وعقدت مجامع متعددة للرد عليها , إال أقنوم واحد 

    .وتحريم ما ذهبت إليه
  

فأما األنثروبولوجيا الطبيعية فتعنى . يا الثقافيةاألنثروبولوجيا الطبيعية واألنثروبولوج: تنقسم األنثروبولوجيا إلى فرعين  رئيسيين )  2

وأما األنثروبولوجيا الثقافية فتعنى بدراسة . الى تطورهما بدراسة اإلنسان القبتاريخي واإلنسان الحديث والعمليات النشوئية التي أدت

واألنثروبولوجيا , ار وعلم األعراق البشريةهي علم اآلث, وهي تتفرع إلى شعب أربع, مختلف الثقافات التي أنشأها اإلنسان عبر التاريخ

  .االجتماعية وعلم اللغة
  
   .28 ، ص1982 ، 3،  دار المعارف ، مصر ، ط ، أسس نظرية و تطبيقات عملية  األنثروبولوجيا : محمد الجوهري  )  3
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 قدمها الّتي، كتلك  )1( تأثير بعض التّمييزات المعاصرة و المدقّقة تحتاإلنسانية لم تظهر إالّ 

- Wilhelm DILTHHEY = 1833(    " دلتاي ولهالم "  الفيلسوف و عالم اإلجتماع األلماني

  .(2) 1910  سنة وضعه  لّذيا   "  الفلسفةجوهر "     كتابه في  )1911

  

 في تعريف العلم ؛ أما الجانب الّذي أخطو فيه محاولة جانب من نقد كّل هذا                 

شكّل النّموذج ي  العلم الذي  في نظرتنا إلى الرياضيات ، باعتبارهافيكمنخطوة  أكثر جرأة  

   : الجوهري  السؤال  عن في كّل العصور ، إذ علينا أن نجيب فيها  للمعقوليةعلى األ

    .ماذا نفعل بالرياضيات ؟

  

 لم تعد تعرف المعاصرةلرياضيات ا   أنقنطل              تتأسس مشروعية هذه المساءلة من م

 الكالسيكي المعتقد طُِقْسالتّصور ُي هذا أن  إلى إلى اإلشارة  ا  ، و هنا تراني مضطربموضوعها

 القابلة للقياس في المقاديرفي الرياضيات ، ذلك المعتقد الذي يجعل موضوعها منحصرا في 

 أفكار العدد و المكان الّلذان يعودان إلى معطيات أولية ، أو إلى أيشكلها المنفصل و المتّصل ،  

  .) 3 (ي فطرية تشكّل المحتوى الخاص بالعقل الكالسيك

  

                   ياضيات إذن ليس إنة  لها الرياضيموضوع ، ألنّها لم تعد تدرس الكائنات الر 

 أنّه ال يملك أي قانون أي ، يملك أي تشريع أنطولوجي ال فيها متعلّقا ببنية عقل  األمر صارإذ  

 من الكائنات إلى   ، فتحولت فيهاذرياج تحوال ؛ و هذا األمر تطلّب  الرياضيمختص بعلم الكائن 

 = René DESCARTES" ( ديكارت رونيه"  من الحقيقة البديهية كما كان يتصورهاأي ؛ البنيات

  عنها العالقة في رياضيات المجموعات ، وما انجر إلى "  الطّريقةمقالة " في )1596-1650

  ) .4( أزمة األسس الرياضية كلّها لتجاوز

                                                 
  .139-128 ، ص 1982-1981 جامعة دمشق ، مناهج البحث  في العلوم اإلجتماعية ،: نايف بلوز )  1
  

 2)  لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين بإشراف روزنتل و ي.يودين:  الموسوعة الفلسفّية ،  ترجمة سمير آرم   ، دار الطليعة     
   .197ص   ،  ، مادة الالهوت 2                                                          للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط

  
  تطور الفكر :1،  ج) جزءان(مدخل إلى  فلسفة العلوم ، دراسات و نصوص  في  اإلیبستيمولوجيا المعاصرة  ، : محمد عابد الجابري ) 3 

-61، ص  1982 ، 2 دار الطّّّّّّّّليعة للّطباعة و الّنشر  ، بيروت ، لبنان ،ط   ،الریاضي و العقالنية المعاصرة                                  
66.   

  .112– 97 ، ص المرجع نفسه )  4
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صارت هي  فإن الرياضيات المعاصرة أخرى من جهة ، و من جهة هذا                     

  بحيث صار ؛   فيها كّل معنى   اإلستنتاجيو  الحدسي المنهج ، و ذلك منذ أن فقد  امنهجذاتها 

 أو العالقات فيها عبارة عن مجموعة من اإلجراءات و التّحويالت الّتي تجرى على االستنتاج

  ).1( الرياضية البنيات

  

 المهم الذي يجب أن يطرح فيها السؤال في العلوم اإلنسانية ، فإنّي أرى أما                   

 إالّّّّ إذا يتملّك مشروعيته؟ ، وهو سؤال ال  ماذا نفعل بالتّاريخ: متجسدا هذه المرة في التّاريخ  

على - مؤقّتا - ثم تعارفنا  ؛  التاّريخصنيف تجاوزنا الخالفات القائمة حول موضوع و منهج و ت

        إن التّاريخ . )2( واحدة إعادة بناء ما ال يحدث إالّ مرة -  أوجهه في وجه من -  يعنيأنّه  

 ألنّه من طبيعة ، منهجا في ذاته ، كما أن موضوعه ال يقبل منهج العلوم  ليس – بهذا المعنى –

  .ن جهة ، و من طبيعة اختبارية من جهة أخرى رياضية م-منطقية :مزدوجة 

  

                  ا           -ال الّتي تعارفنا عليها ، يصير  الوجهة من هذه  ،  التاريخ إنمنطقي

 )A-logique( ،  غم و بمعزل عن الخبرات يحدث ألنّهة على الربهذه  فموضوعه،  اإلنساني 

 اإلنسان ؛ و هذا على الرغم ما يبدو في هذه ليسعة ، و الصفة ليس اللّه ، و ليس الطّبي

 دا لتجميعات لفظية من قبيل التّاريخ األمراإلستثناءات من مفارقات ؛ ذلك أنيتطلّب فهما جي 

 تجميعات و استعماالت ال تتوجه أنّها ذلك ؛ ، أو تاريخ اإلنسانية الطّبيعيالمقدس ، أو التّاريخ 

 المفردة التّجلّيات عن اللّفظية بقدر ما تكشف  التجميعاتعاني الّتي تحملها إلى موضوع بتلك الم

 علمية على اإلطالق ، ألن معرفةإن تعقّل حدث فريد ال يمكن أن يكون . و تعتني بها وحدها 

 تتعلّق بالمحسوسات   ) في مقابل فردية(عالمية والمعرفة العلمية في نظري هي معرفة شمولية 

  . بالكائنات العقلية الخالصة  تتعلّقو ال

  

                                                                                                                                                
  

       1 ) Jean ULMO  : La Pensée Scientifique Moderne , Flammarion , Paris , France ,  1969  ,                  
                                   pp 253-254  .  
                         

  .431 ، ص1982-1981 جامعة دمشق ، سوريا ، بحث  في العلوم  اإلجتماعية  ،  مناهج ال:نايف بلوز )  2
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 التاّريخ   و الرياضيات قد وضحت أن أكون ه المواضعة هذمن انطالقا                   

 هي الرياضيات المعرفة العلمية الصحيحة ؛ ذلك أن شروط  -كّل بطريقته الخاصة-يشكّالن 

 BOUTROUX   Emile  = 1845-1921  " (بوترو ايميل" علم الضرورة كما كان الفيلسوف الفرنسي 

 بل أن النّقد اإليبستيمولوجي ؛ دائما ؛ كما أن لكّل علم مدخله التّاريخي الذي ال يفقه دونه  يقول) 

  . ألنّه متّصل بتحوالتها و انقالباتها ، العلوم بتاريخكلّه متّصل 

  

      ثر دقّة ، فإنّي أذكّر بأن الرياضة    عن إعطاء هذا التّمييز معنى أكبحثا و                

 يمكن لهما أن يتفحصا – في المقابل – ، إالّ أنّهما الحقيقي التّاريخ ال يمكن لهما أن يكشفا عن و

 خاصة و أن ، حقيقي  ، أي أنّهما يملكان إمكان توكيد أو بتر ما يعتقد أنّهالحقيقيذلك البحث عن 

 الصدق انطالقا من العمليات تؤسسنّها أل بما هو صحيح إجرائيا ،  الرياضة ال تمدنا إالّ

 أن الوقائع و الحوادث العيانية ليس أخرى ما يجعلني أؤكّد مرة ذا؛ و ه)1(الرياضية ذاتها 

   .الرياضياتبإمكانها البتّة أن تراقب أو توجه 

  

       هو تاريخي ؛  مابثق دوما من ترييض  جعلني أعتقد أن العلم يني ما هذا                  

 تام ترييض أن هذا التّرييض هو من بالتّأكد  تسمح المنظومة الّتي هي في العلوم  التّجربة أن و

 بذلك فقط يمكنه أن يخضع موضوع وو مطابق ؛ فالعلم يتّجه دوما من الملموس إلى المجرد ؛  

 أو النّمط الموضوعي ، ما نسميه الطّريقة الموضوعية   أجل تأسيسمن العارفة  للذّاتالبحث   

 رنا  إذاو . )2(في البحث العلميلما هو عكس تصو بق الترييضيالس رنا تاريخيأي إذا تصو ، 

 الممكن لألنساق العملية الشّمولية ذات و المحتوى الخيالي تعني الفكرة  حيثتأريخا لألفكار  

ر دوما من المجرد إلى  يؤسس نوعا من المعرفة تباشَالتّصور فإن هذا الطّبيعة الرياضية ،

 نسميها النّمط طريقة ، و هذا حسب للموضوع فيها العارفة الذّات ترضخ حيثالمحسوس ، 

  . ممثّل لها خير  الفن يكون ، الذّاتي  

  

                                                 
1 ) Henri POINCARE :La Valeur de la Science , Ed.Flammarion , France , 1970 , pp 27-40. 
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                عي أنّاآلن  لنا أن نتساءل أليس ثمنبحث عندما ند بط  عمنا وجدنا بعض الض

 ، بأنّنا نبتغي الشّيء بعض يمكن الرد ، ولو بطريقة عامة  أنّه يبدو لي   ؟   "علوم"    لكلمة

في حدود  ،  أو الطّعن   قابلة للتّصديق عالمية - طبيعة شموليةذاتالبحث عن إثباتات ملموسة  

 تلك الحدود بكّل وضوح في كّل نعيكنّا ال   حتّى و إن   هذا الّتي منها نقولها ،للوضعيةمالزمة 

  . الحاالت 

التي وردت في  هذا الرد لمصطلحات ا  بعضمعانيقد يطالبني البعض بتحديد 

 أنها أرى تصديق، و طعن، و حدود ؛ إالّ أنّي و   و شمولي ،، إثباتات ، و ملموس: من قبيل 

كل شّال هذا في ناها بكّل دقّةفظة على معألنّها محا ال تأويل فيها ، مصطلحات واضحة بذاتها ،

 الذي الواقعي الذي أراه أجدر بالتّحليل هو أن هذا الفهم من اإلثبات لكن ؛ ها فيهتلاستعمالذي 

 بفحص النّجاح يسمح – بحكم أن أغلبية اإلثباتات جرى فحصها بدقّة –نبتغيه لتعريف العلم 

 الوضعي للتّطور ، ألن هذا المفهوم الذي عوض اليوم الباهر الذي حقّقته العلوم ، هذا النّجاح

ة قيمة األخير ال يشكّل بالنّسبة إليالقيمة  اجتماعي رة إلى نموا منسوبة بطريقة مزوة ماألخالقي 

 و ذلك بواسطة ، تحسنا في العلم ذاتهيعنيقصده  أللرفه اإلجتماعي  ؛ لكن التّطور الذي 

    تشجيع و تقدم    ألن ؛ و بالنّتيجة تشييد الحقيقة ال غير، نوعالمية كما و مضاعفة الحقائق الع

؛ إذ نجدها )1( على عاتقها التّقنيةو تحسين القيمة اإلجتماعية للرفه صار اليوم مما تتحمله 

 أن هذا يعني هنا الرفه اإلجتماعي ؛ فهل يعني الذي  ،توجهت بها ناحية اتّفاق الحقيقة مع الخير

 التّفكير فيه بالجدية الّتي فيالتّقنية هي الّتي ستعيدنا إلى الفلسفة بواسطة ائتالف لم يبدأ الكثير منّا 

 كما أشرت إليه  الجدلي بين العلم و األخالقالتّالقي أليس هذا اإلئتالف هو المعبر عن .يتطلّبها ؟

األخالق كممارسة علمية في في الفصل األول من هذه األطروحة في معرض كالمي عن 

 ال توجد إالّ حيث توجد أهداف أنّها ؟ أفال ينبغي لنا أن نقول عن التّقنية عبد اللّه شريطخلدونية 

  . أخالقية معا ؟ وعلمية  

  

  

                  هذا إنالكّل العلمي -ة أو -التّقنياألخالقي ال يمكن أن يتحقّق بطريقة تلقائي

 األخالق  وجدلية بين العلم ال في - تدقيقا - احصره  لي يمكن جدلية أراه يتطلّب بل    ، عفوية
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  أن تكون للتّقنية في هذه  ؛  شريطة يمكن أن تكون المعبر الحقيقي عن تلك الكلّية العلمية بحيث

  . بطريقة مسبقة لألخالق  تخضعالكلّية مسؤولية نوعية  

  

 يمكن لي التّوسع في موضوع التّقنية واألخالق و العلم ، ألن حدود البحث ال هإنّ                 

   "  تطبيقيا علما"  عنها ليست تحدثأ ذلك ، لكنّي أكتفي باإلشارة إلى أن التقنية الّتي منتمنعني 

 ينال  إذ يبدو لي أنّه ال،  المصطلح التّحفّظ الذي أسجله في استعمال هذا من هذا على الرغم و

 األخالق  في مقابله اإلصطالحي - حين اعتماده– الجماعي على أيامنا هذه ، ألنّنا نغفل الرضا

   ما ينجر عنها من اشكاليات عند إثارة موضوع الجدلية بين العلمو"   التّطبيقية األخالق" و هو 

  . األخالق و  التقنيةو 

  

رت إلى األخالق باعتبارها النّشاط الذي يجري داخل  و بما أنّني أش، لكن                   

 قد أشرت إلى نشاط بجانب النّشاط أكون، فإنّي )1( عبد اللّه شريط كما أكّده أستاذي مجتمع 

 العلم وحده ؛ إلى هذا ما يستلزم القول بأن الحكمة ال ترد و العقل ؛ و الحواس  منالعلمي ينبع  

 متعلّقة بالتّعقّل فحسب ، أمورقترح أن تكون الفلسفة حكمة تبحث في لكن هذا ليس معناه أنّني أ

 ؛ ألن األصل اإليتيمولوجي للفلسفة هو المحبةألن الحكمة في نظري يجب أن تحوي التّعقّل و 

 التّالقي الجدلي الذي أشرت إليه في الفقرة السابقة يتجاوز أن الحكمة ؛ و نتيجة لهذا أرى محبة

 أن نذكر العلم في - الضروريمن بل – ألنّه من المفيد ، البسيط   التّجميعرد هو كذلك مج

  .  إشكالية عالقة الفلسفة بالعلم معالجةعالقاته بمعطيات أخرى عند  

  

 نفسي أمام حيرة ملحة و أنا أتكلّم عن الفلسفة ، إذ ال بد لي من أجد إنّي                   

 الفلسفة منذ الوهلة األولى أستطيع أن أقول أن نمط هذه . ي فلسفة نريد ؟أ : السؤالاإلجابة عن 

  لهذا التّراث تطهير تناول اشكالية التّراث و المعاصرة  قصد البحث عنال تنحصر مهمته في

 ذلك أن هذا  ؛   رقراقا صافيا - نتيجة ذلك-فنحوله   ، وائبشّالكما نطهر الماء العكر من 

 ؛   التّصفية سوى للفلسفة فيها من مهمة  تجد ال " مضيقة" لتّفلسف يقودنا إلى فلسفة النّوع من ا

 إالّ تصف الفيزيائية الّتي ال النّظرية  ،  مثل ما نجد فيالعلوم في   النّمط هو السائد  و هذا

                                                 
   .1981 ، 2 الشرآة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر ،  طالفكر األخالقي عند ابن خلدون ،-: عبد اهللا شريط  )  1
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 أن يتوصل   نود دوما- نحن المشتغلين بالفلسفة - إالّ أنّنا   ،  نفسهظاهرة واحدة في الوقت

  فنحن ال نحبذ ؛ الفلسفة في ألن هذا حالنا نظرية شاملة في الظّواهر ؛  وضعالفيزيائيون إلى 

على صب أفكارها - ضاللة -   تعملالتي   يريطهتّو ال    يقيضيتّ ذات اإلتّجاه الالفلسفات

  . مشبعة وغلقة  إلى مذهبية م في نهاية المطاف  تكسألنّها تنالبائسة في فلسفة مفردة ، 

  

 الفلسفية الّتي ادعت األنساق أظن نفسي مخطئا عندما أقول أن أكبر ال                   

 ، و هو ما كان في الحقيقة من المضيقةالشّمولية هي أنساق صدرت عن ذلك النّوع من الفلسفة 

  اق المغلقة و الكاملة  مواصلة نهج نحت األنسعلىوراء انهيارها ؛ و إنّي ال أرى أي مشجع 

   مرتبطا بادعاء الكمال و الشّمولية ؛ إنّنا ال نملك الفلسفة دائما كان - في تقديري -ألن انهيارها 

صيرورة مفتوحة على و  دينامية باعتبارها فيها ، لجن أن  عا جمينا نريد  ، لكنُكلَتَْمتُألنّها ال 

 كنّا لو ؛ إذ  من جهة أخرى باستمرار حب الحكمة   استحداث صيرورة فيوالتّاريخ من جهة ،  

، تذكر  فائدة  تحتوي على أية لنا  فإنّه؛نريد فلسفة كاملة ومنتهية ؛ و حتّى لو كان ذلك بإمكاننا 

   .أو سحربل لن تبقى فيها أية جاذبية 

  

 أن العلم ليس الفلسفة ؛ دتؤكّ نتيجة  إلى عته التّحليل النّقدي الّذي اتّبي أوصلنلقد                  

بحكم ذلك و ،  الغاياتهو يتبعها في الكثير من  بل  غريب عنها ،  معناه أنّه ليس هذالكن  

 أياّمنا؛ لكن النّجاح الباهر الّذي أحرزه العلم على كما أسلفت  الفلسفة و العلم و األخالق جدلية

القول بتلك الجدلية ، بل إلى التّغافل  صارت تحجب نفع درجة إلى شهرتههذه هو الّذي عظّم  

  .عنها و عن جدواها 

  

                  أسمالي في عالمنا اليوم الليبيرالي نجاح العلم نجاحا مطّردا جعل النّمط إنالر 

، )1( الوحيد في حّل كّل مشكالت العالم الضامنيعظّمه بكثافة ، فصار أصحابه يتوهمون أنّه 

 الكالّنية      تحقيق أن العلم هو الموصل األوحد إلى  أصحابهنّمط اإلشتراكي يتوهم تماما كما كان ال

                                                 
  لس الوطني  ، ترجمة عباس عدنان علي  ، المجاإلعتداء على الديمقراطية و الرفاهيةفخ العولمة  ، :هانس بيترمارتين و هارالد شومان) 1

  292-253 ، ص 1998                                               للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكويت  ، 
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 اإلجتماعيغوص في تحليل األسباب الّتي جعلت أصحاب هذا النّمط أ عندما يلكنّ . الشّمولية و

  . ى ثانوية  و أخر ، أوليةأسباب إلى تنقسمجدها  أ ي للعلم فإنّالفائق النّجاحأو ذاك يبررون بها  

  

            لنا العلم علما حقيقيا يسير في ترقّي دائبتجلّىيف األولية األسبابأما في 

 هذا  لعّل، و  الجزئية المتتالية فيهللحقائق فيما يتم من اكتشافات  تام و ذلكلنا بوضوحينبجس  و

       إلى اإلنسان ؛ بالنّسبة الخير  و لقيمة، المالزمة لألشياء  للقيمة مضاعفا و   مكثِّفا هما جعل

 النّيوتونية مثال أراه متجسدا فيما قدمت للعلم الميكانيكا النّجاح الباهر الذي اكتسبته  يكونو بهذا 

 من أن النّظرية الفيزيائية الرغم ، و هذا على )1 ( الفيزيائيةالنّظرية  لبناءو العلماء من أنموذج 

 استلزاماتها و في    أكان ذلك في شكلها سواءعا عن ذلك األنموذج ، المعاصرة ابتعدت واس

 المطبقة على األساليب العقليةو في الفروض أاإليبستيمولوجيّة ، أو في مفهومها للحتمية ، 

  .) 2(اإلختبارية 

  

تداد قرون  على ام  فإنّنا نجد العلم قد خضع الثّانوية في زمرة األسباب أما                   

 من المفاهيم إمكانا كماال و األكثر التّخلّص  أساليبشمال ،  صارمينمتتالية  لتفسير و نقد 

 سواء عند النّهضة هذا منذ عصر وكان  ؛ ، و من المفاهيم اإلنسانية المتعلّقة بها  الالّهوتية

     بما فيه الكفاية  عةالطّبيفي   و هكذا صار العلم مختصا و محصورا؛الفرنسيين أو اإلنكليز  

 ما تتطلّبه من المتناهيات ، و ال عن الوجود اإلنساني  و و هذا كي ال يجيب عن القوة المقدسة 

و ذلك  ،  مبعدة عن العلم نفسهاوجدت المياتافيزيقا هكذا ؛ و )3( ما يمكن أن يحدث مرتبطا به أو

 علم تؤسس ، ألن العلوم األخرى )4(اهي مظهره الالّمتنفي   الوجودعلممن جهة اعتبارها تعالج 
 مبعدة عن العلم من جهة تجلّيها نفسها كما وجدت  ؛ و المتعدد  المتعين مظهره  على الموجود

 زماننا ؛  متطلّبات  مفرغ من كّل عقيدة ، و منكمش إلى فلسفات بعيدة عنكالم علم تجميعاتفي 

                                                 
  المجلس الوطني للثقافة و الفنون       األصول ، الحصاد ، اآلفاق المستقبلية ، فلسفة العلم  في القرن العشرین ، :  يمنى طريف الخولي )  1

  .90-83 ، ص 2000 ، 1                     و اآلداب ،  الكويت  ، ط            
  
  .227-205 ،ص1988 ، 3المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ،  الكويت ،طالتفكير العلمي ، : فؤاد زآرّيا )  2
  
  .34 ، ص1978يروت ، لبنان ،  ،  ترجمة عادل العّوا ،  منشورات عويدات ،  ب نقد المجتمع المعاصر : ريمون روّيه )  3
  
   1981 ، 1باريس ، ط-آريم مّتى ، منشورات عويدات ، بيروت. ترجمة دطبيعة الميتافيزیقا ، :جماعة من فالسفة اإلنكليز المعاصرين)  4

 .10 ، 9                                                                                ص
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 إالّ – من منظور محض علمي إلطارها –ا  أجرى فإنّه لم يبق من األنثروبولوجيجهةو من 

 الحقيقي جماجم و بقايا أعضاء مات أصحابها بطريقة رهيبة بالنّسبة إلى ما يكون الوجود تفحص

  .  لإلنسانية 

  

  ة                إنلية ،    تتغلّبقدالعوامل األوفي هذه الحالة وأحيانا على العوامل الثّانوي فإن 

على غير وجه - بذلك المعنى الضيق اللّصيق بالطّبيعة يكون قد تمرتب  علومايشكّل  الكّل ما  

 يترتّب على هذا أن تكون الرياضيات تابعة  ، والعلمي فيما نطلق عليه تسمية القانون -صواب

  . إلى العلوم العقلية أقربلعلوم الطّبيعية ؛ في حين أنّها ل

  

  بها أعني و أجد نفسي أمام نتيجة أراها جد هامة  ،  فإنّي ، قدمت على ما بناء                 

 السعي الدؤوب لتكريس  من جهة أخرى من جهة ، و)1 ( في المجتمع الثّقافيةالهوة  إنتاج

 حد التّراكب ، إلى  نتيجة  فتصالن الواحد ،  المجتمع في متمايزتين ، غالبا ما تظهران  ثقافتين

 تدارست تقدما اإلتّجاهات المعاصرة في اللّسانيات أكثر؛و هذا على الرغم من أن  العداء أحيانا 

عمل  من ينتج عن الهوة تلكما  لثة جهة ثاومن   .ا لم تتمكّن من تصحيحههذه الظّاهرة ، لكنّها 

قافة  ثإغناء على إفقار الثّقافتين نتيجة رد الفعل التناحري من كليهما عند السعي على متواصل

   الثّقافة يمكن أن يكون   لكالم عماا  عند واضحاعلى حساب أخرى ، و يظهر هذا الوهن 

   .للمجتمعدة  حِّوالُم

  

           الواحدهذه الهوة الثّقافية في المجتمع لقد تكلّم الكثير من الفالسفة عن                   

  تناول هذه الظّاهرة بعمق منلعّل من أبرزثّانية ، و الحرب العالمية البعد ما و خاصة في أوروبا

 وهي ، " ثقافتان"  الشّهيرة محاضرته في  ) C.P SNOW" ( سنو "  ياللّّورد اإلنكليزهو 

؛ أما في العالم العربي ) 2 (1959 سنة    " كامبريدج"  جامعة فيالمحاضرة الّتي ألقاها  

 محورا  ، و ذلك حينما جعلهاعندنا من تناولهام بن نبي مالك المعاصر فال أعرف أقدر من

   في الجزائر على الثّقافيةأساسيا في معالجة مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ، و المشكلة 

                                                 
  .36-34 ، ص 1978 ، 1باريس،ط—عادل العّوا ،  منشورات عويدات ، بيروت. ترجمة د نقد المجتمع المعاصر ، :ريمون روّيه )  1
  
 .274-273 ص ،  1993 العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، الهيئة  العلم ،عصر :  حّنا صادق سمير. د )   2
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 بن نبي مالك  كان و إذا؛ )1(عموماالخصوص ، و مشكلة الصراع الفكري في البالد المستعمرة 

 تصادمجتمع الجزائري سببا أساسيا في تراكبه ، و بالتّالي  الثّقافية في المالهوة اتّخذ من قد

 نعنيها في الّتيطبقتين لغويتين فيه ، فإنه يرجع أسباب تلك الهوة الى أسباب تختلف عن تلك 

 زالت تالزم ماجعلها معضلة من مشكالت الحضارة   و لعّل هذا ما المجتمعات العلمية ، 

 ، لكن بدرجة العربي أخرى غيرها في الوطن بلدان تالزم  زالت كما ال  ؛  الجزائر إلى اليوم 

 أظنّها زائلة في اآلجال القريبة ما دامت فينا قابلية لإلستعمار كما يقول ال ومختلفة في الحدة ،  

 إذ نحن نلمس لها ، في ذاته ليس مما يميزنا عن العالمين الهوة أن مفهوم  إالّ  ؛  نبيبن مالك

  . العالمقارات المعالم في أوروبا ، و آسيا ، و غيرها من  وجودا بارز

   

 حدة من سواه ، و هذا على أكثر انكلترا مثال تبرز لنا هذه الهوة بشكل ففي                  

 ال عواملهاإالّ أن  .  بمثل هذه الظّاهرة التأثّرالرغم من أن ذلك البلد يبدو لنا أبعد ما يكون عن 

 كما هو الحال عندنا ، و إنّما تتحدد في ثقافة ذات جذور و امتدادات لغوية ازدواجية إلىتعود  

  . اعتمادا على المقدسات و اإلنسانياتخطابها لها تحاول تشييد مقابلة ، و أخرى  علميةمحض 

  

ي تتّخذ دقّق في تحليل المجتمعات الّتأ عندما يفإنّن أوضح للمسألة ، ولتذهن                    

 الثّقافة المحض علمية متفوقة أن يتبين لنا ، منهجا و معتقدا  الليبيراليمن األسلوب الرأسمالي 

 هي الّتي كونت روح الثّقافة األوروبية منذ نجدهاجدا على ثقافة المقدسات و اإلنسانيات ؛ بل 

ترام ، أو موضع تسامح من قبل  احموضع حين بقيت المقدسات و اإلنسانيات إما في ،الحداثة  

 في فلسفة  - تدريجيا – ذاك لم يمنعها من أن تؤسس وضعها لكن  ،تلك الثّقافة المهيمنة  

 Michel Eyquem De( " مونتيني دي ميشال" اإلنسان بدأت معالمها ترتسم منذ أن وضع

MONTAIGNE  =  1533-1592 ( ين  عند كتاباتا و انتهاء، " المقاالت" كتابهالمعاصرين الوجودي ، 

                                                 
  : في هذا الموضوع راجع للّتوّسع )   1

  .ت. محمد عبد العظيم علي ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، دترجمة ألفكار في العالم اإلسالمي ، امشكلة  -: بن نبي مالك  - أ
  . آامل مسقاوي ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة ، مصرعمر مراجعة في البالد المستعمرة ،  الفكريالصراع -                                 
  .ت. ، د2 الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط دار ترجمة عبد الصبور شاهين ، ، كلة الّثقافة  مش-                                

      
  : في الفلسفة  الماجستير بها   نلت اّلتي رسالتي  - ب        
         

  .1985معة الجزائر ،  المكتبة المرآزية بجا،  مطبوعة  بن نبي ، ماالك األفكار في الفلسفة اإلجتماعية عند مكانة:  سعيدي حمودة   
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 تضمنه كتابه  فيما)  Jean Paul SARTRE = 1905-1980( "  سارتر بول جون" و خاصة منهم   

 وهذا ما أنتج في الواقع ثقافتين متمايزتين ، هما الثقافة ؛  ) 2 (،) 1" ( مذهب إنساني الوجودية" 

 المضطهدة ، أي التّقابل الالّجدلي بين ولمناضلة  الثقافة اإلنسانية او ،  الحاكمةالعلمية السائدة و 

  . موضوعاتهاوالذّات العارفة  

  

 منهجا و اتّخذت من اإلشتراكية الماركسية أسلوبا  الّتي في المجتمعات                     أما

اإلنهيار   تدور في فلكه الى الّتيفي تدبير حالها و مآلها ، و إن انتهى شقّها السوفياتي و البلدان 

 ، فألنّها تميزت في بنيانها التحتي بتأثّر الحرو اإلنصياع لشروط أسلوب اإلقتصاد  و التّفتّت 

 و عقائدية من التّصورات البروتستانتية الديكارتية ،ثم معاصرةواضح بالتّصور الفلسفي األكثر 

 إعالنها  وراءوهو التّأثّر الذي كان من  سادت المجتمعات الرأسمالية اليبيرالية ؛ الّتيالموسوعية 

 بها في الحقيقة إلى خطأ أساسي انعكس على أدى لكن هذا  لها؛  رسميةالثّقافة العلمانية ثقافة 

 ؛ كالّنية بطريقة مصطنعة ، إلى اإلطالقية وال  العلم ،تحول ، و أعني به ذاتها العلمية  الطّبيعة

            ثاق المتتالي للمجتمع في مستوياته اإلقتصادية و السياسية اإلنبوفصار يحكم التّطور 

 وقت هو أعجز ما يكون عن تقديم في الثّقافية وغيرها ، بل صار يتحكّم فيهما  وو اإلجتماعية 

 من ه استبعد ذلك لتلك المجتمعات ، ألنّأخالقيةمواصفات لمحاولة أصيلة لتأسيس و ترقية قيم 

  .) 3( بطريقة جد مصطنعة و مقنّعة ه اتصحقل اختصا

  

 النّسقية  التوجهات هذا أو ذاك من تلك في ال تصنّف  الّتي في المجتمعات أما                

 و السيايسية نوع من اإلنشقاق اإلقتصادية ظهر في بنيتها اإلجتماعية و الثّقافية و فقد  الكبرى

 يالئم  تظنّه ، و مرة إلى ذاك ، بأسلوب انتقائي  النّسقإلى هذا الداخلي نتيجة توجهها مرة 

 الّتي تشكّل نموذج هذا المثال ، إذ أن الثّقافة البلدان لعّل فرنسا تعد من أبرز و ؛ العلمية ثقافتها

                                                 
   ،1977 ، 4 دالر نشر ، ط دون الدآتور عبد المنعم الحفني ،  ترجمة  ،إنساني مذهب الوجودیة :  بول سارتر جون)  1
  
  . في الفصل السابقعبد الرحمن بدوي لقد أشرت الى ذلك عند كالمي عن وجودية  ) 2
  
   .178 ، ص1978 ، 1باريس ، ط-ترجمة عادل العّوا  ، منشورات عويدات ، بيروت نقد  اإلیدیولوجيات المعاصرة ، : ريمون روّيه )  3
  



 123

 إالّ أن ذلك لم يمنع من – للمجتمع مسيرة و إن كانت تبدو متقدمة و مسيطرة و –العلمية فيها  

   من العمل المتواصل الرغم و هذا على  ،  اإلنسانيات و  المقدساتظهور الهوة بينها وبين ثقافة 

  :  ؛   فعندما على التّقليل من شأنها بشتّى األساليب و الطّرق

  
على صك دفن الفكر ]Jean PAUL SARTRE)[سارتر(يوقّع"

-لعكسبل على ا- البرجوازي ال يقول ان هذا الفكر زال من الوجود

مايزال هذا الموت ضربا من ضروب الوجود ، ذلك ان الرأسمالية و 

الليبيرالية ، وإن فقدتا قدرتهما  في التأثير األخالقي ،  فإن اإلنسان 

   )1(الفرنسي ما زال يولد من طراز البرجوازي الصغير 

  

ني أقول أنه صار  ، بل دعبه صار العلم يوحي بالهيمنة في كّل مكان حّل لقد                

 أخرى من المعارف الّتي  مجموعة مكانة -في خضم نشوة اإلنتصار-يوحي بهجوم هيمنة أنساه 

 ومفصولة عن العلم ، إلى درجة صارت معزولة فباتت في الفلسفات التّقليدية ،  متحصنة بقيت

 يشكّالن الفلسفةعلم و  يعتقد لدى الكثيرين أن الأصبح  ثمهي وحدها الّتي تغذّي الفلسفة ؛ و من 

 التّناقض ، فتقلّصت درجةاهتمامين من المعرفة مختلفين تماما ، بل متعارضين و متنافرين إلى 

 األنثروبولوجيا الالّعلمية ، مما جعل  منمطالب الفلسفة إلى الميتافيزيقا و الالّهوت ، و إلى نوع 

 ميداني مبهر، حتّى صارت الفلسفة ال جاحن تتهافت بالنّسبة إلى علم صار مهيمنا بواسطة  قيمتها

   .المجتمعية ، و بعدم كفاءتها في تفعيل شتّى المتطلّبات ميتافيزيقا و التّأمل  مقرونة بالإالّتذكر 

  

               ين من فكرة خواء الفلسفة إنة هي الّتي دفعت الكثير من المهتمكّل فعالية اجتماعي 

 إلعادة تفعيلها مجتمعيا ، وكان ذلك إما بحصرها في تاريخ نوعي  ،اذهاإنقبها إلى التّفكير في 

 في أو بإعادة بنائها من الصفر ، و ذلك بتخصيصها ؛ الخاص ، أي تاريخ الفلسفة تاريخهاهو 

  علماإعداده أو تشييدها في نطاق ما يمكن ؛فلسفة العلوم ، بمعنى وضعها تحت رقابة العلوم 

  :فـ
  انتقلت من مرحلة التامل النظري الى مرحلة ...الفلسفة          " 

                                                 
  .112 ، ص1978 ، 1باريس ، ط- ،  ترجمة عادل العوا ، منشورات عويدات ، بيروتالفكر الفرنسي المعاصر : ادوار موروسير) 1
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  ، )1( "            العلم

  

  الخصوصعلى   اهتماماتها محصورة في المنطق ، و في المنطق الرمزي و بهذا صارت 

ذلك المنطق الذي  ظهر نتيجة تطبيق المناهج الرياضية في مجال المنطق الصوري و استخدام 

بالفلسفة  ؛ إالّ أن هذا اإلنقاذ أدى في الحقيقة إلى مجازفة )2( الصيغ  الرموز و لغة خاصة من

    ألنّها تحددت بفلسفة العلوم   ،  فلسفة   ال تملك طرحا إشكاليا أصيال شبه و ذلك لما شُيدتْ

 هذا ألن في المنطق الرمزي ، ت قضاياها األساسيةحصران شبه علم عندما كما كانت فلسفة

، فهذا المنطق ، على الرغم من  نموذج رياضيلكنّه و ،  و ليس فلسفة ، نطق ليس علماالم

تقديمه ذي فحوى شمولي:  

 فقد جرى تكوينه وفقا                                      "

لحاجات الفكر الرياضي ، و بالتالي جرى استعماله و تطبيقه حصرا لهذه 

ن يقدم  للفكر الرياضي لغة خاصة فقد طلب منه جوهريا ا.الغاية 

  ).3" (متكيفةمع مستلزمات الوضوح و الدقّة

                  

على ( و المشتغلين بالفلسفة إلى مبطلين و منقذين لها المهتمين كان انقسام لقد  

 الّذين يجعلون من الفلسفة كّل شيء ، و المحدثين الذين يجعلون من التّقليديينغرار خصومات 

 على المستوى الفكري األكاديمي وحده ، لكنّه يحدث لم انقساما)   أوحدا لفلسفة جيدة مقياساعلم ال

 منها و العالمية ، فتسيست الثّقافة ، و تحولت إلى أرضية الوطنيةامتد إلى المنظّمات الثقافية 

       الغربية وحدها ؛ و هذا األمر ليس خاصا بالمجتمعات )4( و الجدال الخصامخصبة إلنتاج 

 محاولة إلى بلدان العالم العربي و اإلسالمي نتيجة الخصومة الكبرى عندنا في كّل امتدو لكنّه 

. حق التناوله هذه األطروحة في فصل ت موضوع سوهو المعاصرة ، ولطرح مشكلة التّراث  
                                                 

  1979 ، 2ة العربية للدراسات و النشرن  بيروت ، لبنان ، ط فؤاد زآريا ،  المؤسس.  ، ترجمة دنشأة الفلسفة العلمية: هانز ريشنباخ )  1
  .12                                                        ص

  
   تعريب فؤاد آامل و جماعة ، مراجعة الموسوعة الفلسفية المختصرة ،) :  عضوا 48(جماعة من الفالسفة و العلماء اإلنجليز ) )   2
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  خليل احمد خليل ،  ديوان المطبوعات الجامعية  ،  الجزائر   .  ،  ترجمة د من ارسطو حتى راسل  المنطق و تاریخه: روببير بالنشي )  3
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اله لذلك تعدّو تحديد مطالب كّل منهما  من  بناء تكاتف بين الفلسفة و العلمإلعادةة الجديدة ب  

 يتعاون فيها الجميع قصد تكوين لحمة بين هبةٌٌ وهي  ؛   الفيلسوف و العالم معا واجباتأوجب 

 إلى العلم التّفكير كلّها ؛ خاصة و أن جّل سكّان العالم صاروا ساخطين على تحول مكونات

 الّتي  العولمةفأكثر في مداهمات   لّية أكثر متجمظاهرها  صارت  الّتي تلك الظّاهرة ، العلمانية

؛ و ال أدّل على هذا السخط  )1( يمكن لها أن تكون فيها موجهة للسلوك الأخذت تكتسح ميادين 

            مسيرات و أمريكا ، و هي  أوروبا المسيرات و المظاهرات المناوئة للعولمة في من

 بكّل التّفتّح الفكري ، و المتمسك بإرادة حب الحكمة  بها الشّباب المتطلّع إلىقامو مظاهرات 

     .حرية

  

 إنّنا نتطلّع الى ثقافة متراصة الجوانب ، تقوم على أنجع السبل لتالفي الوقوع   

الفيلسوف في الهوة الثّقافية  ،  و في تمجيد هذا النّمط من المعرفة على ذاك  ،  و لعّل 

يقصد منها  كافية  محاولة بإفاضة كتب  )André MERCIER(  "  مرسييهأندري  "   السويسري

 المعرفة الّتي تتبعها الذّات  في كّل بطرق ى ذلك سم  و ،  )2(تحديد حّل لمشكلة سبل المعارف 

 إلى عرضها  هنا تطرقأ؛    بأربعة  هذه الطّرق و حدد،  موضوعاتهاو إدراك   عمليات تذهن 

  .  عنها في الفقرة السابقة تكلّمتحداث اللّحمة بين كّل مكونات الفكر الّتي لعلّها تساعدنا على است

  :هذه الطّرق  هي 

  العلم و  ، هي الطّريقة الّتي يتّسم بها العلم  و  ) Méthode Objective( الموضوعية الطّريقة-

ني غياب كّل  و الموضوعية تعني من بين ما تع.وحده دون الفلسفة                         

عوامل التّحيز من البحث ، و كفّ لتأثيراتها فيه ، و بهذا فهي كفّ عن التّأثّر بما هو ذاتي و 

  شخصي

                           

  تختلف عن الطّريقة ال  الّتيالطريقةهي و ،)Méthode Subjective ( الذّاتيةالطّريقة -

    إذ أنّها مما يختص به الفنّ  ،صالة و الفعالية الموضوعية من حيث األ                      

                                                 
  عدنان عباس علي ، عالم المعرفة .  ترجمة دعتداء على الّديمقراطّية و الرفاهية ، اإل فّخ العولمة ،:بيتيرمارتين ، هارالد شومان -هانس)  1 

  .253 ، ص 238                                                    المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكويت ، العدد 
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             ما يعني أن هذه الطّريقة تستبعد الفلسفةذا تحديدا ، و هوتدقيقا                        

  . من اعتباراتها  الدينو األخالق و                       
 
  الّتي تختص بها األخالق الطّريقة هيو  ،) Méthode Communautive( الجماعية الطّريقة -

  .دون سواها من ضروب المعارف األخرى                        

          و التّصوف   ميز الفلسفة ت  الطّريقة الّتيوهي ،  )Méthode contemplative( التّأملية الطّريقة -

  .ضروب المعرفة األخرى  كّلعن                        

  

 التّنبيه إلى أن تصنيف في أن أوضح أمرين أراهما هامين ، يكمن أولهما  ناه أريد

 وجها يعدAndré MERCIER( ("   مرسييه أندري على النّحو الذي ذكره األربعةهذه الطّرق  

 مع المساعي األساسية يتطابقأصيال من أوجه توليد األحكام الموثوق بها ، وهي بالضبط ما 

 األمر الثّاني فأراه في التّأكيد على أن أما ؛و التّصوف  ،  والفلسفة ، و األخالق ، و الفن ،للعلم

 ال صلة لها بميل البعض إلى اإلنغالق داخل - المعرفةتوليدباعتبارها إحدى طرق –الذّاتية 

يد  ألن مساعي اإلنسان في تول، ، أو ربط األحكام بأذواق خاصة  الشّخصيةاألفكار و األحاسيس 

 ذلك ، بل على العكس من الشّخصي على  تتأسسو الجمال ال   و الخير  و توطيد أحكام الحقيقة

 في األحكاموكذلك الحال بالنّسبة إلى توليد و توطيد  . على الشّامل و العامتماما ، فهي تتأسس 

 ؛ ألن األحكام في ةالذّاتيالجماعية و التّأملية ، و هذا دون أن تمتزجا بالطّريقة : الطريقتين 

     الخير و  الحقيقة فيه اإلنسان بالنّسبة إلى قيم يكونالطّريقة الجماعية تتولّد من داخل وضع  

 إلى موقف يتطلّب إبداعا فنّيا ؛ في حين تتولّد تلك األحكام في الطّريقة بالنّسبة و ليس ؛و الجمال 

  . فسها موضوعا للحكم  من الذّات العارفة عندما تكون هي نالتّأملية

  

 نجد اليوم من يتجرأ على القول بان اإلبداع الفنّي أو السلوكيات ال إنّنا                   

  التي تنبثقان من أحكام موثوق بها ؛ اللّهم إالّ إذا كان هؤالء من مريدي العلمانية الاألخالقية 

دة المقبولة في توليد و تنمية األحكام الموثوق بها   الوحيالطّريقة أقطابها أن الموضوعية هي يرى

 العقل عن حقّه عندما يجحدون أن تكون طرقه الحقيقية و المشروعة هي تلك نويلو   ذلك ألنّهمو

  . عليها اإلنسان جبلالتي 
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 على ما قدمت ، فإن الخصومة بين قدماء و محدثين قد انقلبت مواضع بناء و                

 أصبح يفهم من بينما ، أن العلمانيين هم الذين صاروا يشكّلون القديم البالي فيها  أرىا، إذ أطرافه

 أي يؤسسون المعرفة على الطّرق الطّبيعية و المشروعة للعقل  الذينالمحدثين المجددين أولئك 

أن رجل العلم  ال أجانب الصواب عندما أقول لعلّي ؛ و )1 (على الطّرق األربعة التي سبق ذكرها

 بإلحاح كبير أن يعدا في عداد هؤالء المجددين ، عليهماالمحترم ، و الفيلسوف الحقّ يجب 

   .بالعلمانية و اإلفتتان الزائف  ،ليوصدا بذلك أبواب الخصومة 

  

                    دت ألوانها و أشكالها – الخصومات  إنال تخلو من أدوات - مهما تعد 

 عشر برز خالل القرن التاسع فإذا ؛  الخاصة أصحابها عن قالع امتيازاتهم بها  افعيدمسمومة 

           تنديدا باطال– الدين نعت  )Karl  MARX = 1818-1883" ( ماركس كارل" رجل اسمه 

      في القول بأن العلم بطابعه العلماني ،    أتردد بأفيون الشّعوب ، فإنّي ال – تحقيرا زائفا و

 هذه هو الّذي يصلح  أيامنا بموضوعه التّجاري الجامد ، و بخياله المنتج للذّة الحقارة على و

 المفتونة به ؛ إنّه صار من الصعب علينا اليوم أن نميز داخل المجتمعات الشّعوب بأفيون للنّعت

ة العلم المخادعين ، ألن  رجال العلم الحقيقيين ،و أئمبين تنعت نفسها بالمجتمعات العلمانية  التي

 إلى رأسمال عملته مغشوشة ؛ إما ألنّها استدعت أسبابا علمية إلضفاء فيهاالعلم تحول 

 تاجرت بالعلم ، ألنّها على أخالقياتها ، في حين ال تتماشى تلك األسباب مع العلم ؛ أو المشروعية

  . لألخالق بديال  - ضاللة ساذجة  –فجعلت منه 

  

 أن يعوضنا عن  للعلمخالق ، كما ال يمكنأل ليال العلم بديكون  إذن أن يمكن ال                 

 ل ؛ كما  ؛  الفنالعلم الممكن المستوجب أن يتكاتف من  لكنّه يستحيل أيضا أن يحّل محّل التّأم           

ة بين كّل ضروب و الفلسفة لتكوين لحم، و الفن ،  األخالق بين يتعاضد في جدلية بينه و و

  بكّل نجد المجابهة قائمة فإنّنا ندقّق النّظر في الخصام الداّئرة رحاه اليوم  لو لكنّنا  .المعرفة تلك 

                                                 
 1950, Neuchatel ,du Griffon .  ed ,Essais , Art  et à la  Morale ' De  la  Science à l: André MERCIR   )1 

                                  pp 53-67. 
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 األخالق من جهة أخرى  وبين العلم من جهة   : طريقتين من طرق التّفكير و العمل بين  جدية

   .)1 ( حيث أنّهما يلتقيان في التّقانةمن

  

 طريق عن  بلغته مستوى من السيادة لمدة طويلة   في الغرب األخالقحقّقت لقد               

 للثّورة نتيجة لها ذلك بما حقّقته من لحاق ، بل و من تجاوز للعلم ،  كانمفهوم الدولة ، و 

  =HEGEL "  (هيجل " الذي أعطاه الفيلسوف األلماني    للدورالفرنسية من ناحية ، ونتيجة 

 جعلها المؤسسة الوحيدة التي تمنح اإلنسان حينما من ناحية أخرى، و ذلك للدولة  )1770-1831

 واقعا  تعرف أن ، و من أجل ذاته ؛ لذلك يلح على  ذاتهوجودا مطابقا للعقل، فهي العقل في 

  ) .2(مجديا للفكرة األخالقية  

  

                 ة على لكنولة الهيجليولة ، و الدالنّّاحية من لم تعد تقنع أحدا  ،الخصوص  الد 

 بقاء نتيجة ، لذلك تمكّن العلم من اللّحاق باألخالق ، بل من تجاوزها تجاوزا شاسعا األخالقية

            إالّ فكرة األشركة واجهةلمستمر في اتمفهوم و دور الدولة جامدان تقريبا ، بحيث لم 

)Socialisation(  ة ، لكن لم يعد  بدأت منذالتية ما لها الثّورة الفرنسية و الفعالياليوم من القو 

 السوفياتي ، باإلتّحاد ففي حين نجدها قد انتهت في ما كان يسمى ؛يعطيها القدرة على الحياة  

 ؛ و لعّل هذا ما جعل بعض السذّج          مثالفإنّها لم تعد تملك ما يجعلها تقوى على البقاء في كوبا 

 تشبث الغريق بالعلم  يتشبثون المغامرين وأتباعهم في الغرب  ، و المنبهرين بهم في الشّرق ، و

 فيهففي الوقت الذي يبدو .  لهم كأنّه المنقذ المجهول الّذي انبثق من قيعان المحيط بدابالقشّ ، إذ 

 يدحضهما نجدهلعلمانية   طغيان انتيجةاإلنسان أشد حاجة من أي وقت مضى للذّاتية و التأملية  

 من أجل الفن"  في توليد األحكام ، و يحصر التأمل في   الذّاتيةدحضا يكاد يقضي على دور 

 ة مخيفة في المجتمعات فحسب"  الفنة ؛ و ال أدّل على ذلك من تعاطي أغلبيالغربي            

      الحقيقيين ،الفن بديل للتّامل و كأسلوب ممارسة العراء  و ، للمخدرات  - و أتباعهم عندنا–

 تعبير عن انحالل و ، األولىو هما تعبيران واضحان عن انحالل من طبيعة علمية في الظّاهرة 

من في الفصلين األخيرين ما سأتطرق إليه هذا  في الظّاهرة الثّانية ؛ و لعّل أخالقيةمن طبيعة 

                                                 
  .200-183 ، ص1988 ، 3 المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، الكويت ، ط التفكير العلمي ، : فؤاد زآرّيا )  1
  
  . 183 ، ص 1976 ، 2 اإلرشاد القومي ، دمشق ، سوريا ، ط و جورج صدقيني ، وزارة الثقافة ترجمة  ،هيجل : شاتليه فرونسوا )   2
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لعقل العربي و حدود اإلستمداد الثّقافي ، حيث  ،عند الكالم عن شروط تحديث ااألطروحةهذه 

 أحدهما أو  الرغم مما قلنا فيهما ، ال يمكن أن يعوضعلى و األخالق ، و العلم لنا أن  سيتبين

  . الفن الحقّ أو التّصوف الخالّق كالهما
 

 نفعل بالفلسفة في خضم كّل هذا ؟ و كيف تطرح علينا اليوم إشكالية ماذا لكن 

   ؟العلمفلسفة و ال

  

               في محاولة مستنيرة بكتابات         –أراه يسمح لي  أسلفت من تحليل ما إن 

 ذلك التّالقي على  تعرف  بأنّهاتحديد  الفلسفة ب -)André MERCIER() 1("   مارسييه أندري

      و الفن ،  األخالقو  علمال:   و الرئيسية األربعة في توليد المعرفة األصيلةالشّامل للمساعي 

 مجرد لصق بسيط لتلك العناصر ، و ال ضما علىو التّأمل ؛ لكن بمعنى ال يدّل فيه التّالقي 

 يولّدفبما أن التّالقي الجزئي بين العلم و األخالق  .  بينها تامالبعضها البعض ، و ال حتّى تطابقا 

 تعني بهذا المفهوم التقنية المثلى ، فهي اللّباب و التّالقي فلسفةالالتّقنية ، فإن أسس جدليا ما نسميه 

        و الفاعلة    كّل خصام في سالم عقلي تام ، و في إرضاء لإلنسانية المفكّرةفيهالّذي يحّل 

 الطّبيعية للمعرفة ، الطّرقو العمل حسب  و بمعنى مختصر  تعني اإلنسجام الكامل بين التّفكير 

أي  داخلها ، دون أن تعني الفلسفة جدلياو التأمل  و الفن اعل كّل من العلم و األخالق حيث يتف

  .  التّأملأو   أو الفن   أو األخالق على العلم تسامي أو ترفّع 

  

 هذه في تعريف الفلسفة أقول أنّه ليس عليها أن تبحث محاولتي بضوء                    و 

 و الرئيسية األربعة للمعرفة ؛ األصيلةقيم ، ألن تلك مهمة المساعي العن كشف في ال  وحدها

 و من ثم تكون الفلسفة  ؛ مسؤولة و   ملتزمة  ، نقدية حياتنا ، طريقةلكن عليها أن تكون طريقة

  تحقّق التّغير  وحركية ماورائية، كلّية ، و رابطة وجودية ، و جدلية ايبستيمية منطقيةعملية 

 من إذ لو كنّا منغلقين في نسق ثابت  ؛   تقدم األجيال  نمو والمعبر الحقيقي عناإلجتماعي ، 

 األخرى إلى الكتب و   عندئذ يكفينا أن نعود بين الفينةواألفكار ، لن يبقى لنا ما نفكّر فيه ؛  

                                                 
1950, Neuchatel ,du Griffon .  ed  ,Essais, ce à l Art  et à la  Morale De  la  Scien:André MERCIER   )1 

                                    pp 53-67. 
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 اتوطيدو  ، التّعطيل  حثيثا لهذا النّوع منسعيا  مذهبيةلذلك تعتبر كّل . الستذكار ذلك النّسق 

  . ضربا من المستحيل  كّل فكر أصيل فيصير  ، لسكونية   والضجر الفكريل

  
                 
 رتباط وسائل في المعرفة هو ما يبدع اك الطّرق الّتي أشرت إليها استخدام إن 

 الصدام   نوع من داخلهايتولّدف ، اتّجاه  إلى فاعلية تشاع فيها نبضات الفكر في كّل العارفةالذّات 

 ؛ ألن للفلسفة الحقيقي للفكر ، والجانب التّاريخي  التّاريخيحطّم السكون و الضجر ؛ و ذلك هو 

 لم يكن فيه جبهة تتولّد و تنمو إنتاريخها يجب أن يتماهى مع جزء منها فقط ، ألن هذا التاّريخ 

 المرة ليس في صورة ضجر؛ و لكن في صورة ههذفيها األفكار ، فإنّه سيتوقّف ال محالة ، لكن 

 الطّريقة الموضوعية من الطّرق الّتي ذكرت ، فإن الفلسفة إالّموت نهائي للعقل كلّه ؛ فلو لم تكن 

 جزء كبير من التاّريخ اإلنساني كلّه ؛ وهو ما ال أراه يختلف في شْي معهاستلغى ، و سيلغى 

  . عن أفيون الشّعوب يتحدثعمن 

  
                 

  و إنّما المذاهب ما يحافظ على سالمة العقل و حسن قيادته ليس صراع إن ، 

 و بذلك ال الفلسفة، بين  وجدلية طرق توليد األحكام في المعرفة بين بعضها بعضا ، و بينها 

     اقد   يتحول إلى مؤرخ نو ، إالّ من تمكّن من التّخلّص من الصراع  الفالسفةيدخل في عداد 

 علم له ، و موظّف للتاّريخ توظيفا يؤدي إلى التّجديد الفلسفي ، و هي مهمة رجال محلّل و

 . من سواهم أكثر عليهم أن يعملوا على إعادة التّوازن المفقود  الّذينعصرنا ، 
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II( - هة للعلمرة و الموجالعوامل المفس  
  

  

 أغواره ، تسبر تحليلية جديدة  رؤيةاصر إلى  الفكر الفلسفي العربي المعحتاج ي

 على ضوء -بل صياغته - ، فتعيد قراءته التّاريخ فيتمتد إلى جذوره المترامية أطرافها  ف

-  في العالم المعاصراإليبستيمولوجيةتحدد المهمة األساسية للمهتم بالقضايا  مستحدثة ، منهجية  

د وتوطيد أرضية ثقافية علمية متينة تؤسس مدخال للتّثقيف بتعبي و ذلك –  نحنعالمناوخاصة في 

 ني ، وهذا ما يجعلولوجياإلى اإليبستيم - ضرورة -ومنه ؛ره إلى العلم و يحول بدالذّيالعلمي 

 ، بل على العالقة الحميمة التّي اإليبستيمولوجيؤكّد منذ اآلن على أهمية العلم في المبحث أ

 مبادئ العلوم ومن نتائجها مادة أساسية في ممارستها منمولوجيا تتّخذ تربطهما، ذلك أن اإليبستي

 المهتمين بالبحث اإلبستيمولوجي في العالم إلى التّوكيد على منللـنّـقد ، لهذا ينصرف الكثير 

 لتأسيس مدخل أولي في حاطةراها جديرة باإلأ في تفسير نشأة العلم العواملتفاعل مجموعة من 

  ".بستيمولوجيايا"  لمفهومصطالحيامحاولة لضبط 

  

 في مقاربة تحليلية لبنية العقل العلمي المعاصر في النموذج الحضاري نغوص عندما

 ة جديدة تتجاوزأدنىالغربي ، فإنعن طريق -      ما نستخلصه يكمن في أنها تبرز لنا بنية عقلي

مولوجيا تبرز الفلسفة  وذلك بواسطة ايبستي ،كّل ما هو معطى ومنتهي- الرافضاإللغاء 

 ،ة للفعل النّقدي ج العقلية من خالل حفر معرفي يؤسس المنطلقات العلمية المسيلهذهالمضمرة 

 العلمي بالعقل )Gaston BACHELARD= 1884-1962(  "  باشالر غاستون "   وهذا بالذّات ما يسميه

  ).1(الجديد 

  

قد حدد - الشّاهدسبيل على- )Gaston BACHELARD("  باشالرغاستون "كان فإذا

 المفتوحة الّتي تميز الحياة بالعقالنيةمهام النّقد اإلبستيمولوجي في هذا النّمط من الحفر المعرفي 

                                                 
1) Gaston  BACHELAR  - Le Nouvel Esprit Scientifique ,ed: P.U.F ,Paris, France , 1966  , p78.                                                    

                                     -La Philosophie du  Non , ed. P.U.F , Paris , France , 1949, p 36.  
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 القطائع ، و تعمل على تطبيقها من تعي)  1( رفض لفلسفةالعلمية عن الحياة الشّعرية ، و تؤسس 

             الالّإقليدية ، و النسبية اآلنشتاينية ،هندسةال كّل من في فلسفية تتجلى  توزيعيةخالل 

         الالّحتمية ، مفهومالالّمادية ، والنّظرية  و ؛  التّموجية الفيزياءو ، و الميكانيكا الكوانتية

 و في ما تكشف عنه من غنى في فروضها  ؛ المنطق الالّديكارتيو  و الكيمياء الالّالفوازية ،

 أرضية من اإلنتاج العلمي متينة ، تجعلني أؤكّد أهمية و ضرورة العلوم يتطلّب فإن ذلك ؛ا كلّه

  اإليبستيمولوجيا العالئقي بينهما ، ألن التّالحم  ضرورة و وقيمة اإليبستيمولوجية  المباحثفي 

     ساتها النّقدية ، ممارفي  أساسيةو فروضها مادة ، و مبادئها ،   نتائجها و ، من العلوم  تتّخذ

 هذا المدخل يثير مجموعة من المساءالت األساسية حول مفهوم العلم ذاته ، و حول كانو إذا 

 اعتبار هذا مشروعية مجموع ما نملك من المعارف ، و حول من " علما"  الّذي نسميه القطاع

 العلمية، المعانيصدق   و صحة  في  اعتقادنا و حول ؛ " علم"الـ" الجزء دون سواه علما ، أو 

 مفصلة الحقة ، و أكتفي اآلن إلى  فيها أفضل أن أرجئ الخوض إنّي ف؛و  كيفيات إنتاجها 

 ،     تهالعوامل المفسرة لنشأ   أنّها تشكّل مجموعحيث ، من العلم بمسألة محتضنات   باإلشتغال

 أن يسيج مفهوم يحاول  من قيمة في تأسيس مدخل أولي المسألةو هذا لما تحتويه هذه 

  .اإليبستيمولوجيا 

  

 بتفاعل مجموعة من العوامل الّتي تتدخل في تحديد مضامينها من العلوم تتحدد

 نشأتها من جهة ثانية ، لذلك تكتسي أهمية مزدوجة من حيث بنية العلم تفسيرجهة ، و في 

عية على نظرتنا إلى العلم  و من حيث سيرورته في التّاريخ ، وهو ما يضفي المشرو،الراهنة 

 هذه العوامل أقسم آني من ناحية ، و كمعطى في التّاريخ من ناحية أخرى ، لذلك تراني  كمعطى

 و ترتيبات في تصنيفات بدورهما يؤسسان قسمين رئيسيين ،  إلىالمؤسسة و المفسرة للعلم 

 . اإليبستيمولوجيين ومفهوم اإليبستيمولوجيا 
 

I.  1(.   تفسير نشأة العلمعوامل   
  

                                                 
1 ) Gaston BACHELARD   :    La Philosophie du Non ,  ed ..P.U.F , Paris , France ,1949 , p 36.   
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        األسسمجموع األول مجموعة العوامل الخارجيّة الّتي تعكس القسم يشمل

 الممارسات مفاعيل و مجموع  ،  اإلجتماعيةو األبعاد الحضارية ، و مجموع المؤثّرات 

مل  كما يشمل مجموعة الموجهات االقتصادية ، و مج؛) 1( ، و أنظمتها و أساليبها السياسية

 والوجود  أما اإلنسان الممارسات الدينية و فلسفتها في و المنظّمة للتّصورات والعوامل المحددة  

    م المؤسسة و المفسرة لنشأة العلالداخليةالقسم الثّاني من تصنيفنا هذا فيشمل مجموعة العوامل 

 الداخلية تراكماته مل، كما تش يقوم عليها العلم ذاته الّتيو هي مجموعة تشمل المبادئ 

 و بتعبير دقيق أقول أن هذه  ،الخالص الخاصة بالمشكالت ذات الطابع العلمي وسيرورته

      العلوم ،سائر الجدل القائم بين إلى  و  ، تبلور القواعد الخاصة بكّل علم إلىالعوامل تعود  

 نشأتها إلى وضعها منذ )Sciences carrefours(    و ذلك بواسطة إحاالت ما يسمى بالعلوم المفرقية

  .الراهن 

  

 ة ت فيه هذا التّقسيم الّذي اعتمدإنة هذه الثّنائيينعكس بدوره على التّقابلي 

 يختلف) 2)(3 ((Internalistes)باطنيين و (Externalistes) ظاهريين فيقسمهم إلى اإليبستيمولوجيين ،

  . مقصد البحث اإليبستيمولوجي تحديد في توجيه و اآلخر عن   منهمكّل فريق

                                                 
   :عفيف قيصر في .  مع دله مقابلة  في هذا الموقف ، و هذا من خالل ما نقرأه له مثلصادق جالل العظم إلى  .  ديذهب)   1 

     ،1985 ديسمبر – ، نوفمبر 22، السنة 2-1 العدد دراسات عربية ، مجلة   ،تاریخها الفلسفة الحدیثة و عن :  العظم جاللصادق .د--
  .117 – 79ص                                  

 حين فيLes externalistes ، يسّمي المجموعة األولى  مجموعتين هؤالء إلى  يبستيمولوجييناإل تقسيم "  آنغيلهام جورج" يعتمد  ) 2
  : راجع  ،  Les Internalistes    يسّمي الثانية 

,1975 , France , Vrin .ed, s Etudes d histoire et de Philosophie des Science Georges CANGUILHEM  -  
        .                                                 p 21     

  
  : الّتصنيف في محاضرة له بعنوان نفس)  Charles MORAZE" ( موراز شارل"  استعمل األستاذ آما

Externalism and Internalism of Explanation of Birth of Modern Science   
  " . مهدها العربي الى آفاقها العالمية من الحضارة اإلسالمية  ندوة"  بمناسبة 1984 ديسمبر بالكويت في لقاهاأ

  
  :آما نجد هذا الّتقسيم في 

union générale  des.  ed,Epistémologie et Marxisme , Christian BOURGEOIS et Dominique DE ROUX  
                                                                                   éditions , France , p 6      
  

  
 " الى "  Internaliste"  الى الظاهر ، خالف الباطن ، آما أترجم مصطلح نسبة " ظاهري " الى" Externalistes" أترجم مصطلح ) 2

 اآلخرحديثه عن فّن التاريخ ، فجعل منه ظاهرا و باطنا يتمّيز آل منهما عن في  خلدون بن عبد الرحمن  مني في ذلك علىاعتمادا " باطني
  .بخصائص و مقاصد مختلفة 
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II . 2 (  - ونالظّاهري   
  

            عند هذا الفريق ضمن التّصور المسمى اإليبستيمولوجية المباحث تندرج

 ) Georges GURVITCH( ش غورفيتجورج "  وهو ذلك التّصور الّذي وسعه ،  العلمسوسيولوجيا

 أنواع مختلفة بين فجعله يدرس مجموعة التّرابطات الوظيفية القائمة ؛ علم اجتماع المعرفة ليشمل

 و الجماعات ،     معرفة اآلخر ، و النّحن ،و ،كالمعرفة اإلدراكية للعالم الخارجي( من المعرفة 

؛ )  ما اتّصل منها بعلوم الطّبيعة أو بعلوم اإلنسانسواء ، السياسية ، و المعرفة العلمية المعرفةو 

 في مجموعة التّرابطات الوظيفية القائمة بين التّدقيقات المختلفة الّتي يدقّقكما جعل منه علما 

 المنظوماتو بين شتّى   و بينهما ، تقوم بين مختلف األشكال داخل أنواع المعرفة تلك أنيمكن 

 و جدي  و هذا كلّه في سعي حثيث،) 1( من جهة أخرىالمعرفية جهة ، و األطر منالمعرفية  

 متحرر من معرفي الجهاز المفهومي الضروري لعلم اجتماع هي  تكون   نسبيةتجريبيةإلقامة  

   .ة عنهائعشّالم يهامفالكّل ابتسار ، و من كّل 

  

   إبراز و تكريس التّفسيرات اإليديولوجية ،في أنّّني أرى هذا التّصور غائصا  إالّ 

 بتحديدات تشكّل ربيطاالمحتضنات العامة للعلم ، مما يجعله   ذلك لما يركّز على األطر و و

 أسلوب اإلنتاج و انعكاساته على تركّز الّتي التّفسيرات اإلقتصادية  لعّلمنطلقاته و حدوده ، و 

 ذلك التّرابط اإليديولوجي بين األسلوب استكناهعلى البنية اإلجتماعية تمكّننا ، بكّل وضوح ، من 

و هو يبدع ،  هذه التّفسيرات تقوم أساسا على أن الوعي أنسلوب السياسي ، ذلك المعيشي و األ

 و هذا بالذّات ما يعبر عن ايبستيمولوجيا ديالكتيكية تظهر كيف ؛ التّقنية وسائلهيتضامن جدليا مع 

       الموضوعات المتطلّبات المنبثقة من التنقيب عن مع ينمو في ترابط حميمي  و العلم  ينشأ

                                                 
   . 19 ص، رئ الجزا،خليل احمد خليل ، ديوان المطبوعات الجامعية .  دترجمة  للمعرفة ،اإلجتماعية األطر: جورج غورفيتش )   1
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 في العالقة بين و   ، جدلية في الكوننظرة  على يركّز  الديالكتيكي بهذا المعنى نجد المنهج و

 من ثمة إلى و  ،   الطّبيعةر لى تفسيإ و متواصال جادا   تسعى سعيا  الطبيعةبيناإلنسان و

ة الّتي  وهو سعي يستحيل دون المعرف؛و عالقاته باآلخر   اإلنسانذات تغيير و    تغييرها

 و تقاطعيا ، و دون تطوير مبدع للتّقنية من ناحية ، و متجاوز ألشكالها تراكميايكتسبها اإلنسان 

 عموما اإلنسان عناصر المعرفة يستخلص  األسلوب بهذا و التقليدية من ناحية أخرى ؛  طرقهاو 

 ن الذات و الموضوع  بيجدليا ألنّه ينتهج حركة متفاعلة  ؛، وعناصر المعرفة العلمية خصوصا 

  . للتحليل النّقدي المتواصل عبر اإلستخدام و ذلك  

  

        يالكتيك الكالم عن إنماركس كارل"  بهذا المعنى هو إثارة لدراسات الد "     

MARX)=1817-1883 (  ا يجعل أسلوب إلى يجعله مشدودا الّذية ، و ذلك لماللّحظات التّاريخي 

 في و السياسية   ت اإلجتماعيةا للصفة العامة للعمليمحدداة المادية معينا و  الحيافي  اإلنتاج

و لكنKarl MARX( ،   ( "  ماركسكارل"   كما يرىهمالحياة ، إذ ليس الوعي هو الّذي يحدد وجود

  .)1(وجودهم هو الّذي يحدد وعيهم 

  

 من نا منذ اآلننمولوجي تمكّ لهذا النموذج من التأسيس االيبستيالناقدة القراءة إن

 الضيق في تفسير نشأة العلم،ألنه تأسيس يرتبط بنوع من االيديولوجيط ورالكشف عن التّ

نكتنه من  ما من خاللوذلك  ،  ُوثُقَُه  وترسم ، تشكل منطلقاته الّتي العقائديةالتحديدات 

   التفسيرات  تلك من خاللاواإليديولوجي حميمي بين العلم ترابطالتّفسيرات اإلقتصادية من 

 البنية التحتية صهرعلى كلّها  وانعكاساتها اإلنتاج ، عالقات إلىو  ،اإلنتاج  أسلوب إلى  الربيطة

 في نحته ، ولكن اإلبداع عيدأ وهو مبحث ال ؛)Karl MARX (  " ماركسكارل"والفوقية عند 

  .اد العلمخي ونقّ الكثير من مؤرليهإ ي له كما سبقنإيبستيمولوجي توظيف إلى اإلشارة يحسب

  

لهذا النموذج من البحث هو الكشف عن منطلقاته ي من تقديمالمنهجي الغرض إن 

 ة العقائدياتهأسيستو الكشف عن  ، ة الضيقة في تأسيس االيبستيمولوجيا الديالكتيكيالماديةالعقائدية 

                                                 
1  )Karl MARX : Contributions à la Critique de l’Economie Politique ,Editions Sociales ,Moscou  
                             1972 , p 4 . 
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و ،  موجهة للعلم ون سواها مؤسسة  دو  العوامل الخارجية وحدها اة  ، العتبارهالضيق

 بالمستوى السياسي  النّموذجفي التاّريخ ، سواء تحدد هذا   صيرورتهو تقاطعاته عبر   لتراكماته 

 رِؤية أحادية و ما هذا جميعه إال لقيامه على ،     أو بالمستوى النّفسي اإلجتماعيبالعامل أو ،

لى قراءة إ ني و لعّل هذا ما يدعو. أو ناتجة عنها،ة لها  تابعتجعلهاة العوامل ، أو تقصي بقي

كتاباتنا التراثية العلمية ، و هذا ما سأتطرق في   لإليديولوجيا تقوم على فهم جديدإيبستيمولوجية 

  .ا  فهمي و نقدي و توظيفي لإليديولوجيتحلّلالحق تعرض و  من باب ليه في مفصلة إ

  

ون يؤطّرها  الّتياإليبستيمولوجيا                   إنّي أرى أنسوسيولوجي   بما هوالظّاهري  
ني أصنّفها ضمن  و هو ما يجعل؛  العلم هي دراسة ال تستبعد النّزعة التّاريخانية في  ، سواهدون

   بالوقائع العلمية ذاتها االعتناء و االلتفاتعلى حساب ، اقطة في الحصر التّاريخي سال اتراسدال

  

 على  االرتكازوقفني البعض ليالحظ علي بأنّني أنادي بدوري إلى  يستقد

 أن هدفي من هذا الفعل إلىي أنبهه نّك ل؛ الخلخلة الهيومية   تتجاوزال إقصائية  إيبستيمولوجيا

 كمدخل على تاريخ العلوم االعتماد على  يؤكّدالنّقدي ال يتحدد البتّة بهذا النّزع ، بل هو مطلب 

 جوهري  ؛لكّل بحث إيبستيمولوجي إلى الماضي بغية النبش فيه عن االلتفات ال يعني ذلك لكن 

  أو يترفّع به عن اآلخر ، في حين لم يبق له من الطاقة ،مجد سحيق يزهو و يتباهى به شخص 

 الكشف العلمي ؛ و  الجدو من القدرة على التّفكير ما يؤهله للبقاء في صفوة من يتّصف بالكد و

    لم يبق لها من الطّاقة ، في حين  بالماضي ال يعني زهو أمة من األمم به االهتمامكما أن ذلك 

 تفوتني اإلشارة من هذا الوسط إلى العالقة  ينبغي أن ما يتّسع للوك الكالم ؛ و الإالّو الفعالية 

 ما نظريو هي في  اصر، التّاريخانية في الفكر الفلسفي العربي المعبين بين التّراث واإلشكالية

   .الِمقْلَبزالت من المشكالت الرئيسة الّتي تستدعي البحث فيها بحث  

  

 علما التاريخ بالماضي باعتباره تاريخا للعلم ، و باعتبار االهتمام دعوتي إلى تقوم

 للماضي ، تجعل منه مقومةمن العلوم اإلنسانية ، له من المناهج ما يساعد على قراءة نقدية 

 يبرر تأكيدي على المدخل ما و هذا ؛ لصيرورتهحاضنا و مفسرا لنشأة العلم ، و موجها 

 العلمي ، و في عداد حاضر العلم ، هو الكشفالتّاريخي لكّل علم ، ألن ما يعد اليوم في عداد 
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 مبادئه في  النّقدية  التّحريات يؤسس مشروعية ما  اإلشكالياتغدا تاريخ لذلك العلم ، يحمل من 

، و في نتائجه الّتي ساهمت باألمس في تشييد المعرفة ، و أسست كنهه  و في ،و أسسه 

 التّنبيه هنا إلى أود و ؛"  اإليبستيمولوجي يوم  هو العلم  غد " ، و هذا من منطلق أن لتراكماتها

 رفض إلىرة   بالمغامالولوعن لكّل علم علماء قادتهم محبة الحقيقة  و عشق الكشف ، و أ

، و يتجاوزه  ،  مجابهة العادي بالجديد ، و بما يتقاطع أحيانا مع ذلك المألوفإلىالمألوف ، و 

 جديرون بتأريخ سيرهم ، و سير اكتشافاتهم فهم أسطورة في أنموذج معقولية معينة   منهليجعل 

شّجاعة العلمية ، و في  العلم ، لما لها من دالالات في الموجهاتو  ، ألنّها تعد من مؤطّرات

  .و تشييد العلوم   في اإلسهامات العلمية و   اتّخاذ المواقف  

  

  
 
II .3  (-ونالباطني:   

  

 بالفريق األول من المهتمين بالمباحث اإليبستيمولوجية، فإن تعلّقي كان هذا ما إذا 

مادهم حين تفسير العلم  وذلك العتالباطنيين– ي مع غير–سميهم أ منهم الثّانيأصحاب الفريق 

من تبلور القواعد العامة الّتي تشكّل المسار ينطلقون   و هم في ذلك  ، الداخليةمكوناتهعلى 

أو )Préscientifique(أي اعتبارا من مرحلة السبق العلمي ،  تسلكه مختلف العلومالّذيالهيكلي 

  " باشالرغاستون"  الجزء الهام من تعاليم أشير إلى وهنا ؛ العلميةاإلنكشاف، إلى مرحلة العالمية 

)Gaston BACHELARD( نّه يجب الكالم في أذ يؤكّد  إ، لعلمااريخ ت يثير مسألة التّعامل مع عندما

   شكّل انشغاالت األمر ذاته الّذيوهو أو التزام الصمت ،  تطبيقه من خاللأي    من داخلهالعلم

-jean- Toussaint DESANTI=  1914 ( " سان ديزانتي توجان"فيلسوف و مؤرخ العلم الفرنسي 

 لم يمنعه ذلك من ،العلوم بين  يثبت القطيعة الحالية في العالقة بين الفلسفة وكانعندما ).....

  مااإليبستيمولوجي على العالم المختص في /الفيلسوف ا  مالءمة األسئلة الّتي يطرحهعن التّساؤل

 لعلومالخطاب الفلسفي غير منتج ل إذا كان ، فهل  العلميةعارفالميتعلّق بسبل ووسائل انتاج 

عدم اإلدالء  في شروط انتاجها؟ أو هل يجب التّحول إلى لإلفاضة الفيلسوف غير مؤهل صيري
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نّها القضية الجوهرية عند اإليبستيمولوجيين ؛ إ) 1 ( المرء ذاته؟ينتجها عن العلوم إن لم بأي قول

 ين،ألنةاالباطنية عندهملمهمفي ارتكازها على الغاء الخطاب اإلستبطاني واإلجتراري - النّقدي–

 في محتوى المعطيات العلمية،وهي انشاءات ال يمكن أن تكون عندهم مغايرة انشاءاتتتطلّب 

  . للتّطبيقات

  
 

                                                 
1 ) Jean-TOUSSAINT DESANTI : Les Idéalités Mathématiques , Ed. Armand Collin  , Paris , France ,  
                                                          1968 , p 136 . 
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 و لكنها تفرض ذاتها بصفتها الّتي  ،  تراكميا فيهاعمال و ،فصول الفيزياء 

  .ذكرنا على الفيزياء كلّها 

  

 دعوة الكشف عنسياق   لهذه النماذج من البيانات الفيزيائية فيتقديمنا يأتي

        ، لتفترضه عالما خالصا متمكّنااإليبستيمولوجي " علمنة " إلى الباطنيين  اإليبستيمولوجيين

 الحقا جعلته في العلم ، كلمشاكابد من   مانتيجة تجاوزه إلى نقده ،  ثمو متخصصا في علمه ، 

       يفترضونه عالما و مؤرخا للعلمنّهمأ،به إلى سقف عطائه ، و هذا معناه ، من جهة أخرى 

 المعارف التداخل و التّكامل و التّماهي بين هذه إشكالية ايبستيمولوجيا ، و هذا ما يطرح و

تعريف فيها تناول تي سنالّمفصلة ال فيه في التفصيل إلىالمتخصصة ، وهو مبحث سنعود  

  . العلوماإليبستيمولوجيا و عالقتها بغيرها من 

  

 جعله عالما إلى في تحديد المشتغل باإليبستيمولوجيا بهذه المحددات  الباطنيون يذهب

بعد -تناول عالقات ماي من فروض و مسلمات أولية لينطلقفهو ، و لكن بشكل أوسع من العلم ، 

 و ذلك عبر مجموعة حلقات تتأسس على  ،  إلى العلم المرادللوصولالعلم بالعلم ، و هذا 

 إقصائية كلية لمحتضناته الخارجية ، واعتبارها في غير عالقة علىضرورة قيام العلم 

 دون اعتبار لبنيته ،  العقل انّه نتاج على العلم الهيكلية ، أي بالنظر إلى  ببنيتهبموضوعه و 

عندما كان ) Jean Jacques ROUSSEAUX = 1712-1778" ( روسو  جاكانج" بـ   أمر يذكّرني وهذا

 ع في العقد اإلجتماعيد صفات المشرلوكبالنّسبةيحدفي الس إلى ما هو إنساني ا جعله يات مم

   . )1( ال بد من إله لوضع قوانين للبشرأنّهيستدرك  

                                                 
1 ) Jean Jacques ROUSSEAUX  : du Contrat Social  , Editions ENAG  ,2eme edition   
                                                        Alger , 1992 , p 52 
. 
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II. 4 ( ة لعوامل تفسير نشأة العلمالقيمة اإليبستيمولوجي                 

                

  

  

لرأبسطي إن للعوامل عرضهما  و الظّاهريين من اإليبستيمولوجيين في الباطنييني ي 

 تمده بمشروعية  ، يوضح لنا أن كليهما يقوم على مجموعة من المزاياللعلمالمؤسسة و المفسرة 

،    النّقائص عند هؤالء و أولئك بعض كشف اجب عنّ يحأن أن ذلك ليس من شأنه  إالّ ؛دعواه 

 ، فإذا كان الظّاهريون اإليبستيمولوجية للدراسات من شأنها أن تخّل بالمطلب العام  مثالب هي و

     ، فتتحول دراساتهم إلى مباحث سوسيولوجيةللعلوميقرون بالتّأسيس على العوامل الحاضنة 

 مجموعة  يبررون بذلك - المنطقية من النّاحية – اقتصادية ، فهم  سيكولوجية أو سياسية أوأو

 باإلضافة –      يسقطالتّبرير إنتاجه ، إالّ أن هذا و تطوره العلم و إلمكان لقيام  الكافيةالشّروط 

 به إلى تبريرات تتحول  التّاريخانية في نوع من -إلى إهماله بعض الشّّروط الضرورية

  . ديناميكيته    فتحنّطه و تشّل، ضيقة إيديولوجية

  

 تطور العلم  و  لنشأة التّاريخ من التّفسير اإليبستيمولوجي  إقصاء ال أعني بذلك إنّي

 بتاريخه ربطا وظيفيا اجرائيا، يخدم الراهن لكنّي أقصد التّركيز على ربط الوعي العلمي و
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 العلمية عند اإليديولوجياتجاوزها ، فيسقطها في  ، و ال يمباشرةالمساءالت اإليبستيمولوجية  

 السياسية أو اإلقتصادية؛ و هذا ما اإليديولوجيا مثل من اإليديولوجيات ،  غيرهاإرادة تخطّي  

 . وبين تاريخ العلم اإليبستيمولوجياسأعود للكالم فيه في العالقة بين 

  

 بحوث  عتبري أن ، فإنّينالظّاهري لإليبستيمولوجيين  ي كان هذا هو تقييمإذا

        تدعو و تؤسس إليبيستيمولوجيا هاوية في  فهيتاريخية العلم ،- العلى قائمةالباطنيين منهم  

      في فروعهو ، غائص في جزئيات العلم  بحث مساءالتها األساسية إلى تحول  قد " علمنة" 

        قوانينو ، من نظريات الداخليةت العلم  أن أشير إلى أن مكوناأودو تخصصاته ، و هنا  

وسائل لبلوغ غايات ، في نظري ،  لكنّها  ، تعد غاية في البحث اإليبستيمولوجي الو تكميمات 

 مطالب بتطبيقات لحّل مسائل غير فهو في تقديري ، اإليبستيمولوجي  بحثتشكّل صميم  

لحّل مطالب مشكالت ذات عالقة  أو  ،اقتصاديةية أو فيزيائية أو كيميائية أو اجتماعية أو نفس

 في ،  تقلّص جسم فيزيائي ما مقدار تلك الّتي أوردناها مثاال لبيان قياس مثلبقانون أو بنظرية  

 في مثالنا –ن مثل هذا اإلجراء أل مختلفة ؛  مسائل حاالت مختلفة ، وانطالقا من  و  وضعيات

 ميدان من ميادينه الخاصة في  الفيزيائي الجزئية في مفاهيم العلم  إلى التّطبيقاتيعود  -ذاك 

     ، لحّل مشكلة ذات عالقة بذاك التّمدد في الزمان، أو العكس  األطوال وتمدد األزمنة بتقلّص

 حوادث من وهو يسعى إلى معرفة الجزئي  – العلمو هذا معناه أن   اإلنكماش في األطوال ؛و

 و من فروض تتعلّق بقطاع من علم من العلوم ؛لق من أوليات هي مسلّمات   ينط–الواقع 

 من ذلك العلم أي من داخل العلم   نفسه القطاعداخل،ليصل في آخر المطاف إلى تدعيمات 

 عنصر إلى عنصر آخر ،لكن من إلى داخل العلم ؛ و ما التّقدم في هذه الحالة إالّ انتقال  للوصول

   .فسها نداخل  المجموعة

  

إن اإليبستيمولوجي  في نظري  غير مطالب  بالتّطبيقات الّتي من شأنها أن تؤدي 

إلى ما أشرت إليه من ممارسات داخل العلم ذاته ؛ بل عليه أن ينطلق من النّتائج الّتي توصل 

يه ، و هي إليها العلماء، لكن هذا  لن يتأتّى له دون ثقافة علمية في الميدان الّذي يراد البحث ف

 ة الّتي تمكّنه من أن ينشئ خطابا حول العلم ال  يستطيع العالم الخالص إنشاءه ، ألنالثّقافة العلمي

ذلك ال يشكّل مطلبا من مطالبه أصال  و بمعنى آخر ينطلق العالم من موضوعات تفترض 
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ت العلم ليصل تساؤالت ليصل إلى وضع حلول لها   بينما يتحدد عمل اإليبستيمولوجي من معطيا

إلى إشكاليات  تتّصل ببنية العلم ذاته ، و ذلك من خالل االهتمام بطبيعة المعارف العلمية       

و من ثم تتعلّق المسائل الّتي تدرسها . و بأساليب الكشف عنها ، و بطرق تصديقها 

 و بتجديدها ، كما تتعلّق اإليبستيمولوجيا و تتساءل فيها بطريقة تكون النّظرية العلمية ، و بتقييمها

تلك المسائل بمقدرة العلم على اكتشاف الحقيقة في موجودات أو تعاقبات مرئية أو غير مرئية في 

  .الطّبيعة ؛ وهي مطالب كما يتبين تتجاوز المطلب العلمي المحض ، بل و تخالفه 

  

ليحّل مشكلة فإذا كان الفيزيائي ، على سبيل التّدليل ، يرتكز على تجربة بعينها 

ثا كي يثبت ، من خالل /كلم) سر ( تتعلّق بتقلّص األجسام ، فيفترض جسما يسير بسرعة 

المعادالت الرياضية ، أن المسافة يتغير طولها تبعا التّجاهها  و أن التّقلّص يرتبط بالسرعة   

 آنفا ؛ فإذا كان هذا هو فيزداد بازديادها ، و يتناقص بتناقصها ؛ و هذا وفق المثال الذي قدمناه 

األمر بالنسبة إلى العالم ، فإن اإليبستيمولوجي يعتبر هذه المعطيات معطيات جاهزة قدمها له 

العالم ، ال ليبحث في داخلها ، و لكن ليثير حولها مشكالت متعلّقة بالمنهج  و بالتّجريب ، ليبين 

  :مختلفة  نذكر منها من خاللهما  أن اإللتجاء إلى التّجريب يتم بطرق  

  

الطّريقة اإلمبيريقية الّتي تمكّن من مالحظة ظاهرة أو حادثة واحدة أو أكثر دون أية  -1

 .محاولة إليجاد تفسير نظري لها 

  

  الطّريقة التّجريبية ، و هي تتجلّى  في شكلين يبدوان مختلفين ، هما  -2

  .الشّكل اإلستقرائي- أ

  . شكل التّحقّق من الفرضية -ب

  

و هنا يثير اإليبستيمولوجي   مشكلة على غاية من األهمية ، و هي تلك المتعلّقة 

باإلستقراء ؛ فإذا كان يسمح ، في شكله العلمي ، باإلنتقال من مالحظة بعض الوقائع إلى تشييد 

إلى أن القوانين ، إالّ أنّها في الواقع ال تتجاوز األمثلة على تلك الحاالت المالحظة ، و هنا أشير 

  و ذلك عندما أكّدوا على أنّنا - في حدود مطالعاتي –الرواقيين هم أول من طرح هذا اإلشكال  
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ال نملك من المعرفة اليقينية إالّ الحدث الفريد الّذي  شاهدناه نحن ، و أن كّل قانون استخلصناه 

ستقراء  ال يمكن أن يشكّل من تلك المشاهدة يتجاوز القانون الفرضي ؛ و هذا مفاده إذن أن اإل

بإطالقية ال مشروطة طريقة جد حاسمة في تشييد العلم إالّ في ضوء آفاق جوهرانية ، حيث 

تكشف الواحدية عن الجوهر ، و ذلك مثلما تبينه الطّبيعيات األرسطية ، و هنا تبرز مشكلة 

جي المتحدد بالعلم و بحدوده  متولّدة عن األولى ، و هي مشكلة التّحول من البحث اإليبستيمولو

إلى  البحث الميتافيزيقي الذي تطرح   في حودوده قضية الوجود بالقوة للجواهر الموجهة       

  .و عالقتها بالتّحوالت الفردية في القضية الواحدة ، و قضية إمكان وجود هذه الموجهات أصال 

  

مثال الّذي سقته ، فإن المسألة تتجاوز عندما أعود إلى المطالب اإليبستيمولوجية لل

حّل مشكلة مقدار تقلّص جسم ما يسير بسرعة معطاة ، ليتجلّى في إثارة مشكلة التّجريب         

و إمكانه و حدوده ، و في إثارة مشكلة القانون العلمي و إطالقيته ، و هي المشكلة الّتي تثيرها 

 و كذا في مشكلة مشروعية القانون العلمي من خالل النّموذج مسألة التّعميم في القوانين العلمية ؛

و التّطور ، و منها جميعها تتجلّى مشكلة إمكان الموضوعية ، و اليقين العلمي ، و اإلحتمال     

الواقعي ؛ /العقلي و شكله الفيزيائي/ و ما يثيره هذا األخير من قضايا قائمة بين شكله الرياضي 

  . المشكالت الّتي تفرزها بنية علم من العلوم في سيرورته في التاريخ و غيرها من 

  

من خالل هذه التّوضيحات أستنتج أن لإليبستيمولوجيا ميدان بحث يحتّل القول 

  زه ، كما أنللعلم حدوده الّتي تمي س له دون  أن يختلط به ، ذلك أنفيه مكانة المؤس العلمي

تي ترسم معالمها ، وتحدد  موضوعها ؛ لكن هذا ال يمنع التّداخل لإليبستيمولوجيا حدودها الّ

بينهما ، و هذا ما يجعلني أؤكّد على التّكامل بين الظّاهريين و الباطنيين من اإليبستيمولوجيين  

 لتفسير نشأة العلم   الشّروط الضرورية و الكافيةألن هذا التّكامل وحده هو الذي يمكّن من تحقيق 

طوره ؛ وهو نظر يجعلنا نستفيد من  تاريخ العلم كما سأبينه الحقا ، و يجعلنا نستفيد من  و ت

معطيات العلم  بالدرجة نفسها ، و في غير تعارض بين العلم و تاريخه ؛ إذ ال يوجد في تقديري 

يتألّف تاريخان للعلم  أحدهما اجتماعي  و اآلخر ايبستيمولوجي ؛ لكن هناك تاريخ واحد للعلم  

  .من شقّين ، يعتمد كّل منهما على اآلخر
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إن غرضي من هذه التّوضيحات يكمن كذلك في وضع اإلطار العام 

لإليبستيمولوجيا ، و لعالقاتها بغيرها من المعارف ، لكي أؤكّد أنّه إذا كان من شأن 

 المعرفة ، و أن اإليبستيمولوجيا أن تتفحص أساسيات المعرفة العلمية ، و مشروعية قيام هذه

تنظر في أسسها ، و مبادئها  ، و مفاهيمها ، و مناهجها ؛ فإنّه ليس من شأنها إطالقا أن تؤسس 

مشروعية أو ال مشروعية أنواع أخرى من المعرفة ، و ضروب أخرى من المساءالت غير 

  .التّجريبية ؛ ألنّها ال تفعل ذلك إالّ و تسقط في وصاية هي تدعو إلى رفضها 

  

  
 
 
 
 
 
 
  

  

  III  -اإليبسيتيمولوجيا و تاريخ العلم   
  

  

  

 III-1(في اإليبستيمولوجيا اريخيقيمة البعد الت    

  

  

 ا ال بد من أن يتميز و مدخل القرن الواحد و العشرين القرن العشرونكان إذا

 صارت ذات  فيهما   الفلسفية  أن المناهجهو ما فإن ما يميزه، مافي مجال الفلسفة عن سواه

 تاريخ و هو األمر الّذي استدعى استحداث مبحث ؛ تأطير العلم في الوعي علىقدرة فريدة  

 ، ذلك أن العلم ال يفكّر في ذاكرته ، و ال يلتفت إلى ماضيه مسبوق غير أكاديمياالعلوم استحداثا  
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صة ما قام منها على  يستمد فعالياته من صميم الخصائص المنطقية ، خا،الظّواهرألنّه بحث في 

   المستقبلو التّصويب ، لبناء منطق في الكشف العلمي يتوجه دوما صوب ،  و التّكذيب ،اإلختبار

  

 أختلف مع غيري في أن العلم صار يشكّل عماد عقالنية القرن العشرين  ال إنّي

        على تشكيل للقرن الواحد و العشرين ، و ذلك فيما يتميز به من القدرة األساسيو المدخل 

 بين لذلك صارت العالقة ضرورية بين العلم و؛ تشكيل العقل و الواقع المعاصرين إعادةو 

  .يرورة العلم إالّ من خالل تاريخه ص  بل أنّنا صرنا اليوم ال نفهم تاريخه

  

      تاريخ العلم هو تاريخ العقل في تفاعالته مع الخبرات التّجريبية ، صار لقد

،         و تكيفاتها مع معطيات الواقع التّجريبي ، و تطوراتها ،  البحث العلمي مناهجو تاريخ 

 ، إنّه النّظرية كما هو تاريخ أساليب اإلستدالل ، و طرق حّل المشكالت الواقعية و ؛ الحسيأو 

 نظرياته نبي  ارتباطا - فترات التاريخ من في فترة - يحقق العلم  ألن؛تاريخ نمو المعرفة 

 "      كوهنتوماس " العلوم األمريكي  فيلسوف  هو ما يسميه   كالّ متماسكا ،فتؤلفالمختلفة ،  

  ) Thomas KUHN(  أو ، اإلرشادي األنموذج النّموذج القياسي) 1( المنظور أوParadigme)( الّذي 

                                                             ) .2( العلماء في كّل أبحاثهم إنتاج و  يحكم سير

  

 المستوى المدني و الحضاري لإلنسان كما نبه  تطور كان العلم هو الّذي يشكّل تاريخ ذاإ     

 فقد قرون عديدة ،  منذ )م 1406-م1332= هـ 808-هـ732( الرحمان بن خلدون عبد ذلك إلى

 مبحث يفكّر في العلم من حيث قوامها  أو ايبستيمولوجيا ،صارت للعلم على أيامنا هذه فلسفة ،

 و طبيعة و كيفية تقدمها ، و ضبط العوامل ،ص المعرفة العلمية ذاتها ، و شروط قيامهاخصائ

  . قيامه و منطق تأسيسه ،  و ، المنهج العلمي خصائص و من حيث  ؛المتحكّمة فيها كلّها 

  

                                                 
  .اميل الى استعمال هذا المثصطلح بدل المصطلحات األخرى ، و ذلك لشيوعه ) 1

 
12-.11p ,1983 ,France , Flammarion . Ed,La Structure des Révolutions Scientifiques :KUHN . Thomas S) 2 

  ,         
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 الوعي فحّل ، باألبعاد التّاريخية للعلم لصيقةاإليبستيمولوجيا   صارت هكذا 

 ذلك من اعتبار تطوره و  ،بها ، فاستمدت منه مشروعية تفلسفها في العلمالتاريخي في صل

، ة   تفاعلهو  التّاريخية و اإلجتماعيهو أمر لم نكن نعرفه قبل القرن و مع البنيات الحضاري 

 افتتانا عظيما  بلغ كان  ، و بمنجزاته ،  افتتان رجاالت القرن التاسع عشر بالعلمألنالعشرين ،  

 فقام التّفكير العلمي على ؛ ثانوية مسألة به انبهارا بدا معه تاريخ العلم منبهرين اروا فيهجة صدر

     الظاهرة العلمية كموقف ، و كاستشراف لنموها تناولو دور تاريخ العلم في  مبعدة من قيمة

  .ها تحديد معدالت تقدمو

  

 على  )René DESCARTES =1596-1650( "  ديكارترونيه " قامت عقالنية لقد 

  = Francis BACON("  بيكون فرنسيس "البداهة و الوضوح العقليين ، و تأسست تجريبية 

ن األولين بالثّقة ْير المبشِّ بذلك و للطبيعة ، فكاناللحواس المعطيات المباشرة على )1561-1626

، نتيجة )1( الفلسفة التنويرية فجاءت    الوجود مغاليق فض  في  ، و بالعقل، المطلقة باإلنسان 

 الزعم بأن الوعي هو وحده  لتكرس، لعقالنية و تجريبية القرن السابع عشرأمينالذلك ، وريثا 

 ، تلك الشّاملة مقولة الحتمية الميكانيكية الّذي يلعب الدور الحاسم في تطور المجتمع ، و لتكرس

 إغراق من ) sir Issac NEWTON= 1642-1727" ( يوتنن  اسحاق " فيزياء مكّنتالمقولة الّتي  

 فال تخلّف و ال ،و ثابتة ، و مطّردة   القوانين عامة ،ألن ؛ فيها خهإغراقا ال مكانة لتاري العلم 

 وفق ضرورة في اتّجاه رتبةممتكّل أحداث الكون ؛   ألن  و ال إمكان   ،مصادفة ، و ال جواز

 ، سواء كان ذلك في ميادين الفيزياء ،  أو في ميادين لعلمية الشّاملةواحد ، هو اتّجاه الحتمية ا

  .و اإلنسانية  العلوم اإلجتماعية

  

لقد نشأت اإليبستيمولوجيا ، أو فلسفة العلم ، في القرن التّاسع عشر على الميراث 

لسفة العلم حتّى العقالني التّنويري للقرن الثّامن عشر ،  و هو الميراث الّذي بقي مسيطرا على ف

أواسط القرن العشرين ، مما جعلها مقتصرة على النّّسق العلمي كإنجاز  آني ،  تطّرد كشوفه ، 

  و يتوالى تقدمه ، فغدا تاريخه ، في كّل ذلك ،  مسألة شاحبة  اللّون، غير ذات عالقة بالموضوع 

                                                 
 و "       شيلر"  و " ليسنج"  و " هيردر"  و " ونتيسكيوم"  و " روسو جاك جون " و " فولتير"  :  التنوير مفّكري بين من أذآر )  1
   "  . آوزیلسكي"و  " دیستنسكي" و  " غوته" 
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نجدها تتجاوز النّشاط و حتّى إذا سجلنا بعض اإلهتمامات بتاريخ العلم ، فإنّنا ال 

الهامشي لبعض العلماء و الفالسفة ، وذلك لما رأوا فيه من جاذبية   و استهواء ؛ إالّ أن ذلك لم 

يتجاوز  نوعا من الديداكتيكا  الّتي تبحث عن  منهجية في البيداغوجية الخاصة ، مثل جذب انتباه 

  لتّدريس ؛ ولعّل  هذا ما تعكسه اهتماماتالطّلبة ، أو توضيح بعض أصول مفاهيم العلم  محّل  ا
   النّمساوي ارنست ماخ " الفيلسوف و الفيزيائي) " Ernest MACH =  1838-1916( في تاريخ 

  بيير دوهيم "الميكانيكا ؛  أو اشتغال نظيره  الفرنسي ) "Pierre M. DUHEM= 1861-1916(   في

 اإلشارة هنا إلى أن في  هذا داللة على أن هذه وال تفوتني تاريخ اإلستاتيكا و علم الفلك ؛

المحاوالت كانت خاصة بفرع واحد من فروع العلوم ، كتاريخ الرياضيات ، أو تاريخ الكيمياء ، 

أو تاريخ البصريات ؛  إذ لم يكن هناك  اهتمام بتاريخ العلوم ، أو تاريخ المعرفة العلمية  إالّ في 

لعام  ، والّذي تنامى منذ عصر التّنوير كما أسلفت ، و لكنّه بقي حبيس إطار اإلهتمام الفلسفي ا

 ر العقل البشريمراحل تطو.  

  

 في إالّ  الغربفي   بمبحث تاريخ العلوماألكاديمي لم يكتمل اإلعتراف لهذا

 المتميز الّذي قام به النّشاط  من هذا على الرغم و ؛) 1(النّصف الثّاني من القرن العشرين 

 عرض هندسة الّذي )W.K. CLIFFORD = 1845-1879("  كنجدون كليفورد وليام  "الرياضي

بحث طوبولوجيا المساحات فيها ، و ذلك لما في بريطانيا ،  ) ريمان هندسة(  المحدب السطح

 أو اإلقتصار على اعتبار العلوم وحدها هي ،  العلممن وعي قائم على خطورة جهل ماضي 

   .)2 ( ربط الدراسات العلمية بالدراسات اإلنسانية ضرورةاملة ، و تجاهل الثّقافة الشّ

   

  تعبيرا مبكّرا  )  W.K. CLIFFORD" ( كنجدون كليفورد وليام "لقد كانت كتابات 

عن قيمة تاريخ العلم ، و ارهاصات أولى  لقدرته على اإلسهام في رأب صدع ما  سميته بالهوة 

                                                 
,International Encycolopdia  of Social  Sciencces :  in,The History of Science :KUHN . Thomas S) 1 

                                    Ed..by D.L. Sills Macmuillan ,New Work , 1968 , vol 14 , Pp74:83 , p 74.     
                                    

.213p , 1965 , London ,Longman .ed , History And Philosophy of Science W HULL  .L ) 2   
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ان هذا التّعبير مشخّصا في أنسنة الظّاهرة العلمية ، أي بتعقّلها كظاهرة إنسانية ، وك) 1(الثّقافية 

هي من صنعه  ؛   لكن هذه الدعوة لم تلق اإلستجابة الالّئقة  بها طوال القرن  في عالم اإلنسان 

  .التّاسع عشر كلّه تقريبا

  

ينا إالّ عقب الحرب أما اإلعتناء الجدي بتاريخ العلوم فإنّي ال أجد له أثرا ب

           ة ، و نتيجة لطبيعة البحث العلمية الثّانية ، و عقب تأثيرات العلم في المنظومة الحضاريالعالمي

لهذه األسباب ، و ألسباب غيرها كثيرة   . و مناهجه في تشابكها بتطور العقل ، و تفاعل األفكار 

ار متمي؛ و كان هذا تشكّلت معالم مبحث تاريخ العلم كتي ياق المعرفيص  في السز  و متخص

  ) G. SARTON = 1883-1956 ()2) (3( "  سارتون جورج "الّتي قدمها بفضل تلك الجهود الجبارة 

، و قد قاده  )5) (4(حينما اعتبر تاريخ العلم ضرورة علمية ، و تربوية ، و ثقافية في آن واحد 

 الّذي وضعه في هذا ذلك التّنميط الثّالثي ر العقل البشريأوغست كونت " لمراحل تطو         "

)Auguste COMTE = 1798-1857( ،  تاريخ العلم هو أساس كّل تفكير ا دفعه إلى اإلقتناع بأنمم

علمي ، فراح يحاضر في تاريخ العلم في أشهر جامعات أمريكا ، و أسس له مجالّت متخصصة 

خ العلم أقساما في أعرق الجامعات األمريكية ، ثم في معظم الجامعات فيه ، حتّى استحدثت لتاري

األوروبية  ؛ وهو ما ال نجد له أي أثر في الجامعات الجزائرية ، و هذا على الرغم من كثرتها، 

و وجود كلّيات العلوم اإلجتماعية   و اإلنسانية في معظم جامعات العلوم منها ، بل أنّنا ال نجد 

حسب ما أعلم ؛ مع  ما متخصصة في فلسفة العلوم  و تاريخها  في سائر الجامعات العربيةأقسا

أنّه ال يخفى على أحد ما كان للعرب المسلمين منذ فجر اإلسالم من فضل و جهد في تأسيس 

  .العلوم ، ثم تاريخها، و مناهجها ، و فلسفتها 

                                                 
  .ل في العالقة بين الفلسفة و العلم   من هذا الفص  : II -:  راجع العنوان الهامشي  ) 1
  
    ، ثم 1913 صدر عددها األول في مارس و " ISIS " سماها متخّصصة في تاريخ العلم ، مجلة"  سارتون جورج " أصدر       ) 2

  . تأسيسها في " سارتون"  ساهم اّلتي"  تاريخ العلم جمعية"  لسان حال 1924 منذ أصبحت           
 

  .1970 ، 2 ، ترجمة جماعة من الدآاترة و األساتذة  ، دار المعارف ،مصر ، ط)  ج 6( تاریخ العلم ،  -: جورج سارتون  )   3
    .    1991 ترجمة اسماعيل مظهر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  تاریخ العلم و اإلنسية الجدیدة ،-

 
 

  .في العالقة بين الفلسفة و العلم : راجع العنوان الفرعي من هذا الفصل  ) 4
. 

                  1991 ترجمة اسماعيل مظهر ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، تارخ العلم و اإلنسية الجدیدة ، : ورج سارتون ج) 5
     .121                          ص  
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  III. 2(    غاستون باشالر"  تاريخ العلو عند"    )GASTON BACHELARD(  

  

  

 كارل ريمند "إن وسم اإليبستيمولوجيا بالعقالنية و الثورية ليس وسما مقصورا على

 وحده كما يذهب  إلى ذلك الكثير من المهتمين المعاصرين )   Karl Raymond POPPER" (بوبر 

 زا    إليبستيمولوجيا  الفرنسيغاستون باشالر  "باإليبستيمولوجيا،  لكنّنا نجده ممي ) " Gaston 

BACHELARD = 1884-1962 ( متزامنا مع 1934   سنة"الفكر العلمي الجديد " الذي أصدر كتاب 

  : ،   وهو الكتاب الّذي يقول فيه "منطق الكشف العلمي  " : "بوبر " كتاب
العلم ال يخرج من الجهل كما يخرج           "                              

ور من الظالم ، ألن الجهل ليس له بنية ، بل يخرج من التّضحيات الن

.   المستمرة للبناء المعرفي السابق ، حتّى أن  بنية العلم هي إدراك أخطائه 

و الحقيقة العلمية هي تصحيح تاريخي  لخطأ طويل ، و اإلختبار هو تصحيح 

  )1. " (الوهم األولي المشترك 

  

 حرصا دائما و دائبا على النّقد          "غاستون باشالر " إن هذا معناه حرص 

، وهو منهج ال أراه يختلف عن منطق التّكذيب ، و منطق التّصحيح الذّاتي   كما )  2(و التّصويب 

 .أنّه دعوة ، بل عمل ثوري مستمر في بنية العقل و المعرفة
 

يبحث عن تحديد الشّروط  )   Gaston BACHELARD(" غاستون باشالر " عندما كان 

   ة بالمعرفة الساذجة ، و بالعلم الكالسيكيم العلمي ، أوجد مبحث القطيعة العلمية للتّقدااليبستيمولوجي
                                                 

  . ، نشر وزارة الثقافة و السياحة و اإلرشادعبد اهللا عبد الدايم.عادل العّوا ، مراجعة د. ترجمة د، الفكر العلمي الجدید : غاستون باشالر  )  1
   .93 ، ص 1969دمشق ، سوريا ،     القومي ، 

  خليل احمد خليل ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان.  ترجمة د تكوین العقل العلمّي ،: غاستون باشالر  ) 1
  .95   و 11  ،  ص1982 ، 2                            ط 

…  
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و بفكرة المكتمل ،  و المنتهي ، و بالرأي ؛ وقد جاء تركيزه على الرأي بصفة بارزة ، ألنّه  ال 

الجديد ، فهو يبرهن فقط على قوة العادة ، و هذا ما قصد يعبر إالّ عن اعتقاد محتمل  و منفّر من 

  األلماني ماكس بالنك "إليه الفيزيائي  ")Max PLANCK  = 1858 - 1947(ك  عندمان خطأ التّمسيبي  

  .بالنّظرية الالّفوازية القديمة في الكيمياء 
 
ة ، بل لتأسيس معرفة  إنة القطيعة  أساس ضروري لقيام الموضوعيعلمي

 بمجموعة من عوائق  )Gaston BACHELARD" ( غاستون باشالر" موضوعية ، لذلك يربطها 

معرفية ، يجب أن نقطع معها كّل صلة ، وهو ما ربطه أيضا بالدراسات السيكولوجية لبنية المعرفة     

ختيار األول  البداهة األولى، والموضوع المباشر، وإغراء اإل: و يمكننا حصر هذه العوائق في  

واألفكار المتولّدة عن المالحظة األولى، ونتائج اإلتّصال األول مع الموضوع ، واإلحساس 

، و التّطبيقات العملية الّتي تهدف إلى  العاجل من الحاجات ،  )1(التّالؤمي ، و الحس  المشترك 

و هي كلّها مقومات  نبساط؛واإلشتقاق اللّغوي الّذي يتّصل بالغناء واإلغراء ، واإلعجاب ، واإل

  .الرأي 

  

ال يؤسس معرفة ،        )Gaston BACHELARD" (غاستون باشالر إن الرأي عند 

و لكنّه يسيء التّفكير عندما يترجم الميول ،  و الرغبات  ، و الحاجات  إلى معارف  ؛   لذلك 

  )  . 2(ال بد من تعريته ، بل و تحطيمه 

  

   في إبستيمولوجيا - أو القطائع -لمجموعة من الحدوسإنّنا نعتبر هذه ا

  :من حيث المنطلقات الثّالثة التّالية ) Gaston BACHELARD" (   غاستون باشالر"

  ))polémique(الجدال بمعنى الخصام (التّاريخية الجدالية-               

                                                 
1 ) Gaston BACHELARD :  La Psychanase du Feu ,  Ed. P.U.F ; France , 1985 , p 26 .                                          
 

  1)  غاستون باشالر :  تكوین العقل العلمي ،  ترجمة د . خليل أحمد خليل ، المؤسسة الجامعّية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، 
  .95 ، ص 1982 ، 2                          لبنان ، ط 
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  .الدور البيداغوجي-

  .الدور اإلنطولوجي -

معرفة (  قطيعة بين المعرفة الساذجة )Gaston BACHELARD ( "ن باشالرغاستو"  لذلك يقرر

والمعرفة العلمية ، وهو ما يعبر به عن القناعة ) الحس المشترك والمعطى العياني المباشر

العميقة الّتي ترتكز إليها العقالنية المطبقة ، والمادية العقالنية  ،  وهي ما تنتهي إليه 

 ،  وهي اإليبستيمولوجيا المضادة    )Epistemologie discontinuiste(اإلنقطاعية اإلبستيمولوجيا 

   ) .Pierre DUHEM = 1861 –1916  (  "بيير دوهيم "بصفة جذرية لتواصلية  

  

إن القطائع التّاريخية الّتي تولّدت عن الميكانيكا النّسبية  ، و الميكانيكا التّموجية 

توم ، هي قطائع  تفلس ، و بصفة حاسمة ، أطروحة المعرفة العلمية النّاتجة و ميكانيكا الكوان

  . في حالة سابقة للمرحلة الوضعية الكونتية  - على األقل -بمفعول الحس المشترك ، و تمرتبها

 

يتطلّب تكوين العقل العلمي ، قطائع  سيكولوجية مع عوائق  تعبر عن ذاتها من 

؛   تلك الّتي يتولّى تاريخ العلوم  كشف مضامينها  ؛   و هي عوائق من خالل أزمات العلوم  

قبيل التجربة األولى ، و الحدس ، و المعطيات الفورية  و العامة  ؛   و هذا من خالل تحليل 

نفسي للمعرفة  ،  ألن كّل موضوعية محقّقة بالقدر الّذي ينبغي أن تكون عليه ، تكذّب بالضرورة   

فأنطولوجية . تّصال األول بالموضوع ، و مثل تلك الموضوعية مطالبة بأن تنقد كّل شْي نتائج اإل

العالقة تعوض تشييئية الواقعية ، لذلك تبدو الواقعة كعقدة عالقات ، تأتي نتيجة لمجموعة 

اق  يتحول إلى آف- البؤرة الوهمية للتّحديدات -تقريبات  مماثلة لمجموعة تصحيحات ، فالشّيء 

التّّصحيحات ( هناك من فهم لقيمة التّعديالت المتتالية لمختلف الخطاطات الذّرية  فليس). 1(أفكار

السير  "أفضل مما فعل الفلكي والفيزيائي اإلنكليزي  ) الّتي تعبر عن تاريخ إفالس الالّعقالني 

 ، فبعد أن ذكّر ) Sir Arthur Stanley EDDIGTON =1882 – 1944(  " آرثير ستانلي ايدينغتون 

الّذي شبه النّسق الذّري بنسق )   Niels BOHR  =1885 - 1962" ( نيلز بور "بالخطاطة الّتي اقترحها 

عوبة بمكان أن تقابل  سماويألنّه من الص ، مصغّر ، حذّر من أخذ هذا الوصف بمعناه الحرفي 

                                                 
1 ) Gaston BACHELARD :  La Psychanase du Feu ,  Ed. P.U.F ; France , 1985 , p 26 . 
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 عليه اليوم أن الفكرة المألوفة عن المدارات حركة واقعية في الفضاء ،  إذ أصبح من المتّفق 

؛   ثم أنّنا لم نعد في حاجة إلى اإللحاح على خاصية )  1(الفضاء ال تنطبق على عالم الذرة 

ال "  اإللكترون " ؛ و مما يالحظ ايضا أن " قفزة " المفاجأة    و التّقطّع اللّتان تتضمنهما كلمة   

و باختصار ،  فإن الفيزيائي  يرسم     .  تلزم عن تلك الصورة يمكن تحديد موقعه بالكيفية الّتي

 مخطّطا للذّرة ،  ثم يقوده فكره النّقدي إلى إلغاء التّفاصيل واحدا بعد اآلخر ،    – بكّل عناية –

  ).2(و ما يبقى بعد ذلك هو الذّرة في الفيزياء المعاصرة 

  

 أنّنا غير قادرين على فهم الذّرة – أخرى  في محاولة منّي للتّعبير بطريقة–يبدو لي 

في الفيزياء المعاصرة دون اإلستعانة بتاريخ صورها ، و دون أن نسترجع أشكالها الواقعية       

 ة ؛ و دون أن نشرح ملمحها اإليبستيمولوجيتاريخ الخطاطات المختلفة . و أشكالها العقالني إن

ا ال مفرورة ، فإنّه ) . 3( منه يعتبر هنا مخطّطا بيداغوجيو مهما كان الجانب الّذي يلغى من الص

الذّرة هي مجموع اإلنتقادات الّتي و بناء على هذا فإن . يجب أن يبقى في المفهوم المعدل 

   .خضعت لها صورتها األولية

  

قة ليست من إنتاج العقل المنظّم للمعرفة المعرفة          إنالمنس )Architectonique(    

 و لكنّها  من إنتاج العقل الجدلي)Polémique(د ما فوق؛ وهكذا يحد -العقالني )Le surrationalisme( 

  يدخل في عالقة مع الصورة ، هو ما   )Surobjet( من خالل جدالياته و انتقاداته موضوعا أعلى 

فالتّفكير العلمي الجديد إنّما . يشكّل نفيها  ؛   فالحدوس مفيدة جدا ، ألنّها تستعمل كي تحطِّم 

نيلز  " إن خطاطة الذّرة الّتي اقترحها . يكتشف قوانينه العضوية عندما يحطّم الصور األولية 

إنّه لم يبق منها شيء   :  منذ أزيد من ربع قرن قامت بدور الصورة الجيدة  ) Niels BOHR " (بور 

ما جعلها تحتفظ بدورها البيداغوجي ، ذلك الدور و لكنّها خطاطة  أوحت برفض كثير ، وهذا 

                                                 
1 )Sylvain.AUROUX et Yvonne  WEIL : Dictionnaire des Auteurs et des Themes de la Philosophie ,  
                                             Hachette , France , 1975 , « L’épistémologie de BACHELARD »,pp 18-20. 
 

   1ن ، ط ترجمة خليل أحمد خليل ، دار الحداثة ، بيروت ، لبنامبحث فلسفي في للعقل العلمي الجديد ،فلسفة الرفض ،: غاستون باشالر  )  2
  .157 ، ص 1985                             

  
   .158 المصدر نفسه ،   ص    )  3
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الضروري في كّل عملية تعليمية ؛ فعمليات الرفض هذه قد تضافرت  و اتّسعت لتشكّل 

  .الميكروفيزياء  بحقّ 

  

بهذا المعنى فإن العلوم الحالية تكون عقال علميا جديدا ، تتكفّل اإليبستيمولوجيا 

 اعتبار منطلقها النّقدي في المعرفة ، ومن اعتبارها عملية تبرز الفلسفة برسم ملمحه ، و هذا من 

فالعلوم الجديدة تتحاشى الوقوع في التّوازن ، و ذلك في تموقعها ). 1(المضمرة في هذا العقل 

دائما في نوع من  الحركية الالّمنتهية ، حيث  يصحح العلم  فيها آفاق تاريخه   في كّل مرة 

  .ا نجاحا يحقّق فيه

  

 اهن من العلم ، ثمالنّقد  اإليبستيمولوجي لينتشر على كّل الر د مهامهكذا تتحد

على كّل المستقبل ، لتتكون ايبستيمولوجيا قوامها فلسفة منفتحة ،  مقابلة تناقضيا للمعطى المكتمل 

  :و المنتهي  في المعارف السابقة ؛ و ينبغي هنا  أن 
لكن هذه الالَّ ... الجديد يقول  الَ  لإلختبار العتيق نعي كوَن اإلختبار "  

ليست نهائية أبدا في نظر عقل يجيد مجادلة أصوله ، و يكون بذاته و 

 ة جديدة ، فيغني جسده التّفسيرينات نوعي2" (في ذاته بي(.  

  

في العقالنية المفتوحة   بين  ) Gaston BACHELARD( " غاستون باشالر" يميز  

الحياة الشّعرية المتجذّرة في : ويين من الحياة متعاكسين ، بل يفرق بين حياتين متميزتين مست

الكوني و األولي ؛ و الحياة العلمية المتجذّرة في الصافي و المجرد ، فتحدد مهامها بتحديد 

ين و الفيزيائيياضيئيسة للرة الرد  المهمة ، لذلك تتحدين في غربلة اللغة  ،       المفاهيم العلمي

و الصيغ ،  و النّظريات   ، و القوانين العلمية ، لتصفيتها من شوائب العاطفة ، و التاريخانية   

و المذهبية ؛ أي أن تاريخ العلم هو أزماته و قطائعه ، بل هو تاريخ أخطاء العلم ، و تاريخ 

  . )3(دل النّظريات الخاطئة إفالسه ؛  كما هو تاريخ النّظريات المغاِلطة ب

                                                 
1 )Colloque de  Cerisy : Bachelard ,  collection 10-18 ,Union Générale d’Editions ,1974, p 23 . 

                 
   ترجمة خليل أحمد خليل ، دار الحداثة ، بيروت ، لبنان     ي الجديد ،مبحث فلسفي في للعقل العلمفلسفة الرفض ،: غاستون باشالر  )  2

   . 12 ، ص ، ص 1985  ،  1                              ط
            
3 ) Sylvain .AUROUX  et Yvonne .WEIL : Dictionnaire des auteurs et des thémes de la Philosophie ,  
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III . 3(-  اريخي في ايبستيمولوجيابوبر  كارل ريموند "الوعي الت"  

  

  

  فإنDERRIDA)(1(   " (جاك دريدا " إذا كان الوعي هو حقيقة اإلنسان كما يقول 

    دخول  الوعي التّاريخي في صلب فلسفة العلم في الجامعات الغربية كتعبير عن صيرورة   

و نماء لها تجلّى منذ اإلهتمام األكاديمي بتاريخ العلم كما أسلفت ذكره ، و ما انجر عن ذلك  من 

بحوث ،  و مجالّت متخصصة ، و ندوات ،  و مؤتمرات دولية ؛ مما كون تفاعال عميقا بين 

ختبره فلسفة العلم  و تاريخه ، ألن تاريخ العلم ليس مجرد ذاكرة للعلم ، و  لكنّه م

  اإليبستيمولوجي 
 

تتميز فلسفة العلوم في القرن العشرين و بدايات القرن الحالي بخصوبة أفكار 

طرحها في صد حيودات و أخطاء الطّرح اإلستقرائي و الوضعي على الخصوص ، و هذا  في 

ظرية للكوانتوم ،  مسائل عديدة ، مثل اإلستقراء ، و اإلحتمالية ،  و التّأييد ، و مشاكل المفاهيم النّ

و غيرها من المسائل الّتي يعود الفضل البين فيها للعقالنية النّقدية ، و هي الّتي تميز  فيها 

 ذو األصل النّمساوي ، كارل ريمند بوبر"الفيلسوف البريطاني )"Karl Raymond POPPER   = 1902 

ير الى منطق الكشف العلمي             بنقل فلسفة  العلوم نقال حاسما من منطق التّبر )1994 -

و المعالجة المنهجية له ، و هذا على أساس قابليته المستمرة لإلختبار التّجريبي  ، و قابليته 

      م العلمييصبح في استطاعة هذا المنطق أن يفتح فتحا جديدا للتّقد للتّكذيب ؛ و من ثم

 2(المستمر.(  
                                                                                                                                                

                                                                   Hachette , 1975 ,  matiére : Bachelard , pp18-20.  
1 )Jacques DERRIDA : Marges de la Pihlosophie  , Ed. Minuit , Paris , France , 1972 , p 143 . 
 
2 )  Sylvain .AUROUX  et Yvonne .WEIL : Dictionnaire des auteurs et des thémes de la Philosophie ,  
                                                                      hachette , 1975 ,  matiére  Bachelard , p 228. 
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أن كّل فالسفة العلم    )   Karl Raymond POPPER(" د بوبر  كارل ريمن"لقد الحظ 

 John Stuart( " جون ستيوارت مل  "    الفيلسوف و عالم اإلقتصاد السياسي  اإلنكليزي  منذ

MILL = 1806-1873(،     دفيد هيوم "بل منذ  زمن مواطنه الفيلسوف و المؤرخ ")    David 

HUME  = 1711-1776(،   حتّى زمو المجري ارنست ماخ " ن   الفيلسوف  و الفيزيائي  "           

)Ernest MACH    =  1838-1916 ( ين   ؛والوضعي)1 ( ، ينو األداتي)هون ) 2الحظ أنّهم يوج

تحليلهم للمعرفة العلمية باعتبارها حقائق مثبتة و مؤسسة  ؛   لذلك انكب انشغالهم األساسي على 

حث عن حدود صدقها  ، في حين كان عليهم أن يعتنوا بمشكلة نموها ، و البحث تبريرها  و الب

في كيفيات تقدمها ،  و طرح المعرفة العلمية  كمعرفة قابلة لإلختبار  ،  بوصفها عملية 

  م المستمريرورة ، و التّقدة ، ال ثبات و ال جمود فيها ؛ ألنّها بناء صميم ، طبيعته الصديناميكي

  و من ثم تكون النّظرية العلمية  نظرية في أسلوب هذه الصيرورة ، أو في هذا التّقدم ؛ 

المستمر ، فتكون نظرية العلم ، أو فلسفة العلوم، هي نظرية المنهج العلمي ، و الّتي هي ذاتها 

 3. (منطق الكشف العلمي( 
 

يمولوجيا تطورية تنضح عن و على الرغم من أن اإليبستيمولوجيا البوبرية ايبست

- م   Charles DARWIN  = 1809" ( تشارلز داروين " نفسها بمفعول قوي من تطورية اإلنكليزي 

                                                 
نيورات  و  آارناب  و  شليك  و  فرانك  ، و نشاط  جمعية برلين للفلسفة :  ، و خاصة منهم " فيينا " أذآر من  هؤالء نشاط جماعة  )   1

 :في " جماعة فيينا " و للتوّسع في معرفة نشاط  الوضعية راجع   مادة . رايبستنباخ  و   آراوز  : العلمّية ، و منهم  
  

               ، تأليف جماعة من األساتذة اإلنجليز ، ترجمة فؤاد آامل و جماعة ، دار القلم ، بيروت ، لبنان تصرةالموسوعة الفلسفية المخ
  173ص                                    

شر ، |عة و الن وضع مجموعة من العلماء و األآادميين السوفييت ، ترجمة سمير آرم ،  دار الّطليعة للطبا: الموسوعة الفلسفّية   -
  .166 ، ص 2بيروت ، لبنان ،  ط  

  
من أبرز ممّثلي هذا المذهب  الذي يقوم على أّن المفاهيم و القوانين العلمّية و الّنظريات هي مجّرد أدوات  أو  " جون ديوي " يعّد  )  2

 مذهب شيئ مبّرر يضمن نجاحا في موقفوسسائل أو  مفاتيح الى الموقغف ، و هي بذلك خطط عمل  ، فمسألة الّصدق مثال في هذا ال
  :ديوي ، جون في " راجع مادة " . شليزنجر " و " تشايلدز " و " هول " من أبرز أتباع ديوي في هذا المذهب نذآر . معّين 

  
 و النشر  وضع مجموعة من العلماء و األآادميين السوفييت ، ترجمة سمير آرم ،  دار الّطليعة للطباعة :  الموسوعة الفلسفّية - -
   .215 ،  ص 2                              بيروت ، لبنان ،  ط   -

   ، تأليف جماعة من األساتذة اإلنجليز ، ترجمة فؤاد آامل و جماعة ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ،    الموسوعة الفلسفية المختصرة-          
  .206-201                                       ص 

  
.51 p , 1976 , th Impression 8, London , Hutchin on  , Discovery Logic of Scientific:  Karl POPPER) 3  
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حينما تنطلق نظرية المعرفة و المنهج فيها من أصول بيولوجية أولية ، تعود إلى بدايات   ) م1882

كارل " ضارة ؛ و على الرغم  من شوفينية  الحياة على األرض ، ثم تنمو بتطور الحياة  و الح

 حين  إجالله و تعظيمه للحضارة الغربية دون سواها   )   Karl Raymond POPPER("ريمند بوبر 

 ، نا أكثر في هذه اإليبستيمولوجيا هو تركيزها على الوعي التّاريخيما يهم من الحضارات ، فإن

  وخاصة في تأكيده على هذا الجانب التّاريخي الّذي و دور التّاريخ في العلم ،و في منطقه ،

 ة في المعرفة  ألنه إلى القضايا الجوهرييتوج:  
أقصر طريق إلى الخسران العقلي المبين هو هجران المشاكل            " ...

 ) 1(  ". الحقيقية من أجل المشاكل اللّفظية

  

 Karl Raymond("  كارل ريمند بوبر "الحظ أن و لفهم أعمق لمرتكزات هذه اإليبستيمولوجيا ن

POPPER   (    ة لها –يركّز على فلسفة اللّغةمن حيث أنّها تعمل على – و ليست الفلسفة التّحليلي 

الوظيفة التّعبيرية  ، و الوظيفة اإلشارية ، و الوظيفة : شرح وظائف أربعة رئيسية للّغة ، هي 

ة ، و الوظيفة الجدلي؛  فيكون الوعي، و العلم ، و الحضارة  ، نتائج للّغة بوظائفها ةالوصفي 

تحليل نمو المعرفة  و تطور هذه   و من هنا تكون المهمة الجوهرية لإليبستيمولوجيا هي 

التّعامل الديناميكي  مع النّظرية العلمية بالبحث في )POPPER ("بوبر "  ؛ لذلك يروم محتواها

كيفية تقدمها ، و مدارج ذلك التّقدم ، وهذا لتكريس منطق الكشف ، و صيرورتها  من حيث 

ليس ما هو كائن  و بهذا فقط تخرج الفلسفة عن كونها تطبيقات ، و ممارسات ، و تخصصات ، 

 مالك بن نبي ؛ و لعّل هذا يشكّل نقطة اتّفاق فيما يدعو إليه  )2(لتصير انشغاال      و معاناة 

سؤال الحقيقي الّذي يسيج البحوث اإليبستيمولوجية عند كليهما ال يكمن في البحث عندنا ، ألن ال

و لكنّه يتحدد في مساءلتنا عن طرق الكشف عن أخطائنا ، و طرق  عن مصدر المعرفة 

 و بذلك دون سواه يتحقّق الكشف  ، و  استبعادها من مقالنا ،  لتنمو المعرفة و تتطور ؛ 

 . و هذا هو المعبر الحقيقي عن العقالنية النّقدية  ؛   دم اإلضافة ، و التّق
 

 سمير الرة فيه تحتّل منزلة المعبلقد ولدت فلسفة العلم في قرن صارت اإلستقرائي

 " ارنست ماخ " عن فلسفة في العلم غير ذات صلة بتاريخه ؛ و كان ذلك على الرغم من مجهودات

                                                 
1) Karl POPPER : Unneed Quest , William Collins Sons , Glasgow , 1976 , p 105 .  
 
2 ) Karl POPPER : Logic of Scientific Discovry , Hutchin on , London , 8th Impression , 1976 , p 51 . 
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)Ernest MACH(  ة   حينما أراد أنته الفلسفية على نظرية  تأكيدا و مصداقيتضفي العروض التّاريخي 

 ، إالّ أن البعد التّاريخي ظهر عنده )1883" (علم الميكانيكا " و كان هذا من خالل محتويات كتابه 

ة و األداتيالذي فرضته كّل من الوضعي ذلك كان نتيجة للتأثير القوي أن ة  ، و أظنة مسألة ثانوي

"   و اهتمامات    ل لكن الوعي التّاريخي يظهر لنا بجالء أوضح في أعما .على المسار الفلسفي كلّه 

حينما  يؤكّد لنا أن العلم الحديث تطور عادي  و نتائج طبيعية لعصر )   Pierre DUHEM(" بيير دوهيم 

  ) .1(النّهضة ، فال قطائع ، و ال انفصال في تاريخ العلم 

  

ة لم ترض بآراء لكنة المشبعة بالعلمانيبيير دوهيم " األوساط األوروبي           "

)Pierre DUHEM (  ة العلم كما أشرت ، بل  اعتبرتها أيديولوجيةرية و تطوالقائمة على استمراري

لم ، تلك تحيي المرحلة الوسطى الكاثوليكية  ؛   لذلك انصرفت أكثر إلى آرائه االصطالحية في الع

  .الّتي اهتمت  بتقديم تبرير قوي للمعرفة ، و هذا بصرف النّظر الكلّي  عن أبعادها التّاريخية

  

لقد كان طغيان فلسفة الوضعية المنطقية في أواسط القرن العشرين كفيال بإقصاء      و 

علمي في ذاته ، حتّى غدت إبعاد الوعي التّاريخي من المعرفة و العلم ، فترسخ االفتتان  بالنّسق ال

الفلسفة عموما مقتصرة على محض التّحليل المنطقي للعبارات   و المفاهيم العلمية ، الّتي تنمو في 

اتّصال متدفّق  تراكميا ؛ و ذاك كلّه في سياق نظري  يقوم على رد كّل العلوم للفيزياء   و هو ما 

؛ و لعّل هذا ما يتوافق مع ) 2( ، عماد الواقعية المحدثة أفضى ، في النّهاية ، إلى القول بوحدة العلم

" في كتابه        ) Alfred TARSKI =1902-1983 (" ألفريد تارسكي " البولندي   ما جاء به المنطقي

 Le Concept de Vérité dans les Languages des "   )1933( " مفهوم الصدق في لغات العلوم اإلستنتاجية

Sciences Déductives "   ز بين مستويين في اللّغةأين يمي   : ة ، وهي لغة العلم الّتي تنصبّاللّغة الشّيئي

 الّتي تأتي بعد عبارات العلم  )Méta-language(على الشّيء ، أو الموضوع نفسه ؛ و اللغة البعدية  

لتّاريخي عن العلم  و كتحليل منطقي لها ، و هو المستوى الذي سمح للوضعيين بإزاحة المنظور ا

                                                 
  :اّلتي تعكس وعيه بالتاريخ و دوره في بنية العلم هي "  دوهيم " أهم أعمال  )  1

  ). ج 12(  نظام العالم - )     1913 (ليوناردو دافنشي- -   1905( أصول األستاتيكا - )       1903(  تطّور الميكانيكا -      
  
وحيد ، نكتشفه بواسطة العلم التجريبي ،  و ال يكون للفلسفة هنا أي دور ، ما تقوم الواقعية المحدثة على مبدأ أساسه وجود عالم واحد و  )  2

عدا تحليل العبارات و المفاهيم العلمية ، من حيث تحليل بنية النظرية العلمية ، أي خصائصها الصورية العامة ، و خصائص التفسيرات 
  .الممكنة لها ، و ما قد يشتق منها 
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بالتّالي إبعاد فلسفة العلوم عن التّوجهات اإلجتماعية ، و إنكار الدور الذي يقوم به تاريخ العلوم في 

 .فهم الظاهرة العلمية بوصفها ظاهرة حضارية 
 

و لئن قامت الوضعية المنطقية بدور كبير في توطيد أسس المنظور العلمي ،     و 

، خاصة في ما أسفرت عنه برمجيات الكومبيوتر و الذّكاء ) 1(نطق الرياضي في تكريس الم

 سة  ؛  اإلصطناعيفي المعرفة    - في الوقت ذاته - إالّ أنّني أراها  مكر التاريخي لموقف تبريري 

نموذجا للوضعية في فكرنا زكي نجيب محمود ؛   و هو الموقف الذي سأحلّله بعمق عندما سأتناول 

الفلسفي المعاصر ؛ لذلك كانت ردود الفعل عليها ثورية في عمقها كما يؤكّد ذلك  فيلسوف العلوم 

 وسيشفيريف "الر  ")CHVEREV( ) 2  ( ا انتقلت فلسفة العلم  ؛ة مع  - فلمكارل ريمند " خاص 

؛   أي إلى  من منطق التّبرير الى منطق الكشف العلميKarl Raymond POPPER   ( –  " (بوبر 

 عن العقالنية العلمية كمحصلة لخطوة ثورية انقالبية - بالتّمام و الكمال  -منطق التّقدم الذي يعبر 

   .)3(في القرن العشرين ، جعلت من اإليبستيمولوجيا نشاطا تقدميا في حّل مشكالت النّظرية العلمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 )  Sylvain .AUROUX  et Yvonne .WEIL : Dictionnaire des auteurs et des thémes de la Philosophie ,  
                                                                      hachette , 1975 ,  « positivisme logique » , p229-230. 
 

  .87 ، ص 1989 ، دار التقدم ، موسكو ،  ترجمة طارق معصرانيالمعرفة العلمية آنشاط ،: شفيريف  )  2
 

3) Lary LAUDIN , Progress and Its Problems ,Toward a théory Scientific Progress ,  Routledgee et 
        Kegan Paul , London , 1997 , p 125 .                                                                                
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III .4( -فالسفة القرن العشرينلمحة عن مكانة تاريخ ا لعلوم عند أهم  
   )فوكو ، التوسير ، كوهن ، الكاتوش ، فييرآبند                ( 

  

  

المعرفة في التّاريخ الّذي ينمو   ) Gaston BACHELARD" ( غاستون باشالر"  لقد بنى 

ا نحو المستقبل  و يتحرك ،بل في التّاريخ الّذي  يتأزم ،  كي تحدث القطيعة الّتي تدفع بها قدم

في غياب علم المنطق   ) Gaston BACHELARD" ( غاستون باشالر" لكن هذا كلّه كان يجري عند 

  )Michel FOUCAULT =1926-1984(     "ميشال فوكو "و لعّل عدم اهتمامه به هو الّذي أثّر بقوة في 

 أن ؛ و ال بد لي هنا)  معرفة أركيولوجيا ال( القطيعة للفصل بين الحقب المعرفية  الّذي استخدم

 ليس من اليسير وصف النّظم المعرفية بوضوح دون الوقوع في تحليل ثقافي ينطوي  أنّهأنبه 

إصدار بعلى نظرية في التّحقيب التاّريخي ، لكن هذا ال يمنعنا من  معالجة  أي نظام معرفي 

 مثل ذلك  التّحقيب ،  و من  هذا المنطلق   دون الوقوع في،األحكام القيمية على مراحله الزمنية 

بالذّات يصير في متناولنا وصف هذه النّظم بأنّها عوالم متحيزة من األفكار،  ينطوي كّل واحد 

   . لوجود،  و بأنموذج شامل و مهيمنفي امنها على رؤية كلية  خاصة 

  

 عندما نفسه   هذا المسلكالىيذهب ) Michel FOUCAULT "(ميشال فوكو" و لعّل 

   متجنّبا تحديد التّواريخ   ؛   ومبكّرة ، و حديثة متقدمة ،الى قديمة) 1( يصنّف النّظم المعرفية

                                                 
346 p , 1966 , France ,Gallimard .ed , Les Mots et les Choses:Michel FOUCAULT  )1   
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 و من ثمة يتحدد مفهوم النّظام المعرفي عنده  بأنّه  ؛الزمنية ألنّها بهذا المعنى ، ليست مهمة  

   .)1 ( المعرفي فكار  حول الخطابوسيلة  نظرية  يمكن  بواسطتها  بلورة  مجموعة  من  األ

  

 و المنظّر الماركسي لوي ألتوسير "كما نجد الفيلسوف الفرنسي البنيوي          "

)Louis ALTHUSSER =1918-1990(        في العلم وا بمكانة الوعي التّاريخيمن بين الذين اهتم 

ستيمولوجية لإلشتراكية العلمية كمفهوم و ذلك من خالل استخدامه مفهوم القطيعة  في قراءته اإليب

، و كان ذلك نابعا من تبلور قناعة عنده  )2(جوهري  للخالص من كّل تشويهات ايديولوجيا العلم 

ال يمكن أن تقرأ من المستوى نفسه ؛ لذلك  )  Karl MARX("  كارل ماركس " مفادها أن أعمال 

اره عمال يؤدي إلى القطيعة اإليبستيمولوجية في فكر    باعتب" األيديولوجيا األلمانية " انطلق من 

، و اعتماده على المادية ) 3("ماركس"بالذّات ، و من ثم تحقيبه التاريخي لفكر  " كارل ماركس" 

  .التّاريخية في فهم إيبستيمولوجيا اإلشتراكية العلمية 

  

ثّرا أ ت)   Karl Raymond POPPER" ( كارل ريمند بوبر "ومن أهم من تأثّر بأفكار 

 و   فيلسوف العلوم األمريكي ا ، نذكر الفيزيائيتوماس كون " قوي  ")Thomas KUHN  =1922 -

1996(إرشادي ر عن انتقال من أنموذج قياسيا صارت الثّورة عنده تعبة لمخاص)Paradigm (  إلى

                                                 
  
بالخطاب ، فهو يورد مصطلح الّتكوينات الخطابّية ، و الممارسات الخطابّية و غير الخطابّية " فوآو " يبدو من الّصعب تحديد ما يعنيه   ) 1

 بعض الباحثين فهم الخطاب على أّنه ممارسات تشكل ، بطريقة منهجية ،  ، لذلك يقترح،و لغة الخطاب ، و الخطاب نفسه آممارسة 
  :الموضوعات التي نتحّدث عنها ، أنظر 

New , Harvester, Modernism-Structuralism and Post-to Post  An Introductory Guide:Madan SARUP 
York , 1993, p70.-                              

 
  

في حين نجد آخرين يحّددون الممارسة بأّنها ما يقع بين القول و الفعل ، أي القواعد التي تحّدد الفعل من ناحية ، و التي يتم  تنظيرها في 
  :األقوال من ناحية أخرى ؛ أنظر 

  
. 30p, 1994 , Cambridge University Press , Foucault The Cambridge Companion to Gary GUTTING  -  

 
2  ) Louis ALTHUSSER : Philosophie et Philosophie Spontannée des Savants ,  Ed . Maspéro  , Paris   
                                           France , 1974 , p 70 . 
 
3 ) Sylvain .AUROUX  et Yvonne .WEIL : Dictionnaire des auteurs et des thémes de la Philosophie ,  
                                                                      hachette , 1975 ,  matiére ALTHUSSER louis ,pp 8 - 9 . 
 
  



 164

 التّاريخي في صلب آخَر ، و هذا ما يمكن اعتباره إعالنا صريحا عن حلول الوعي

اإليبستيمولوجيا   ؛   فهو  يؤكّد أنّنا إذا أدركنا أن التّاريخ  ليس مجرد سرد  أحداث  متعاقبة ، 

فإنّنا سندرك أن  تاريخ العلم سوف يحدث تغييرا جوهريا  في تصور العلم الّذي يسيطر على 

ا مختلفا تماما ؛ و ذلك حينما ال و من دفاتر التّاريخ ستأخذ صورة العلم مظهر) . 1(العقول  

نضع نصب أعيننا تقييم الماضي بمقاييس اليوم ، أو أن نطلب من التّاريخ أن يجيب عن أسئلة 

 - بهذا المعنى –يطرحها ذلك التّصور النّمطي للعلم في وضعه الراهن ؛ فتاريخ العلم يكشف 

 ، ات تسلّح اإليبستيمولوجيا بالوعي التاريخيكما يكشف عن خصوبة التّناول عن إيجابي 

 في إطار االسترشاد الفلسفي عندما يتم التّاريخي.  

  

 يرسو على عوامل   )Thomas KUHN" (توماس كون " إن تفسير التّقدم العلمي عند 

 فيها توصيفا لنسق قيم أو أيديولوجيا  األنموذج سيكولوجية و اخرى سوسيولوجية ، يمثّل 

 المجتمع العلمي ز بالتّآزر و التّكاتف  و التضافر ، بحيث ال يمكن بأيهذا المجتمع الّذي يتمي ،

 م العلميإجابة عن سؤال التّقد حال من األحوال طرح هذه العوامل من أي.  

  

تأثير غير منكور في تجسيد  )Thomas KUHN" (توماس كون " لقد كان لدعوة  

 = Imré  LAKATOS"( إمري الكاتوش " لسوف المجري الوعي التّاريخي في إيبستيمولوجيا الفي

 الّذي انطلق من  التعامل في التكذيب مع النسق العلمي كله ، أي من برنامج كامل ) 1974 -1922

في البحث العلمي ، و ليس من مجرد نظرية بصورة منفردة ؛  و هكذا نجح فيلسوف العلم الثّائر 

ن يتعامل مع مقومات الظاهرة العلمية من مقومات  في  إيضاح كيف يمكن لفيلسوف العلم أ

، و مقومات التاريخ الداخلي ، او نمو المعرفة الموضوعية العقالنية   )2(منطقية و ميتودولوجية 

الخارجية              ، أي التّقدم اإليبستيمولوجي ، و  مقومات العوامل اإلمبيريقية السوسيوسيكولوجية 

توشّج      )Imré  LAKATOS"  ( إمري الكاتوش " يست بعوامل عقالنية ؛ و هكذا بين لنا و الّتي ل

  و بذلك حقّ أن  ؛  و تشابك تاريخ العلم مع فلسفته ، حتّى صارا عنده وجهين لعملة واحدة 

                                                 
          1992 ترجمة شوقي جالل ،  المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكويت ، بنية الثورات العلمّية ،: توماس آوهن  )  1

   .7 - 5                          ص 
2 ) Imré LAKATOS : The Methodology of Scientific Research Programmes , Cambridge University     
                                   Press, London , 1978 ,pp 48-49. 
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 يكون ممثّال لذروة الوعي التاريخي في فلسفة العلم المعاصر ؛  و لعلنّي ال أجانب الصواب إن

 =  P.K. FEYERBAND" (باول فييرآبند "  قلت أنّه كان المؤثّر البارز في ظهور فيلسوف العلم 

الّذي ألقى حفنة التراب األخيرة على قبر النظرة التّبريرية  الالّتاريخية للعلم         )1994 -1224

 ما عداه ،أو خالفه       و ذلك حينما أكّد أن العلم ليس نظاما معرفيا مقدسا ، يستلزم الكفر بكّل

  .و لكنّه نظام عقالني ينمو و يزدهر وسط األنظمة المعرفية األخرى 

  

في العلم ،  )relativisme(مناصرا للنظرة النّسبوية   )  FEYERBAND( "  فييرآبند لقد كان

مخطط تمهيدي لنظرية فوضوية في : ضد المنهج   " 1975و كان عمله الذي وضعه سنة 

محاولة جريئة لتقويض التّصور األحادي و الثابت في المنهج  العلمي ؛    و إذا "  عرفة  الم

  فإن في هذا تأكيد على - أي بالنسبة لطبيعة المشكلة المطروحة للبحث -كانت المناهج نسبية ، 

ا ، و ليس ، و هذا معناه تناول الموضوع العلمي تناوال تاريخي) 1(ان كّل شىء نسبي في العلم 

النسبية و الوعي    قد أوثق الرباط بين ) FEYERBAND  "( فييرآبندتناوال منطقيا ؛ و بذا يكون   

 التّاريخي.  

  

  

  

  
 
  

IV-   (أي تاريخ للعلوم نريد ؟ 
 

  

  

  

                                                 
1 ) Paul K. FEYERABEND : - Farewell to Reason ,  Ed . Verson , London , 1987 , p 89. 

-            - Three Dialogues On Knowledge , Ed. Blackwell , Oxford , London ,  
                                                  1992 , p 156. 
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 )     1( إالّ في األزمنة المتأخّرة ة العلمية حظّه الكافي من الدراسالتّاريخم يأخذ ل 

وثيقة  ، فإنّنا نجدها التّاريخي الفلسفية في اإلنسان التّأمالت  نسميه بما ال غيري قو حتّى إذا ما

 و إما ، أخالقية، تعكس في حقيقتها إما مذهبية فلسفية  أو بنواحينواحي سياسية إما ب الصلة

الفلسفة اليونانية       في  فنحن نجده   ؛   ليس باألمر الجديدواقع األمر هذا في و ؛مثالية اجتماعية 

أبي نصر محمد  فلسفة مثل (  ، و في الفلسفة اإلسالمية )  "أرسطو"  و " أفالطون" فلسفة مثل ( 

 كما  و حتّى في علم اإلجتماع )  بن طفيل   أبو بكر محمد بن عبد الملكو، الفارابيبن محمد 

 دراساتأن يسميها كثرة منّا يحلو ل الّتي ألعمال ، تلك ابن خلدونعبد الرحمن  أعمال تعكسه

عند أبسط ،  ألنّها الشّوائب ، تلكعلمية موضوعية ، في حين أنّها لم تسلم هي األخرى من 

مباحثها في اإلالهيات  ، وللفلسفةدرجات النّقد، واقعية حسية ، أراها ساذجة في أسلوب دحضها 

          ،  و محلّيتها ها   من تجاوز ذاتيتمكّنتتو الطبيعيات على حد سواء ، لذلك أرى أنّها لم 

 . المفتوح لتّاريخل و ذلك في عجزها عن تأسيسو دورتها ، 

   

 ذلك و ، لي أن اإلهتمام بالتّاريخ في العصر الحالي أخذ منعطفا مختلفا يبدو لهذا

  اهتماماتبرزت ف؛  ، و الثّقافة، مواقع متميزة الحضارةو  لما أخذت داخله كّل من الفلسفة ،

 تساءلي فأصبح من الضروري أن ،  صيرورة المجتمع  والحضارة تتمحور حول بنيةوالتّاريخ ب

  :أ  عن معنى التّاريخ ، باعتباره يبدالباحث
 و جهده المتكامل الّذي يطابق دائما بين باإلنسان"...                        

ذي يؤدي فيه المجتمع رسالته و الّ  ،األساسية حاجاته وبين مثله األعلى ،

  ) 2" ( كشاهد والمزدوجة كممثِّل  

  

 أرى أنّه على الباحث الضارب بأدوات في تحديده ،مالك بن نبي  الّذي برع  المنظورهذا منف

 في سائر المجتمعات البشرية أن يتعمق  ، أو التّقدم و الرخاء في مظاهر التّخلّف و الشّقاءالتحليل

 هو وماذور العلل الّتي تصيب هذه المجتمعات ، فيميز فيها بين ما هو جوهري   جيصيبحتّى 

 عبد كما تمثّله عيد للتّاريخ معناه و وظيفته  ييك ، ترابطها عن األسباب و بقصد الكشفعرضي

                                                 
  .122-117 ، ص 1982 ، 2 ترجمة عبد الحميد العبادي ،  دار الحداثة ، بيروت ، لبنان ، ط: علم التاریخ : هرنشو  )  1
  
 .96ت ، ص . شاهين ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، دالّصبور عبد ترجمة  العالم اإلسالمي ،وجهة : مالك بن نبي   ) 2
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 الفالسفة في و أن يشترك المؤرخون و اإلجتماعيون  إذن ؛ فال غرابة  )1(الرحمن بن خلدون 

 هذا ؛ األساسيةلمجتمع ا تفسير ظاهرة الحضارة ، بحسبانها وظيفة و ، و شرح ، وصف و ،تأمل

  كما  ، و شروط و أسس استمراريتهوجودهالمجتمع الّذي يجب أن تدرك تركيبته ، و عوامل 

   .سأبينه في  حينه 

  

ة و تقانيز بسيطرة علميالعالم الّذي نعيش فيه اليوم يتمي وهي ) 2(ة واضحة                إن ،

سيطرة لنا أن نتساءل عن كيفييت نشأتها ، بل عن مشروعيتها  ، و عن تفاعلها الجدلي مع 

مسألة تطورها  الّذي ال و عن األخالق ، و مع غيرها من األنماط األخرى المؤسسة للمعرفة ؛ 

  .يتأتى لنا إالّ عبر تحديد شامل للعالقة بين العلم وبين تاريخه 

  

 هذا التّاريخ ال يتجلّى لنا في صورة كاملة ، بحيث يكفي إماطة اللّثام عن إن

مكنوناته لنتمكّن من مقاصدنا  ؛   لكنّه تاريخ مبعثر هنا و هناك ، فنحن نجده  في أدبياتنا           

 و رواياتنا ، و نجده في حروبنا  وأسفارنا ، و في تجارتنا  ،  و ترحالنا   ؛  كما نجده في ما

هو مسموع و مروي ، و مكتوب مخطوط و منشور ، إنّنا نجده في ما نسمع و نرى و نالحظ       

   و في ما نقول من صادق متوافق ، و كاذب  متناقض ، و في ما نبدع و نقلّد ، و في ما نحب

عالم و نكره ، و في خوفنا و دفاعنا عن أنفسنا ؛ كما نجده في مغامراتنا في عالم الواقع ، و في 

الفكر ، و في ما نواجه به عالم الصدفة و اليقين ؛  و في ما نقوم به من أعمال و أشغال ، سواء 

  كنّا فرادى أو جماعات ؛ كما نجده في ما نحب أن نسيطر عليه أو به ، حبا في السيطرة

في تمريض  أو تحقيقا لحسن التّدبير و التّسيير؛ كما نجده في اسهاماتنا في تسكين اآلالم ، و 

المتألّمين و الموجوعين ، ثم نحن مدركوه في ما نقتل به اآلخر إجراما أو تحاربا ، و في دهشتنا 

  .أمام الموت ، و في ما نصلّي له و من أجله ، إنّنا نجده في كّل ما نشكّل به العالم ، أو نهدمه 

  

                                                 
   و الخبر في ایام العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي المبتدادون لكتاب العبر و دیوان  ابن خلمقدمة :ن بن خلدون حمعبد الر)  1

   .2 دون تاريخ ، ص ، نشر مكتبة عبد الرحمان محمد ، القاهرة ، مصر ، السلطان األآبر                                      
  
  .200ص .1981 ، 1فة و الفنون و  لآلداب ،  الكويت ، ط المجلس الوطني للثقا التفكير العلمي ،: فؤاد زآريا )  2



 168

كنّهما يتكامالن  ال شك أن تاريخ العلم و فلسفته مبحثان مختلفان و متمايزان ،  ل

دون أن يعني ذلك تماوه الحدود بين النظرة إلى العلم من الداخل ، و النظرة إليه من الخارج       

     "   جورج كنغيلهام " وهذا كما يتبين من خالل المسألة الّتي اهتم بها  فيلسوف العلم الفرنسي 

)Georges CANGUILHEM=   1904-1995  ()1( .  

  

ذا يجعلنا مطالبين بإعادة قراءة التّاريخ قراءة نقدية ،  ألنّنا تعلّمنا إن كّل ه

تاريخا في منأى عن تاريخ العلوم و نشأتها و تطوها  ؛   لذلك علينا أن نقرأ التّاريخ قراءة            

وم المعاصر       أستاذ و مؤرخ العل  كما يسميها) Bifurcative() 2) (3" (تحولية " أو "   مفرقية " 

إذ لم تعد فلسفة العلم على أيامنا هذه تقبل بنظرية ؛  )  Michel SERRES) (4" ( ميشال سير "  

تفشل في اإلشتباك مع الوعي بتاريخ العلم ؛ ألن مضامين النّظريات العلمية و مفاهيمها          

ورها التّاريخي ، و نحن اليوم في و مصطلحاتها  بل و مناهجها ، مرتبطة كلّها و متكاملة مع تط

حاجة ملحة إلى فلسفة لتاريخ العلم ، تنظر إليه باعتباره مخزونا زاخرا بالرؤى الّتي تساعد 

  للمفاهيم العلمية  تحليلية  و نقدية  الفلسفة على  تفهم حركية العلم ؛ و توظّف تاريخ العلم كأداة

كما أنّنا بحاجة إلى فلسفة .   ، عبر  صيرورة التّقدم العلمي و نموها ، و تطورها  نشأتها ،  في

تاريخية  تعتبر العلم تَنَاميا  ايبستيمولوجيا ، و نشاطا إنسانيا اجتماعيا ، يتغير  ،  و  ينمو دون 

  .أن   يعرف في ذلك سكونا أو هوادة 

  

  

  

  

                                                 
 , Idéologie et Rationalité dans l histoire des Sciences de la Vie : Georges CANGUILHEM  ) 1 

Ed. Librairie Philosophique Jean Vrin , Paris, 1977 , pp 11-29. 
 

  
 الترجمة من اجتهادي )  2

 
3 )Michel SERRES : ELEMENTS D’HISTOIRE DES SCIENCES , Bordas , Paris , 189 , pp 177   
                                  251,363,447 et 469. 
 
4 ) Ibid , pp 1-15 
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-V  (اإليبستيمولوجيا و نظرية المعرفة   
                    

  

  

   :  نظرية المعرفة هي
ذلك الفرع من الفلسفة الذي يبحث في المعرفة الفيزيقية " 

. أو الرياضية أو الميتافيزيائية  من منطلق اإلجابة عن  ثالثة أسئلة هامة

أي  كيف نصل ?  ما أصل المعرفة ومصدرها: وثانيها? ما المعرفة: أولها

? لعقل البشري الوصول إلى المعرفة هل يستطيع ا: وثالثها. ? إلى المعرفة

. وقد اختلفت إجابات الفالسفة عن هذه األسئلة تبعا الختالف مذاهبهم

فبالنسبة إلى السؤال األول قال بعض الفالسفة  أن المعرفة هي إدراك 

وقال بعضهم اآلخر . األشياء كما هي في الواقع بواسطة آالت البدن والعقل

ألن كل ما نعرفه عن العالم , اء وفق ما يظهر لناأن المعرفة هي إدراك األشي

, وبالنسبة إلى السؤال الثاني. واألشياء الخارجية ليس إال خياال يولده العقل

وإن , قال الفالسفة التجريبيون أن مصدر المعرفة هو اإلدراك بالحواس

وقال الفالسفة العقليون أن التجربة التي . المعرفة كلها تنبع من التجربة

صل بواسطة الحواس موهمة ومضللة  ، ألن ما يظهر للعقل بواسطة تح

الخداع  ، ال ماهيتها  الحواس ال يعدو أن يكون مظهر األشياء الخارجي

وبالنسبة إلى السؤال الثالث . فالمعرفة إنما تحصل من طريق الفكر,   الحقة

ي على أكد الفالسفة التجريبيون والعقليون جميعا ثقتهم بقدرة العقل البشر

و هذا على الرغم من اختالفهم في تعيين السبيل إلى هذه , معرفة األشياء

مذهب , بالنسبة إلى هذه المسألة, ومن هنا جاز القول إنهم يمثلون. المعرفة

بل آثر , ولكن فريقا آخر من الفالسفة لم يأخذ بمذهب اليقين هذا. اليقين

 قدرة العقل على الوصول وهو ينكر, مذهب الشك: األخذ بأحد مذهبين آخرين

وهو ال يكتفي بمجرد اإلنكار , ومذهب النقد; إلى المعرفة ويكتفي بهذا اإلنكار
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بل يعمد إلى البحث في حدود المعرفة ويحاول إقامة , أو الشك من غير تعليل

  )1." (الدليل على إمكان الفوز بها 
 

        يذهب جماعة من الفالسفة اإلنجليز في العلم ، و السياسة    

إلى تعريف نظرية المعرفة          )  2(و األخالق ، و الميتافيزيقا ، والمنطق، و اللّغات القديمة 

)Théorie de la connaissance ( بأنّها اإليبستيمولوجيا )3 ( رون وجودها بوجود مجموعة جدو يبر ،

  : و هي مشكالت  تتعلّق   ال يوجد بينها رباط  وثيق ،متنوعة من المشكالت الفلسفية ، 
                

 قبيل المعرفة ،و اإلدراك ، و التّيقّن     نبأفكار م "                            

 و التّخمين ، و الوقوع في الخطأ ، و التذكر، و التبين و اإلثبات             

ز ، و التساؤل    و التّأمل ، و التّخيل       و اإلستدالل، و التأكيد   والتّعزي

و رؤية األحالم   و هلم جرا ، و كثيرا ما يسمى هذا الجزء من الفلسفة ب  

و يدور بعض هذه المشكالت ... أو اإليبستيمولوجيا " نظرية المعرفة " 

ال يدور حول فكرة العلم   ...و بعض المشكالت األخرى... حول فكرة العلم 

كن حول األفكار الّتي تتعلّق بما نقوم به نحن من عمليات بحث ،       و ل

  )4. " (و استدالل ، و إدراك ،  و تخيل ، وهلم جرا 

   

يضع كتابه        ) J.F. FERRIER(" فيريي "  و  لما كان الفيلسوف األسكتلندي                          

 "Institutes of Métaphysics "  د فيه اإليبستيمولوجيا  كقسم من 1854سنةوهو المؤلّف الّذي حد ،   

أقسام الفلسفة الثالثة ، جعلها مرادفة  لنظرية المعرفة ، و يقصد بها قدرة اإلنسان على معرفة 

عندما ميز بين وجهتي نظر   )Jean PIAGEt 1896-1950 =   " (  جان بياجي " الواقع ؛ و كذلك فعل 

  :عرفة ، إذ يمكننا  دراستها ممكنتين حول الم

                                                 
   ، موسوعة على قرص مضغوط  ،  مؤسسة اآلفاق لإلبتكار  ،موسوعة المورد الحدیثة :  مؤسسة المستقبل للنشر اإللكتروني )   1
  "نظرية المعرفة "  ،  مادة 1995                                    باإلتفاق  مع دار العلم للماليين ، بيروت ، لبنان ،  

     
                                                        

   تعريب فؤاد آامل و جماعة ، مراجعة         صرة ،الموسوعة الفلسفية المخت) :  عضوا 48(جماعة من الفالسفة و العلماء اإلنجليز   )   2
  .598– 583 في الموسوعة ، ص ن                                                  زآي نجيب محمود ،  دار القلم ، بيروت لبنان ،  المساهمو

  
  .484-- 475، ص  " نظرية المعرفة " المصدرنفسه ،  مادة   )      3 

  
    .476،-47ص "  نظرية المعرفة " لمصدرنفسه  ، مادة ا)      4
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إما باعتبارها عالقة بين الذات "                                           

و الموضوع ، و إما باعتبارها شكال خالصا ، أي بالرجوع فقط إلى بعض 

لذا سنتّفق على ... نشاطات الذات المتضمنة للتمييز بين الصدق و الكذب 

لوجيا  بأنه  دراسة المعرفة على انها عالقة بين تحديد مدلول إيبستيمو

إنه من الممكن أن نبني نظرية للعالقات بين الذات   ...الذات و الموضوع 

 ًٌٌٌ نظرية و الموضوع  المعطاة في التجربة ، ونعطي هذه النظرية داللة 
  ) .1" (  أو اإليبستيمولوجيا المعرفةٌ 

   

  صاحب المعجم الفلسفي ، يفرق ميل صليبا ،جأما عند المعجميين العرب ، فنجد 

  :بين نظرية المعرفة و اإليبستيمولوجيا ، فيجعل من نظرية المعرفة بحثا
                                   

في طبيعة المعرفة و أصلها                                         " 

و غير ...كولوجيا و هي غير السي.  و قيمتها و وسائلها ،و حدودها

ان نظرية المعرفة هي  البحث في المشكالت الفلسفية ...المنطق

الناشئة عن العالقة بين الذات المدركة و الموضوع المدرك ،أو بين 

و اقدم صور هذه النّظرية  بحث الفالسفة عن  . و المعروف   العارف

عرفة  حقيقة درجة التشابه بين التّصور الذّهني  و الشّيء الخارجي لم

و احدث صورها تلك الّتي تبحث في طبيعة الذات . المطابقة بينهما 

المدركة لمعرفة األثر الذي تتركه هذه الذات في تصور الشيء 

الخارجي ، و لكن هذه الصورة الحديثة ترجع كالصورة القديمة إلى 

  ) 2  " (.البحث في قيمة العلم ، أي في قيمة التصور و التصديق 
  
غم من  أنّه  إذن جميل صليبا ق  يفربين نظرية المعرفة و اإليبستيمولوجيا ، و هذا  على الر   

 يجعل هذه األخيرة مدخال للثانية، و ذلك ألن:  
  

                                                 
1 ) Jean PIAGET  : Traité de  Logique , Editions  Armand Collin , Paris , France , 1949 , p 3 . 
 

   اللبناني ، بيروت ، لبنان ،   ج ،  دار الكتاب2   باأللفاظ العربية و الفرنسية و اإلنكليزية و الالتينية  ،المعجم الفلسفي : جميل صليبا  )  2
  .479-478ص "  نظرية المعرفة "  ، مادة 1997 ، 2                       ج 
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اإليبستيمولوجيا ال تبحث في المعرفة                              " 

،  من جهة ما هي مبنية  على وحدة الفكر ، كما في نظرية المعرفة 

هي معرفة بعدية مفصلة على أبعاد العلوم ،  بل تبحث فيها من جهة ما

  )1" (و أبعاد موضوعاتها 

  

و لم يفته التنبيه ، و هو يقوم بهذه التّفرقة ، إلى أن اصطالح اإليبستيمولوجيا في اإلنكليزية 

ألنّهم يطلقونه مرادف لنظرية المعرفة  ؛   أما عند الفرنسيين فهو اصطالح يختلف عنها  ،  

على فلسفة العلوم  ، و تاريخها الفلسفي  ؛   بل يذهب بعضهم إلى توسيعه ليشمل سيكولوجية 

 ر العلوم ال تنفصل عن نقدها المنطقيدراسة تطو و ال عن مضمونها   العلوم  ؛   ألن  ، 

  ) . 2(الحسي المشخّص 

  

 الفرنسي الالند  أندري" كما  نجد  المعجمي ")André LALANDE(     على يلح 

، و هذا على الرغم من  كونها الممهد          )3(التّمييز بين اإليبستيمولوجيا و نظرية المعرفة 

و المساعد الضروري لها ؛ و ذلك فيما تدرس المعرفة من العلوم الكثيرة ، و المواضيع الوفيرة 

ا التّمييز هو من قبيل  الفصل الضعيف ، ألنّه استدالليا ، و ليس في وحدة العقل ؛ إالّ أن هذ

  .يجعل نظرية المعرفة مدخال ضروريا لكّل دراسة إيبستيمولوجية 

  

تنصب نظرية المعرفة على دراسة العالقة  بين الذّات  و الموضوع في فعل 

 يختلط بالفعل  بما هو مفكَّر فيه ، أو متمثٌَّل ، دون أنobjet( (المعرفة ، حيث يتحدد الموضوع 

الّذي به نفكّر ، و بهذا فإن الكلمة  ال تدّل على أي وجود في ذاته ، ألنّّها تنصب  على ما يتمثّله 

 على الشّيء الخارجي فبهذا المعنى يجب أن يفهم لفظ .الذّهن ، و ال تنصب "موضوعي " 

، فقولنا       " الموضوعية" فهم لمقابلة الفعلي أو الصوري   ،  كما بهذا المعنى أيضا يجب أن ت

                                                 
  .33ص " ايبستيمولوجيا "   ، مادة 1المصدر نفسه ، ج  )    1
  .المصدر نفسه ، المادة نفسها  ،  الصفحة نفسها )   2
  

3 ) André LALANDE  :  Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie , Ed. P.U.F. ,14éme 
                                         edition , Mai 1983 , matiére “ Théorie de la connaissance .   
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 نقصد به  تلك الحقيقة المقابلة للحقيقة الصورية ، أو الفعلية ، الّتي توجد "حقيقة موضوعية " 

  .خارج الذّهن 

  

 على موضوعات الواقع ، فإنّه يدّل على  "  الموضوعي " فعندما يطبق مفهوم 

 بها تَنْعتُ ، و بعالقاتها الّتي بها تُْعرفُ ، موجودة أن هذه الموضوعات  الواقعية بصفاتها الّتي

كلّها خارج اإلنسان ، و مستقلّة عنه ؛ أما إذا طُبقَ المفهوم على األفكار، أو المفاهيم ، أو 

  .  األحكام ، فإنّه في هذه المرة يشير إلى مصدر المعرفة 

  

إنّها تحتمل عدة معاٍن في تحديدها ف ) " الذّاتي " والّتي منها ( ، )Sujet(أما الذّات 

و منها ما يعني الماهية            ،) Accident (اإلصطالحي ، منها ما يقوم بنفسه في مقابل العرض

)Identité(     أي ما به الشّيء هو هو   ، و ُيراد به الحقيقة في مقابل الوجود ؛ و منها ما يعني 

  .ابل العرض في  مق) Substance ( ) 1"  (الجوهر " 

  

 يستخدم إذن في الفلسفة منذ القرن السابع عشر بمفهوم "الذّات " إن مصطلح 

معرفي سلبي ، في حين يستخدم اليوم بمعنى إيجابي  ، ليدّل على اإلنسان العارف ، و الواعي    

  .و المريد 

  

وضوع كما تتحدد المسألة الفلسفية في نظرية المعرفة  بالعالقة بين الذات و الم

  قلت ، و لكن هذه المرة ننظر إليها  على ضوء الخالفات  القائمة  بين المادية و المثالية ، لذلك 

  

  

  

                                                 
لّدائم الّثابت، القابل لتوارد ،و هو ابي علّي بن سينا   ً الّنجاة ً   أل  الجوهر هو آّل ما وجود ذاته ليس في موضوع  آما جاء في آتاب )  1

الّصفات  المتضاّدة عليه، من دون أن يتغّير  ؛ فهو الكائن المفرد من حيث هو موضوع مباشر لما يحمل عليه من الّصفات إيجابا أو سلبا  ، 
   "   نویل آانط إیما " وهو عند؛ ) René DESCARTES = 1596-1650" ( رونيه دیكارت " و ذلك آما ورد في  ً  تأّمالتً      

 )Emmanuel KANT   =1724-1804  ( أولى مقوالت اإلضافة ، وهو تصّور قبلّي ناشئ عن صورة الحكم المطلق ، من حيث أّنه
إسناد محمول إلى موضوع  ، أو رفعه عنه ، و الّتجربة وحدها هي اّلتي تفسح لنا المجال لتطبيق مقولة الجوهر ، ذلك أّن معارفنا آّلها تبدأ 

  .مع الّتجربة 
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  :نجدها تقوم على  طرحين أساسيين  

  

 طرح قديم يقوم على مساءلة فحواها المطابقة بين ما يتصوره النّاس لما هو موجود و مستقّل -

  . عن هذا التّصور

  

عاصر يقوم على مساءلة تنطلق من اعتبار الذّات العارفة  بما هي كذلك ؛ أي بطبيعتها  طرح م-

" روزنتال . م"       المحدودة ، و بمجموعة محدوديات الفكر ، و نتائجها في التّمثّل ،  لذلك يعتبر

 )ROSENTHAL.    ( ة المعرفة مرين، يعتبر نظريوفياتية لجنة من األكادميين الستبطة بمعي

، وهي  )La question fondamentale de la philosophie ) (1 (بدراسة المسألة األساسية في الفلسفة 

يتعلّق األول : المسألة الّتي تدرس العالقة بين الوعي و الوجود ، بين التّفكير و المادة من جانبين 

 في حين يتعلّق الثّاني بكيفية ارتباط  و الطّبيعة  بتحديد األولي  بين المادة و الوعي، بين الروح

  .معرفة الطّبيعة   بالطّبيعة ذاتها ، أي تطابق الوعي مع الوجود 

  

بهذا المعنى يمكن أن أقول أن نظرية المعرفة متداخلة مع اإليبستيمولوجيا      

 ، و من ثم و ذلك لما  تعني تلك الدراسة الفلسفية أصول و محتويات و طرق المعرفة اإلنسانية

نجدها تعنى بشكل عام بتحديد الشّروط الّتي تسمح بتحصيل و كشف المعرفة ، و الّتي ال صلة 

  ه إلى  ذلك فيلسوف العلوم الفرنسيكما  ينب أي ، أو اإلعتقاد النّفسيغاستون باشالر " لها بالر 

) "Gaston BACHELARD  = 1884-1962( )2 (ز عموما بين المعارف بحسب أصلها  ؛ فنحن نمي

ّ تجريبيا أو عقليا، و بحسب موضوعها الّذي يمكن أن يكون إما رياضيا أو  الّذي يكون إما

كما يمكن أن تكون . فيزيائيا  أو ميتافيزيقيا  ؛ و بحسب درجة اليقين و الوضوح و التّميز فيها  

  .ع الحدود  في إمكان المعرفة نظرية المعرفة نظرية نقدية ، و ذلك لما تتولّى مهمة وض

                                                 
   ، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان    الموسوعة الفلسفّية : لجنة من العلماء و األآادميين السوفيياتيين ، إشراف روزنتال  )   1

  .448-447ص "  مبحث المعرفة " ، مادة  1980 ، 2                                                                                      ط
  

2 )Gaston BACHELARD : La Formation de l’Esprit Scientifique , ed. Vrin , Paris , France ,  1967   
                                              p. 14 . 
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و من باب فهم المسألة بلقانة و تدقيق واضحين ، فحين نتناول نظرية  المعرفة عند 

 إيمانويل كانط  " الفيلسوف األلماني "    )Emmanuel KANT  ) ( 1 ( ، و حين مقاربتها ، نجدها

 في بناء مذهبه كلّه على النّسق متوافقة في بنائها مع معطيات  علوم عصره ، ألنّه اعتمد فيها و

 البولوني را ، بل شامال إسهامات الفلكينيكوالس كوبرنيك "  النّيوتوني ، لذلك جاء مذهبه  معب "

)Nicolas COPERNIC = 1473-1543( ،  فرنسيس بيكون "  و أعمال الفيلسوف اإلنكليزي) "Francis 

BACON  =1561- 1626(  ؛ إلى جانب مؤلّفات الر       اإليطالي و الفلكي غاليليو غاليلي "ياضي 

) "Galiléo GALILEI  , dit  GALLILEE  = 1564-1622 (  أنسنة العلم  ،  ؛ و ذلك فيما حاولوا كلهم 

و نزع رداء الالّهوت عنه ، باعتماد الطّريقة التّجريبية ضدا على الطّريقة التّأملية ، وإن كانت 

ات بشكل واضح ، و هذه مسألة ألفت النّظر إلى خصوبة البحث هذه الطّريقة تسيياضيرها الر

فيها ، و جدارة اإلهتمام بها ، و ذلك لما تحمله من خلفيات في الفهم التّجريبي في التّصور للواقع 

  . من منظورات نيوتونية 

  

 أساسيتين    لهذه الطّريقة يرتكز على خلفيتين "إيمانويل كانط "  لقد كان  استخدام 

تقوم األولى على تفسير الطّبيعة انطالقا من اإلعتقاد ببساطتها الرياضية ؛ و تتأسس الثّانية على 

  )2. (تحويل كّل الظّواهر الكونية إلى مجموعة من القوانين البسيطة

  

-sir Issac NEWTON= 1642( " نيوتن  اسحاق"  في فهم  "كانط إيمانويل" لقد وجد 

يرا و استحداثا  في صياغة المبادئ العامة للعلوم الفيزيائية  صياغة نسقية ، كما وجد  تطو )1727

في   اشتغاله باإلجابة على سؤال حول طبيعة المعرفة العلمية ، و الشّروط الّتي تكون فيها تلك 

معرفة   المعرفة ممكنة ، أي في ارتباطها بشرطي الزمان و المكان  ،  منطلقا جديدا في تأسيس ال

                                                 
   مادة1،1984ة للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط المؤسسة العربي ،2ج)   ج 2(  موسوعة الفلسفة ،:  عبد الرحمن بدوي -أ )     1 

   .295 – 269ص " ]  آانط " تعّودُت على آتابتها " [ آنت                                       " 
      

    .246– 217  دار القلم ، بيروت ، لبنان ،  ص  ، تاریخ الفلسفة الحدیثة: يوسف آرم   - ب
  

    .21 ، ص  1983 ، 1 ، دار الحداثة ، بيروت ، لبنان ، ط ي اإلیبستيمولوجيا ؟ ما ه: محمد وقيدي  )   2 
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ليست من داخل العلم       ) 1(فتمكّن ، انطالقا من تلك المعطيات ، من بناء نظرية في المعرفة 

و بهذا نجد موضوع الفلسفة يتحدد عنده بالمعرفة بدل الوجود بما هو موجود  . و لكن من خارجه 

  .و هو الطّريق إلى اإليبستيمولوجيا 

  

 هذا النّحو، فإنّي ال َأنُْجر اعتبارها بحثا في و أنا إذ أذرع بنظرية المعرفة على

طبيعة العقل البشري ، و في حدوده ، و قدرته على العرفان ، بل أقصد حسبانها بحثا في أثر 

تطور المعارف العلمية في بنية العقل ؛ كما أعدها طريقا إلى اإليبستيمولوجيا ، بمعنى أنّها ال 

من أنماط المعرفة ، كالمعرفة الميتافيزيقية          تُْدِخل في مشروعها بحث أي نمط 

 ألن اإليبستيمولوجيا ال تضع ضمن مراميها اإلعتناء بمرحلة ؛) 2 ( "كانط إيمانويل" كما فعل 

خاصة من مراحل تطور المعرفة العلمية ، و بالتّالي تطور الفكر البشري على الطّريقة  الوضعية   

ها إلى نتائج تامة و نهائية ، مثل قانون المراحل الثّالثة في تطور العقل كما ذئرت لتصل من خالل

به الوضعية الكونتية ؛ لكنّها محاولة نقدية لتجاوز  المفاهيم التّامة و النّهائية ، من اجل اعتماد 

نشتاينية في مفهومي الزمان      النّسبية سبيال في العلم و مفاهيمه ، و هذا مثلما   أمدتنا به الفيزياء اآل

  .و المكان  

  

  :يبين أن    "كانط إيمانويل" لقد  صار تاريخ الفلسفة منذ زمن 
                

الهوة تتّسع بين األنساق الفلسفية و فلسفة  "                 

فيزيقا الكنطية ، ابتعد بها عن الميتا] حتّى أن تطور العلم حدث بالصورة الّتي [ العلوم 

فالمبادئ الّتي كان  كانط  ينظر اليها كمبادئ تركيبية قبلية  قد اعترف بقابليتها للنقاش ، و 

قدمت في ...تناقضاتها قد طورت  و استخدمت لتأسيس المعرفة ، هذه المبادئ الجديدة 

  . )3. " (صورة محاوالت إليجاد وصف للطبيعة يتّفق مع ما يعطى في المالحظة 
 

                                                 
   .   110 – 80المرجع نفسه ، ص   )  1
  
   ترجمة نازلي اسماعيل حسين ، دار اللكتاب العربي للطباعة و النشر ،  مقّدمة لكّل ميتافيزیقا یمكن أّن تصير علما ،: ايمانويل آانط )  2

   .1968            القاهرة ، مصر ،               
  

1) Robert BLANCHE : La Méthode Expérimentale et la Philosophie de la Physique ,  ed.Armand  
                                       Collin , France  , p  97 . 
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  و هكذا فإن النّقد  الّذي نقوم به باعتماد مفهوم نمو المعرفة في تطور العلوم ،      

  

  

  :من أن   و تطور بنية العقل العلمي  ، يمكّننا بدرجة كبيرة من اللّقانة و التّدقيق
  

نجد نموذجا للكيفية الّتي                                                   " 

سخ بها نظرية في المعرفة نتيجة لتناقضها المتزايد مع التّطورات العلمية  إن تتف

هذا النّموذج يبين لنا أن نظرية المعرفة تبنى على علوم عصرها ، وهي مرحلة 

معينة من تاريخ العلم ، تسعى بفضل ما تتخذه من تعميم و إطالق ، إلى أن تبدو 

 تقدم العلم يجعل وهم الفيلسوف هذا يندثر ، و و لكن.معاصرة لكّل تاريخ العلم 

يؤدي به إلى أن يكون بالتّدريج اكثر فأكثر تعارضا مع النّتائج المتجددة دوما 

  )   1. " (للتفكير العلمي 

  

تبدو لنا نظرية المعرفة معارضة لإليبستيمولوجيا ، و من ثم  كان ال مراء على 

المعاصرة له ،  أن يدرك هذه القيم في نسبيتها كما قلت         اإليبستيمولوجي إذا اعتمد القيم 

و بذلك يكون المجهود المبذول في بناء نظرية في المعرفة  مهما كان ضخما ، مجهودا  

ذلك أن نظرية المعرفة  ترتبط على الدوام . متجاوزا ، و هذا كلّه نتيجة لنمو تطور العلوم 

ر عن بجملة مواقف المذهب الفلسفيالّذي تصدر عنه ، و الّذي يحمل في الوعيه  شعورا يعب 

كمالية حلول المشكالت المعرفية الّتي يدرسها ، فتكون نظرية المعرفة بهذا المعنى في عالقة 

بالمستوى المعرفي للفترة التّاريخية الّتي نتجت فيها ، و بمجموع المشاكل المعرفية و الفلسفية  

  .تي عاصرتها ، فال تستطيع تجاوزها ، ألنّها حبيستها و العلمية الّ

  

إن هذا ال يعني البتّة قطيعة بين نظرية المعرفة و اإليبستيمولوجيا ، ألنّني اعتبر 

بينهما  )Robert BLANCHE("   روبير بالنشي " العالقة الّتي تربط بينهما هي ذاتها الّتي حددها 

 بالعالقة الّتي بين النّوع و الجنس ، فاإليبستيمولوجيا تهتم و التي يحثّ فيها على جعلها شبيهة

،      )2(بالمعرفة ذات الطّابع العلمي ، و لكن هذا التّمييز يندثر لما ُيدلَُّل الجنس بمدلول النّوع 
                                                 

  30 ، ص  1983 ، 1 بيروت ، لبنان ، ط  ، دار الحداثة ، ما هي اإلیبستيمولوجيا ؟: محمد وقيدي . د )  1
2 ) Robert BLANCHE : l’Epistemologie ,  Ed. P.U.F  ,  France  , 1972 , p 13. 
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و هو ما لمسناه مع أولئك الّذين يجعلون المعرفة متوقّفة على العلم وحده ، و يعتبرون ما بقي 

لعب باأللفاظ الّتي ليس لها أصل معرفي ؛ و هذا هو ، كما ال يخفى ، مذهب التّجريبية  خارجه 

"           كارناب رودولف" ؛ فالفيلسوف و المنطقي األمريكي " فيينّا  "    المنطقية ، و جماعة

)RUDOLF CARNAP =1891-1970( ة في  المعرفة إالّ لمبنظري ا تحمل على سبيل الشّاهد ال يقر

  .، و لما تهتم  فقط  بالتّحليل المنطقي للعلوم دون سواها "  اإليبستيمولوجيا  "معنى 

  

إلى اعتبار هذا الطّرح طرحا فلسفيا )  Robert BLANCHE"( روبير بالنشي " يذهب 

ا هو علميإذ أنّه  أكثر مم ، :  
من وظائف العلم أن يحدد                        " 

ته ، و حدود وظائفه ، و أن يقبل أو يرفض نظاما خاصا من مجاال

و لكن مشكلة إمكان وجود معرفة خارج ميدان العلم  ال ... المعرفة 

تعتبر مشكلة خاصة بالعلم ، و ال يجب عليه اإلهتمام بها ، ألن سؤاال 

   .)1  (. " من هذا القبيل يرجع إلى مهام نظرية المعرفة 

   

في خالصة هذه المفصلة إالّ أن أقول بان اإليبستيمولوجيا ، و إن كانت و ال يسعني     

في عالقة بينة بنظرية المعرفة ،  فإن هذه العالقة تتّسم بالسلبية ، أي أنّها  تشكّل مجاال معرفيا 

يسعى ، بواسطة النّقد ، إلى  تجاوز نظرية المعرفة  ، حتّى   و إن كانت  هذه األخيرة مدخال 

ساسيا لإليبستيمولوجيا  كما نبهت إلى ذلك مرارا وتكرارا ؛ و هذا التّجاوز أراه  يبدأ من البحث أ

 و هذا عن  تناقضات نظرية المعرفة مع التّقدم ،  و النّمو ، و مع نسبية المستوى المعرفي ؛

ظرة النّسبوية         ينادي به  لما كان يناصر الن )  FEYERBAND("  فييرآبند "بالضبط كما كان  

)relativisme(  نتو قد سبق لي أن بي ، ة و الوعي التّاريخيفي العلم ، ليوثق الرباط بين النّسبي

ذلك في معرض تحليلي لتاريخ العلوم و عالقته بنسبية المعرفة في مفصلة سابقة ؛ حيث أكّدت 

  .عرفة اإلنسانيةعلى  أن كّل شيء نسبي في العلم ، و في سواه من ضروب الم

  

                                                                                                                                                
 
1 -)   Ibid ,pp  14-15 . 
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 إن هذا   يسمح لنظرية المعرفة  بأن تتشكّل في ظّل نوع من التّعامل المنهجي يكشف 

عن قصور تصوراتها للمعرفة العلمية ، و هذا عندما تضع  من داخل اإلنغالق المذهبي حدودا 

 اإليبستيمولوجيا  لهذا ال يمكن أن تكون.  لهذه المعرفة من أجل إفساح المجال أمام معرفة أخرى 

استمرارا لنظرية المعرفة ، ألنّها تشكّل خطابا يحدد العالقة النّقدية بين الفلسفة و العلم ،  هو 

الّذي يؤسس و يكون منطلقات البحث في بنية عقالنية جديدة ، نريد التّأسيس لها في تحليل الفكر 

  .الفلسفي العربي المعاصر
 

  
 
 
 

vI-( يا إلى اإليبستيمولوجيامن الميتودولوج                              

  

  

  

نجده     )LALANDE(" الالند  أندري "لما نتصفّح المعجم الفلسفي الّذي وضعه 

  :يفرق بين  اإليبستيمولوجيا و الميتودولوجيا ، و ذلك حين ينبه إلى أن األولى
رة تشكّل موضوع ليست بالضبط دراسة لمناهج العلوم ، ألن هذه األخي" 

  )1" (الميتودولوجيا ، و تكون جزءا من االمنطق 

ّأنّه يجب علينا أن ننظر ) Robert BLANCHE)(2 " (روبير بالنشي" فهل هذا يعني ، كما تساءل  

إلى   اإليبستيمولوجيا على أنّها تشكّل  مبحثا متميزا عن  الميتودولوجيا ، بل ميدانا مستقالّ عنها ، 

  . أن الميتودولوجيا تابعة لعلم المنطق ) LALANDE(" الالند " تبار أنّنا نفهم من تعريف و هذا باع

  

                                                 
1 )  André LALANDE  :  Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie ,  Ed.P.U.F., 14éme ed.   
                                        1983 , Epistémologie , p 293. 
                               
 
 
2 ) Robert BLANCHE: l’Epistemologie, Ed. P.U.F,Paris , France, 1972, p 17. 
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لكن فهما كهذا ال  يمكن أن يعتمد في هذا العصر ، و كّل ما يمكن فعله  إزاءه 

هو البحث عن تفسيرات  تاريخية عرضية له ، تجاوزتها معطيات تصانيف العلوم المعاصرة ،  

  ا ، بحيث كان في التّعليم -1900 و حتّى سنة – كان نطقالمذلك أنا جديحمل مدلوال عام 

الجامعي الفرنسي ينقسم إلى قسمين ، أحدهما يشكّل المنطق العام الّذي يقوم بتجريد األشياء الّتي 

 بها هي موضوعات المعرفة ، أما القسم اآلخر فيشكّل المنطق الصوري الّذي يهتم بالطّريقة الّتي

  .) 1(نتعرف على األشياء  

  

فعلى الرغم من وجود نزعة تجنح إلى جعل اإليبستيمولوجيا تابعة للمنطق           

؛ إالّ أنّي أرى أن الميتودولوجيا        )  2(و المنطق يحتوي على جزء منه تتكون مناهج العلوم 

)Méthodologie( )3 (بوضع طائ ة ، تمكّن الباحث من ليست المنطق ، ألنّها تهتمفة من القواعد العام

الوصول إلى التّعبير عن أمر من األمور ، أو في القيام بعمل من األعمال ، أو في تبليغ قصد من 

من األشياء ، و ذلك عن طريق نظام معين ، بغية تحقيق غاية معينة ؛ لذلك  المقاصد  ، أو شيء

 يعني بالمنهج )René DESCARTES = 1596-1650( "رونيه ديكارت " كان الفيلسوف الفرنسي 

مجموعة من القواعد المؤكّدة و البسيطة الّتي ، إن راعاها اإلنسان مراعاة دقيقة أمن من أن 

    ، و لعلّه القصد ذاته الّذي جعل المفكّر المغربي       )4(يحسب صوابا ما هو خطأ باألصل 

 د عابد الجابرييقول عن المنهج أنّه محم :  

  

                                                 
1 )  Ibid, p 20-22. 
 

   خليل احمد خليل ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، . ترجمة د حّتى راسل ، و من أر سط المنطق و تاریخه ،: روبير بالنشي  )   2
  ..362-255ص. ت.                           المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ، لبنان ، د

 
  :  من ثالثة آلمات يونانيات ، هي Méthodologieيتكّون لفظ   )  3

     -  Méta   وتدّل على اإلّتجاه  ، و ،  Hodosالترآيب بينهما   تدّل على الطريق أو النهج ، و  و Méthodos      يعني المتابعة أو البحث
  :أنظر .  العلم  Logie و تعني الكلمة األخيرة  

 
  "الطريقة "  ، مادة 22-20   ، ص 2 ، ج 1979  دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ج ، 2 المعجم الفلسفي ، : جميل صليبا --

  
Julia DIDIER:  Dictionnaire de la Philosophie, Ed.Librairie Larousse, Paris, France ,Méthodologie,         
                        p 182,  
 
4   ) René DESCARTES:  discours de la Méthode, ed. Garnier-Flammarion, Paris, France, 1966,    
                                            P 49. 
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جملة العمليات العقلية و الخطوات العملية الّتي                          " 

يقوم بها العالم من بداية بحثه حتّى نهايته ، من أجل الكشف عن الحقيقة  

  ) .1" (و البرهنة عليها 

  

كما تفترض  تفترض اإلختالف ، ، " المنهج " و هذه الخطوات ، أو العمليات العقلية الّتي تعبر عن 

  :التنوع ، و ذلك وفق اختالف و تنوع العلوم ذاتها ؛ فـ 
العمليات الفكرية اإلستداللية  "                              

ال بد  أن  تتنوع لدى المجرب إلى غير نهاية ، نظرا لتنوع العلوم          

   العلماءإن. و لتفاوت الحاالت الّتي يعالجها صعوبة و تعقيدا   

والمختصون منهم  بالذّات في العلوم  المختلفة ،  هم وحدهم المؤهلون 

  . )2" (للخوض في مثل هذه المسائل 
 

فالمباحث الرياضية ذات الطّابع التّجريدي تعتمد  منهج اإلستدالل   ، ألن  البرهنة 

المباحث  ذات الطّابع التّجريبي ، مثل من خالله تتم باعتماد جملة من  العمليات المنطقية ؛ أما في 

العلوم الفيزيائية ، و العلوم الكيميائية ، و العلوم البيولوجية ، فطبيعتها ال تتطلّب استنباطات عقلية 

انطالقا من طابع فرضي استنباطي ، لكنّها تقوم على  اإلستقراء التّجريبي  ؛ بل تراني أذهب إلى 

الظّواهر السوسيولوجية ، و السيكولوجية ، و التّاريخية ،و غيرها من القول أن التّعامل مع 

، تقتضي ،هي األخرى ، وضع نمط من  المباحث الّتي تشكّل العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية 

العمليات و الخطوات العقلية  تضع في اعتبارها مجموعة من المفاهيم ، مثل الوعي ،  و اإلرادة ، 

 و أخرى من قبيل النّمو ، و التّغير ، و غيرها مما يدخل في مناقشة إمكان العلم اإلنساني و النّية ؛

و اإلجتماعي  ، و مدى قابليته للموضوعية ، و إمكان تطبيق المنهج التّجريبي بدقّة و صرامة في 

  .مختلف مطالبه 

  

ير مشكلة المفاهيم  يث" الميتودولوجيا " هذا مفاده أن الخوض في مناقشة و تحليل 

من أهم هذه المفاهيم مفهوم .  المؤسسة للعلم ، و الّتي يبدو أنّه ال يمكن إقامة القول العلمي دونها 
                                                 

   دار الّطليعة ، بيروت ، تطّور الفكر الّریاضي و العقالنّية المعاصرة ،1، ج) ج2( مدخل إلى فلسفة العلوم ، : محّمد عابد الجابري  ) 1 
   . 17 – 16 ، ص  1982                                   لبنان، 

  
2 ) Claude BERNARD: Introduction à l’Etude de la Méthode Expérimentale, Ed. Librairie  
                                        Deflagrate, Paris, France, 1920, p 357. 
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القانون العلمي ، أو مجموعة العالقات الضرورية بين الظّواهر ، و الّتي تؤدي إلى تواليها         

ن بين تلك المفاهيم مفهوم الحتمية ، أو جملة العلل       و تكرارها ، و ثباتها النّسبي ؛ كما نذكر م

  . ترابطا ضروريا ةو المعلوالت المترابط

  

من خالل ما سبق ذكره يمكن أن نستخلص أن الميتودولوجي يبدأ عمله بعد عمل 

العملية   العالم ، فالميتودولوجيا الحقة بالعمل العلمي ، ألنّها تتعقّبه ، و تالحق خطواته الفكرية و 

فهي  ،  بهذه الصفة  ،   تتحدد عمال تحليليا و تصنيفيا و وصفيا  ،  يمكّن من اإلنتقال إلى 

  : اإليبستيمولوجيا  ؛   و هذا عبر تحليل نقطتين هامتين لفهم دقيق لهذه المفصلة ، و هما  

  

تودولوجي   عندما قمت بمحاولة تحديد المبحث المي:  المنطق و الميتودوولجيا : 1-

أشرت إلى أنّه برهنة  تعتمد على جملة من العمليات المنطقية ، و هذا ما يثير مشكلة الرابطة 

بين المنطق و الميتودولوجيا ، و هي مشكلة تحتاج إلى بعض التّفصيل في طرفها المنطقي،     

  .و هذا حتّى تتّضح هذه العالقة إيجابا أو سلبا
 

  :  يعني المنطق                        

وهو علم آلي شكلي يبحث في القوانين والشروط . علم التفكير الصحيح"

والمنطق يعلمنا . الضرورية للوصول إلى حكم صحيح يقبله كل مفكر عادي

كيف ينبغي أن نفكر وما الذي يتعين علينا أن نعمله لكي نصل إلى نتيجة 

نشأ المنطق . نويساعدنا على اكتشاف الخطأ في آراء اآلخري, صحيحة

عن مجموعة ) ويعرف أيضا بالمنطق الصوري أو المنطق الشكلي(التقليدي 

 "األورغانون"الفصول التي وضعها أرسطو في هذا الموضوع والتي تدعى 

Organon. واهتموا به , وقد عرف العرب منطق أرسطو الصوري هذا

وبية أهمل وبعد عصر النهضة األور. اهتماما كبيرا ووضعوا فيه كتبا كثيرة

 إهماال شديدا وظل األمر على هذه إلى الحال إلى أن وضع جورج بول المنطق

 Boole   التحليل الرياضي للمنطق" كتابه الهام " Mathematical 

Analysis of Logic  فأظهر العالقة بين الرياضيات 1847 عام  ،  

الرمزي السبيل أمام نشوء منطق جديد هو المنطق , بذلك, والمنطق ممهدا

وهو تطوير حديث للمنطق الصوري قوامه تمثيل ) أو المنطق الرياضي(
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وإنما يرجع الفضل األكبر في هذا التطوير إلى . المسائل المنطقية بالرموز

  )1 (".ألفرد هوايتهد  ،  وبرتراند راسل في العقد الثاني من القرن العشرين

 

لى منطق صوري ، و منطق مادي ؛  ففي                يقسم المتخصصون  المنطقَ عادة إ

الوقت الّذي  نجد نشأة المنطق الصوري  تعود إلى دراسة أفعال التّفكير بالنّسبة إلى بناءاتها     

و أشكالها المجردة من  محتوياتها العينية  ، أي البناءات الّتي تعين الوسيلة العامة الّتي ترتبط بها 

 الوصول إلى صياغة قوانين و مبادئ ، تكون الشّرط األساسي  أجزاء ذلك المحتوى من أجل

لتحقيق نتائج صادقة في المعرفة اإلستنباطية   ؛ في هذا الوقت نجد المنطق المادي  قد نشأ نتيجة 

لمتطلّبات العلم المادي ،  أي العلم الطّبيعي المتطور، والقائم على مسلّمة حركية العالم و تطوره 

 ، و هو ما يستوجب أن تكون أشكال المفاهيم و المقوالت و الفكر هي األخرى قائمة على الدائم

مبدأ التّطور  ؛    و لهذا نجد هذا المنطق يعبر عن قوانين و أشكال اإلنعكاس الذّهني لتطور 

ى التّحكّم العالم الموضوعي   ،    و تغيره ، كما يعبر في الوقت ذاته عن  القوانين المحددة  لمد

في معرفة إمكان الحقيقة  ؛ و من ثم نجد وظيفته تتحدد بفحص عملية انبجاس المعرفة ،        

و تكونها ، و تطورها من داخل المفاهيم اإلنسانية ؛ أي فحص الحركة و التّطور و التّناقضات 

  )   . 2(حالة إلى أخرى الباطنية للظّواهر ، و تغيرها الكيفي ، و انتقاالتها الكيفية من 

  

 إلى أن تقسيم المنطق إلى صوري و مادي  لقي معارضة شديدة      ا أشير هاهن

 "      جيوزبي بيانو" و خاصة من قبل بعض المناطقة من أمثال الرياضي و المنطقي اإليطالي   

)Gioseppé PEANO =1858-1932(  ياضي األلمانيجورج كونتور"   ، والر)" Georg CANTOR  = 

 Ludwig  " ( لودفيج  فتجنشتين" ، والفيلسوف و المنطقي البريطاني ) 1845-1918

WITTGENSTEIN =1889-1951 ( شليك"  ، و الفيلسوف و المنطقي"  )M.S CHLICKS =1882 - 

 )Rudolf CARNAP  =1891-1970"( رودولف كارناب "  والفيلسوف و المنطقي األمريكي  )   1936

 ؛  وكان أساس  )Bertrand RUSSELL  =1872-1970 "      (  برتراند رسل" ياضي  و الفيلسوف  والر

                                                 
   ، مؤسسة اآلفاق لإلبتكار  ، باإلتفاق  معرفة دار العلم للماليين ،    موسوعة المورد الحدیثة :  مؤسسة المستقبل للنشر اإللكتروني )  1

  "منطق "   ،  مادة 1995                             بيروت ، لبنان ،                         
 
  .80-74 ، ص 1985مطبوعات الجامعة ، الكويت ،  مع نصوص مختارة ،  دراسات في المنطق :عزمي اسالم )  2
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هذه المعارضة يستند إلى  التّطور الهائل الّذي عرفته الرياضيات ، و انعكاس هذا التطور على  

ال الّذي ظهر عند بعضهم نتيجة لتطبيق المناهج الرياضية في مج) 1(نضج المنطق  الرمزي  

المنطق الصوري ، و استخدام لغة خاصة  من الرموز و الصيغ ، حيث يعبر المنطق عن 

  :  في حين تعبر الرياضة عن المنهج ،و هذا معناه أن المنطق الرياضي يدرس الموضوع ،
  

اإلستدالل    (التفكير المنطقي                             "   

ج المنطق الصوري أو الحسابات كما هو منعكس في مناه) و البرهان 

الصورية ،  و من ثم فإن المنطق الرياضي يتّخذ المنطق موضوعا له و 

يتضمن المنطق الرياضي المعاصر لسلسلة كاملة من ...الرياضة منهجا

الحسابات المنطقية وهو النظرية التي تنطبق على مثل هذه الحسابات و 

  )   2( ."فروضها         و خصائصها و تطبيقاتها

  

برتراند "   هذا يعني إرجاع الرياضيت ذاتها إلى المنطق كما يقول الفيلسوف و الرياضي البريطاني 

 ، و هذا من اعتبار أن قضايا الرياضيات هي قضايا تحليلية ، و أنBertrand RUSSELL(  ("رسل 

  :الدراسات المنطقية تشمل مجالين واسعين غير متميزين ، هما 

ل األقوال العامة الّتي توضع لتعيين كّل شيء ، لكن دون ذكر شيء بعينه ، أو محمول مجا -

  .بعينيه ، أو عالقة بعينها

مجال تحليل الصور المنطقية ،  و حصرها ،  أي مجال أنواع القضايا ، وأنماط الوقائع ،       -

 .و تصنيف مكوناتها 

  ) .3(ت ، و يسجل الفروض المجربة بشكل   مجرد و بهذا اإلعتبار يمدنا المنطق بجرد لإلحتماال

  

                                                 
و خاصة ما يعرف بنقائض نعني بتطور الرياضيات ظهور الّرياضيات المعاصرة التي تعتمد على  ظهور رياضيات المجموعات ، )  1

  .نظرية المجموعات ، و نعني بنضوج المنطق  تجاوز المنطق ثنائّي القيمة إلى المنطق متعّدد القيم
  

  
  2)  لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين بإشراف روزنتل و ي.يودين:  الموسوعة الفلسفّية ،  ترجمة سمير آرم   ، دار الطليعة  

  .500 ، مادة المنطق الرياضي، ص2                                                              للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط             
  
  .175ص. 1958 ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ،  1محمد موسى أحمد ، ج. ترجمة  د، ) ج 3(  أصول الّریاضّيات: برتراند راسل )  3 
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  ، و كما نادى ) Bertrand RUSSELL ( "برتراند رسل " إن هذه الرؤية كما تمثّلها 

؛ و لعلّها الرؤية ذاتها )  1(بها اتباعه من بعده ، جعلت من المنطق أداة تحليل صالحة لكّل العلوم 

  ).2(س إالّ طريقة من طرق اإلستنباط الّتي جعلته يقول أن االستقراء لي

  

  وهو تطور يمكن لنا أن نلمسه في ما وصل إليه المنهج :تطور الرياضيات  -3

، مثل ما تعكسه أعمال الكثير من المناطقة ،من ) 4(كمنهج فرضي استنباطي)3(األكسيومي

 ياضي و المنطقي األلمانيديفيد هلبرت   " أمثال الر ")David HILBERT = 1862-1943() 5 . (

، كما هو معروف ، من تجاوز الكثير من البراهين الرياضية  و قد مكّن هذا المنهج

،   الذي يشكّل نوعا من أنواع  ) أو  التّدليل باألضداد ( الكالسيكية ، مثل البرهان بالخلف  

  ) .6(البرهنة غير المباشرة  

  

  تطورا على درجة -ة الثّانية دائما  في سياق النّقط-كما عرفت العلوم الطّبيعية 

كبيرة من األهمية ، و ال أرى أدّل على ذلك مما سجلته الفيزياء في شتّى مجاالتها ، و على 

                                                 
  .125   المرجع نفسه ،  ص  )  1

 
  .   المرجع نفسه ،   الصفحة نفسها  2

  
  :المنهج األآسيومّي طريقة  استنباطية في بناء النظرية  العلمّية  ، أنظر )  3

 
 لطباعة         ،  ترجمة سمير آرم ،دار الطليعة ل الموسوعة الفلسفّية :   لجنة من العلماء و األآادميين السوفيياتيين ، إشراف روزنتال - -
 .504-503ص " المنهج البديهي  "  ، مادة  1980 ، 2                                                        و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط -
-   

  . 67  ، ص1969 ،  1 ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،  طفلسفة الریاضة:  محمد ثابت الفندي - 
-    

ج الفرضي اإلستنباطي بناء فكري يتم تشييده بواسطة فروض وقع عليها اإلختيار    ، دون النظر إلى صدقها أو آذبها ، ألن المنه )   4
أو هو وسيلة توضع بها عدة قضايا على أنها قضايا فرضية ، و يتم . الصدق الوحيد المطلوب هو خلو هذا البناء من أي تناقض داخلي 

  :أنظر . ستدالل النتائج استنادا إلى المعارف الصحيحة  المتاحة ، أو مقارنة هذه النتائج بالوقائع اخضاعها للتحقق  عن طريق ا
 

   .506، ص " المنهج الفرضي اإلستنباطي "  المرج السابق ، مادة -
 

  .118 ، ص 1969 ، 1دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ،  ط  فلسفة الریاضة ، :محمد ثابت الفندي . د)  5
   

هي الوقائع الصحيحة التي يبرهن بها على ...    ، الخ 2 و أ1و أ.   إذا افترضت قضّية يراد البرهنة عليها  ،  و لتكن هذه القضية     ب)  6
ن سلسلة الوقائع التي صادقة و متضمنة في وقائع البرهان ، فم)  أي النقيض المنطقي لـ ب  ( ب ~ القضية ،  و إذا اتفقنا على  أن نعتبر 

هذا .نتوصل إلى نتائج حتى نصل إلى  وضع يتناقض منطقيا  معرفة وقائع البرهان.-ب~،   و  ...  ، الخ2  ،  أ1أ–نحصل عليها تبعا لذلك 
، ...  الخ2 ، أ1 أفطالما اّن. غير ممكن اال اذا آانت وقائع البرهان آاذبة- شريطة  أن تكون النتيجة صحيحة–التناقض في الوقائع األصلية 

  . ب  افتراض خاطئ  ، إذن    ب   صحيحة ~صادقة بال أدنى شك  ،  فاّن افتراض صحة 
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 الخصوص في مستوى اإلكتشافات داخل عالم الذّرة ، و في نظرية كوانطوم االطّاقة  الّتي وضعها

 األلماني ماكس بالنك "  الفيزيائي")  Max PLANCK = 1858-1947 ( ة الّتي نحتهاة النّسبيو نظري ،

 ألبرت انشتاين "الفيزيائي األلماني ) "Albert EINSTEIN= 1879-1955( و في مباحث الميكانيكا ، 

  الفرنسي ة  كما صاغها الفيزيائيجيبروغلي  دي لوي فيكتور بيير ريموند" التّمو )  " Louis 

Victor Pierre Raymond DE BROGLIE = 1892-1987( و في مباحث فيزياء الكوانطا كما صاغها ،  

 األلماني فيرنر هيزنبرغ " الفيزيائي ")Werner HEISENBERG  =1901-1976( ؛ وهي كلّها  

اكتشافات فيزيائية أدت إلى إبانة  قصور المنهج التّجريبي  التّقليدي   في دراسة ظواهر دقيقة في 

صغر، مثل اإللكترون   ، وهو الجسيم األساسي في  الكهرباء و المادة ذي الشّحنة العالم األ

؛ أو في دراسة عالم الخلية في ) الجسيم النّووي الموجب الشّحنة ( و البروتون )  1(السالبة 

 من البيولوجيا   ؛  و كان ذلك كلّه من خالل المناقشات الّتي أثارها اإليبستيمولوجيون في مفاهيم

قبيل  المالحظة   و التّجربة ، والقياس ، و الحتمية ، و الموضوعية ، و غير ذلك من المفاهيم 

الّتي أدت بالكثير من العلماء في الفيزياء ، والكيمياء ،  و  البيولوجيا ، و غيرها من  العلوم   

ها الفيزياء مثال إلى البحث عن منهج مماثل للمنهج الرياضي المعاصر ، إلى درجة اتخذت في

 ؛ وهو األمر الّذي أدى إلى ظهور مناقشات  الفيزياء النّظرية أو  الفيزياء الرياضية تسمية 

إيبستيمولوجية جريئة   في العلم المعاصر، مثل مفهوم القطيعة اإليبستيمولوجية ؛ أو النّزوع إلى 

إلى تسمية العلوم بصيغة المفرد     توحيد المنهج في سائر العلوم ؛ حتّى أن بعضهم صار  يصبو 

مثلما تعكسه الدراسات البنيوية المعاصرة ، خاصة منذ أربعينيات القرن ) العلم في مقابل العلوم ( 

العشرين ، حيث تحاول هذه النّزعة الكشف عن منهج شامل يوحد و يختزل جميع العمليات في 

في ) 3" (روبسالف -ريشنباخ" ، و جماعة   ) 2("فيينّا " العلوم ، وهو ما تستند إليه جماعة 

  .برلين

  

                                                 
  .36 ، مادة الكترون ، ص1976 القاهرة  ، مصر  ، موسوعة الثقافة العلمية ،: دار الكتاب الجديد ) 1
  
   ،  ترجمة سمير آرم ،دار الطليعة للطباعة الموسوعة الفلسفّية  :   لجنة من العلماء و األآادميين السوفيياتيين ، إشراف روزنتال- )  2

  .167-166ص " جماعة فيينا "  ، مادة  1980 ، 2                                                                   والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط
 

..                                                                         584-583،  ص " الوضعية الجديدة " المرجع نفسه ، الصفحة نفسها ، المادة نفسها و مادة )  3
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 "          روبير بالنشي" و حتّى إذا كان المنطق الخاص أو التّطبييقي كما ينعته 

)Robert  BLANCHÉ(    ة بمختلف العلوم ، فإنّه ليس من اختصاصاتهبدراسة المناهج الخاص يهتم

؛ كما ال ) 1(لف العلوم ، و بقيمتها ، و بأبعادها الموضوعية أن يهتم بالدراسة النّقدية لمبادئ مخت

يمكن أن تستقيم مثل هذه الدراسة الميتودولوجية دون  اإلهتمام بطبيعة و قيمة الطّرائق الّتي 

  .تتكون العلوم من خاللها 

  

 Jean"  ( جان بياجي"  إنّه ال يسعني في آخر هذه المفصلة  إالّ أن أؤكّد مع 

PIAGET(  ) 2 (، ينشأ من خالل أزمات علم  من العلوم التّفكير اإليبستيمولوجي  على  أن  و أن 

هذه األزمات هي نتيجة الزمة عن خطأ الطّرائق السابقة  ، و ال يمكن  تجاوزها إالّ باكتشاف 

  .طرائق جديدة  

  

 حلّلت هذا هو مفهوم اإليبستيمولوجيا من خالل مجموعة الرؤى الّتي ناقشتها ، و

عالقاتها بمختلف المعارف الّتي تنعمد عليها ، و تستقي مشاربها منها في توظيفاتها اإلجرائية      

و في تحليالتها لمختلف ضروب المعارف العلمية تحليال نقديا ؛ و هو اإلجراء المنهجي الّذي 

معاصرة ، و في مكانة    سأعتمده في رؤيتي لواقع الخطاب اإليبستيمولوجي في الفلسفة العربية ال

و دور العلوم المختلفة ، و الثّقافة العلمية في قيام المجتمع في  بناه اإلجتماعية ، و الثّقافية          

  .و اإلقتصادية ، وفي بنى الدولة و السياسة عموما ، وبنى المواطنة خصوصا 

  

  
  

                                                 
1 ) Robert BLANCHE :  L’Epistémologie  , Ed. P.U.F ,Paris,France,  1972 , p 17. 
 
2 )Jean PIAGET  : Logique et Connaissance ,  Ed.Gallimard , Paris , France , 1969 , p 78 .  



     
  

        الفَصلُ  الثَّاِلـثُ
  
  

  أُصولُ و مداِخلُ الممارسِة اإليِبسِتيمولُوِجيِة
                           في

            الفَلْسفَِة العرِبيِة المِعاِصرِة
  

               
            *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
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  I .   (العربي في الخطاب اإليبستيمولوجي المذهبي الحضور الغربي  
   المعاصر              

  

  

  

  

  

  

لقد سادت في الدوائر العربية الثّقافية عموما ، و الفلسفية خصوصا ، و عبر 

 عرب تاريخهما الطّويل ، تيارات فكرية عديدة ، ذات مشارب مختلفة  ؛  و أنا أعتقد  ،  بما نحن

 أي  يرغمنا على النّظر إلى أن استقالل مقولنا العقلي أعتقد أن ، و المكاني مانيفي امتدادنا الز
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تيار فكري من  التّيارات التّغريبية الدخيلة علينا يمثّل   في منظوراته المختلفة    نموذج حياة غير 

المعاشة و سلوكيات النّاس ترجمة  بهذا معاشة   ؛    و هذا بالمعنى  الّذي  تكون فيه الحياة 

األسلوب أو ذاك ، لألبعاد النّظرية لهذا التّيار أو ذاك  ؛   و من هذا المنطلق  أرى أن هذه   

التّيارات ، و خاصة الفلسفية منها ، تمارس تخريبا مزدوجا ، يؤثّر األول في الدوائر الفكرية 

ي فيطال   عقول األجيال الجديدة  ؛   و ما يحدث  ذلك كلّه  إالّ العربية المعاصرة  ، أما الثاّن

نتيجة   لنقلها حرفيا إلى عالم غريب عن تصور الفيلسوف األصل ،  و عن تربته األصل        

و واقعه األصيل ؛  و نتيجة قبول مقوالت  هذه الفلسفة أو تلك  دون فحص  أو امتحان لها  على 

اقع الجديد  الّذي نقلت إليه  ؛   بل أن اعتبارها مجموعة من الحلول محك حركة و مسار الو

  .الجاهزة لمشكالتنا ، و  نتيجة لقبولها كمسلّمات ، أصبحت كّل مناقشة فيها غير ممكنة 

  

غير أن المفكّر األصيل في فكرنا عموما شعر منذ بداية تفتّحه  و انفتاحه على 

اته المختلفة ، شعر بغرابة و نشاز السواد األعظم من هذا الفكر التّراث الفكري اإلنساني عبر قنو

عن واقع أمته الجديد ، و ظروف عصره المتميز ؛ و كان ذلك نتيجة للتّنافر الحاد المتداخل بجملة 

تفاصيله   بين مسار هذا الفكر   و النّقطة الّتي رسمها هذا المفكّر األصيل لنفسه هدفا ينبغي 

  .  و بين الطّريق الّتي اختطّتها أمته   و بين الهدف الّذي تنشد تحقيقه الوصول إليه ،
 

لقد طرح  العقل العربي   صورا متعددة من التّفاعالت مع التّراث الغربي ، 

منها نمط النّقل الحرفي  من تراثه   ، بدعوى التّفتّح ، و اإلنفتاح ، و التّجديد ، فهل ساهم هذا 

بناء رؤى فلسفية عربية معاصرة تستطيع أن تتجاوز ضعف الحس النّقدي لدينا  الوعي الفلسفي في 

؟ أم ساهمت ، على العكس من ذلك ، في مضاعفة إضعافه ،بل و فقدانه أحيانا ؛ لينغلق داخل 

اتّجاهات فكرية أخذت أخذا بالتّراكيب النّظرية لهذه الفلسفات أو المدارس الغربية ،و انغلق داخل 

  .و تفصيال ؟   المنهجية جملة رؤاها

  

هذه هي المساءلة التي وضعتها محددة لمطالب هذا الفصل  ، و ذلك من فرضية 

أن شمولية الفكر  ، و عولمته هي التي تفرض علينا هذا التّفاعل ، و التأثّر ، و اختصار الطّريق 

 ر ، فكيف كان هذا الحضور الغربين و التّحضفي فكرنا و حالنا     و مآلنا ؟الموصل الى التّمد  
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إذا بات من البديهي  ،  بالنّسبة إلينا  ،  أن  كّل بناء فكري يكون بالعناصر 

التقليدية التي يمثلها التّراث ، مغربال و مصفّى  من الخوارق  ؛   و يكون بالعناصر الحديثة ، 

معاصر كما أسلفت ، وهو األمر فإن هذا هو ما يكون اإلشكالية الرئيس في الفكر العربي ال

ذاته الّذي   يبرر تساؤلي عن موقف الفلسفة العربية المعاصرة  من  جّل التيارات الفلسفية 

 ر اإلجتماعية الفاعلة في التّغيالغربي.  

  

  إنّنا نقر منذ البداية بأن المواقف اختلفت ، و تضاربت ، و تصادمت ،  و 

ة كدعامة للتّأسيس التّجديدي و التّغييري  ،  بدعوى أن الحرية في ذلك منذ طرح الحياة الفكري

  -زكي  نجيب محمود كما يقول  -الفكر لن تكتمل إال  بدعامة أخرى هي  التفتح على  اآلخر

  بحيث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نكون في هذه الحركة الفلسفية الشّاملة 
   

 تابعين لخطى أسالفنا ،  ومنتهجين نهجهم في فتح األبواب"

والنوافذ جميعها ليجيء الهواء من شرق أو غرب، من مؤمن أو 

متشكك، حتى تلتقي وجهات النظر المختلفة، وتنصهر لنكون منها ما 

  .)1(نسميه اآلن مذهبنا الفلسفي الخاص 

                                                 
  
  .8، ص 1979، 1شروق، بيروت ، لبنان ، طدار ال من زاوية فلسفية،: زآي نجيب محمود )  1
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على سبيل الشّاهد   ، تحول زكي نجيب محمود بمثل هذه الدعوة التي ارتكز عليها 

بي المعاصر إلى معارك فلسفية  طاحنة  ، نقلت مشاكل الثقافة البحث في مشكالت الفكر العر

الغربية إلى مجتمعنا ،  بين بحجة أن البحث الفلسفي في كّل أنحاء المعمورة توخّى اليوم 

  .توجها شموليا   ،  و إنسانيا عاما   

  

 هكذا بدأ هذا الصراع في صورة أولى داخل الحركات اإلصالحية كما أسلفت ذكره

في الفصل األول  ؛   ثم تبلور أكثر داخل االتجاه التاريخي ، إذ اتجه بعض المهتمين بالتّأريخ 

في فكرنا الفلسفي المعاصر إلى ترجمة الفكر الغربي والشرقي، ملتهمين في ذلك القديم منه ، 

نا ؛ فما من والحديث ، والمعاصر ؛ لكن هذا العمل انعكس فيما بعد على التّأليف و اإلبداع عند

مذهب رئيس من المذاهب الفلسفية المعاصرة أو القديمة إال ووجد له نصيرا في الفلسفة 

العربية المعاصرة  ؛   و كان هذا ما شكل الجزء الغالب في مرحلة التأليف و اإلبداع 

نا الفلسفيين ، أو هو ما أسس لما أسميه المنحى  االنحرافي في الشكل والمضمون الفكريين عند

  .؛ و هذا ما سأتولّى بيانه من خالل الدراسة التحليلية اآلتية لمعظم هذه االتجاهات

  

  

  

  

  

  

  

    I. 1(.   االتجاه العقلي المعتدل   
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  يوسف كرمظهر االتجاه العقلي المعتدل في الفلسفة العربية المعاصرة متمثّال في 

و حديثا  ،  الذي وضع هذا االتجاه خدمة الّذي له إسهام متميز في تأريخ الفلسفة عامة قديما 

، وهذا ما تبينه نزعته )1(للفلسفة المسيحية عن طريق الفلسفة األوروبية عموما 

التوماوية ، و هي النّزعة الّتي يدافع من خاللها عن المنهج     األرسطي -األرسطاطاليسية

:  و هذا ما يتجلّى  في كتابيه التّوماوي في كّل من المعرفة ، و الميتافيزيقيا ، و الوجود ؛

، ذلك الكتاب  الّذي يتحدث فيه  عن مسائل الوجود عامة ، و لواحقه و "العقل والوجود"

تهدف إلى إقامة نظرية في العقل و  في   ) 2(مبادئه، و هذا كله لتأسيس نظرية في المعرفة 

مادي و الحي النامي الحاس الوجود ، وفي فلسفة  الطبيعة ، يبحث فيها عن الكائن الطبيعي ال

و الناطق ، كما يبحث في علّة الوجود الطبيعي ، و الذي هو اهللا  ،  و هذا هو موضوع كتاب  

  ".الطبيعة وما بعد الطبيعة"

  

 موقف الرافض للمذهب التجريبي الحسي، لكن ليس على أساس يوسف كرميقف 

 هو يعبر عن ذلك بأن يكون العقل االنقالب المثالي ؛ فموقفه هو موقف وسط بين الطرفين ، و

أداة إدراك ، لكن معقوالته ال تقتصر على ذاته ، ألن وجود هذه المعقوالت في الذّهن يدّل 

  ).3(على وجودها الخارجي

  

 أن اإلنسان هو قوة داركة متمايزة من الحوالي، يوسف كرممن هذا المنطلق يرى 

محسوسات مجردة عن مادتها، ومعاني أخرى وهذه القوة هي العقل، ووظيفته إدراك معاني ال

                                                 
  
  
أديب ساهم العدید من رجاالت المسيحية  اللبنانيين في بلورة هذا اإلتجاه من خالل المناداة بالتشكيل القومي العربي ، آان من ابرزهم ) 1 

ويس شيخو ، و أمين الريحاني ،        اسحق ، و  بطرس البستاني ، و  سليمان البستاني ،  و ابراهيم اليازجي ، و  نجيب الحداد ، و ل
  .و انطوان فرح 

  
  : في ميتافيزيقا أرسطية معاصرة ،: يوسف آرم :محمد وقيدي )  2

بحوث المؤتمر الفلسفي العربي األول الذي نظمته الجامعة  الفلسفة في الوطن تالعربي المعاصر  ، : مرآز دراسات الوحدة العربية 
  218ص.1985 ، 1 ط  بيروت ، لبنان ،األردنية ،

  
  
  .45، ص 1966دار المعارف، القاهرة، مصر،  العقل والوجود،: یوسف آرم  ) 3  
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مجردة بذاتها، و تشكّل عملية تأليفها في قضايا ، وأقسية ، واستقراءات منفذا ينفذ به اإلنسان 

من إدراك األشياء إلى ما وراء المحسوس ؛ أي إلى استكناه الماهية والعالقة ؛ بحيث تكون 

  ).1(تأسيس علم ما بعد الطبيعة على العقل الماهية متضمنة للعلّة ، وهو بالذّات ما يبرر 

  

 يظهر تعصبه للمنهج األرسطي،    يوسف كرمإن هذا المدخل التحليلي الموجز لفلسفة 

 بحدة كبيرة ، تماما مثلما يدافع عن ) ق م322- ق مARISTOTE=384" (أرسطو " و دفاعه عن 

  Saint THOMAS D AQUIN( " ويني  القديس توما اإلك"عالم الالّهوت و الفيلسوف اإليطالي   

 ليستشهد  وابن رشد ،   وابن سينا الفارابي، وهذا  برجوعه كثيرا إلى )  1274 – 1225= 

و لعّل هذا يعود في الجوهر إلى العرض .بنصوص لهم تؤيد ما يذهب إليه من آراء

للمذاهب الفكرية   إلى التّتابع الزمني يوسف كرمالالّتاريخي للفلسفة  الّذي هو  أقرب عند 

فكر  أو ذاك  ،  و لكن ذلك في تعاقب زمني اكثر منه مالمختلفة ،  فقد يبرز تفاعال بين هذا ال

رؤية  تاريخية تربط الظواهر الفلسفية  أو الفكرية بسياقها اإلجتماعي  ، و تسعى إلى  تفسير 

ختلفة و المتعارضة ال مجرد العالقة بينها فضال عن تفسير التطور التّاريخي لتصوراتها الم

 مني الخارجي  ؛   بل دعني أقول أنفي عرضه التأريخي يوسف كرمتعاقبها أو تحاقبها الز  

الخارجي يوحي بأنّه ال جديد في عالم التاريخ الفكري  ، فما حدث في الماضي يحدث في 

  :ب عليها قائال الحاضر ، فهو حين يتحدث   عن الفلسفة اليونانية القديمة مثال ، يعقّ
  

و ما المذهب المادي الحديث إال هذا المذهب المذهب المادي القديم ، " 

  )2" (ال اختالف بينهما ، إال  في الشواهد العلمية 

  

فهو في أغلب  ابن طفيل وابن باجة و لعلّه األمر عينه الذي نجده عنده حين التّعقيب على فكر 

 ، و هو اتجاه ال يتقاسمه معه البتّة المفكّر المغربي     ) 3(األحيان محاكاة ألفكار المشارقة 

                                                 
  .54ص . 1956 ، 3،  دار المعارف  ،   القاهرة ، مصر ، ط الطبيعة و ما بعد الطبيعة ،المادة ، الحياة ، اهللا : یوسف آرم )  1
   

       1953 مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر  ،  القاهرة ، مصر ، ، الفلسفة  دروس في تاريخ: ابراهيم مدآور و یوسف آرم ) 2
   .4                                           ص 

  
  .79المصدر نفسه  ،  ص )  3
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 في قراءته المعاصرة للتراث ، و نظرته لما أنتجه المفكر المغربي في محمد عابد الجابري

  )  .1 (مقابل الفكر المشرقي

  

إن األمر ال يتعلّق هنا بمجرد ما يتضمنه هذا القول من خطا في تمثيل حقيقة 

لحديث ،   و لكن األمر  هو في تجميد التّاريخ فيما بين المذهب القديم         المذهب المادي ا

و المذهب الحديث  ، و بكالم آخر  دحض تاريخية الفكر على الرغم من التّتالي الزمني 

الخارجي ، بحيث تضّل العالقة بين التّصورات عالقة استعالئية ، فوق التّاريخ  ؛  و   نتيجة 

أرسطو   و أفالطون يختزل التّاريخ كلّه في رمزين فكريين كبيرين  هما  يوسف كرملذلك نجد 

   :فهما يجسدان
   )2" (قطبي عالم الفكر ،  فتارة يميل العقل إلى أحدهما و طورا يميل إلى اآلخر"

  

الذي  " العقل الالّتاريخي" إن هذا القول ينتج بروز كائن مجرد مطلق هو 

الَِنيَّة ، تقع بينهما حركته هو  ، و هي الحركة الوحيدة غير المفسرة   في تتحكّم فيه حركة َمَي

  .عالم الفكر كلّه 

ثم أن هذه الرؤية تنم عن اتّفاق بين المذاهب الفلسفية ، بل أن المذاهب الفلسفية 

ر مهما بدا اختالفها في ظاهر األميوسف كرم ،كلّها مذهب واحد ؛ فاآلراء الفلسفية حسب 

  :،فإنّها ليست إالّ 
حقائق ناقصة ظنّها أصحابها الحقيقة بأكملها ، أو وجهات " 

جزئية  اعتبروها قانون الوجود ، فما  أن نضاهيها بعضها ببعض و نردها إلى 

اصلها ،  و نحصرها في دائرتها حتى يتضح لنا   أن من الممكن اإلنتفاع بها و 

  ) .3 " . (سبكها  في مذهب أوسع

  

                                                 
  ار البيضاء ، المغرب ،و دار المرآز الثقافي العري ، الدقراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي  ،  نحن و التراث ، : محمد عابد الجابري )  1

  .303-241 ، ص 2                                    الطليعة ،  بيروت ، لبنان ، ط 
  
    ،    1953 مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر  ،  القاهرة ، مصر ، ، دروس في تاريخ الفلسفة : ابراهيم مدآور و یوسف آرم )  2

  .52                      ص                      
  
  . ل –المصدر نفسه ،  المقدمة ص )  3
  



 192

 الماهية الثّابتة هو هذا المذهب الذي الذي ينتفي به اإلختالف الفكري ؟  إنّهما 

  .)1(للحقيقة 

بأن وراء الرؤية الالتاريخية   -يوسف كرم  و حسب –إننا نستطيع القول 

للفلسفة  مفهوما ماهويا للحقيقة التي هي موضوع الفلسفة  ؛  و إذا تبينّا هذا فإنّنا نتبينه اختيارا 

نهجيا جهيرا يصرح به صاحبنا ،   هو تعصبه  للفلسفة المسيحية واليونانية، فمع سيادة م

 ، و لعلّنا يوسف كرمالمفهوم الالّتاريخي يبرز الفكر الديني كرؤية محورية مهيمنة في فكر 

  نستظهر هذا بشكل واضح في كتاباته  ، خاصة تلك التي تتعلّق بالفلسفة الوسيطية ، المسيحية

  يبين كيف "أرسطو  " و العربية اإلسالمية ، فعندما يتعرض للحديث عن الفلسفة المسيحية و 

 بعد  أن كان بعض األساقفة ينكرون  ، بل و يحرمون "أرسطو  " تبنّت الكنيسة المسيحية 

  : قائال يوسف كرم تدريس مؤلّفاته ،  و هنا يتساءل 

الشّوائب ؟ كال  ، بل تفيد منه   فهل يطمر هذا الكنز من اجل بعض "

  "تنصر" الفلسفة المسيحية و تمحو شوائبه ، 

تلك هي الفكرة الجليلة التي جالت .أرسطو فيصبح و إذا به ال غبار عليه

  )   2 " (البرتوس األكبربخاطر 

  

  .يوسف كرم   و لعلّنا هنا نستجلي بوضوح التّوماوية الجديدة لـ

  

تجهد في البحث عن نظرية فلسفية تجيب عن  يوسف كرملقد كانت محاولة 

الكثير من اشكاليات الفكر العربي المعاصر  ، إالّ أنّها لم تتمكّن من ذلك  ، ألنّها لم تكن نظرية 

فلسفية عن الوجود في التاريخ المتنامي  ، إالّ أنّها لم تتمكّن من ذلك  ، ألنّها لم تكن نظرية 

عندما الحظ  كان على صوابناصيف نصار لمتنامي  ، و لعّل فلسفية عن الوجود في التاريخ ا

  أن علّة تعارض تلك النّظرية  مع التاريخ الواقعي المتحرك أنّها  لم تتجه إلى إيجاد المطلوب  

  أي أنّها لم تتمكّن من نحت نظرية عن الوجود في بعده التاريخي، و ترسم له آفاقا مستقبلية  

  :و في الواقع 

                                                 
  .154 ، ص1977 ، 2مكتبة األنجلو مصریة ، القاهرة ، مصر ، ط مقاالت فلسفية و سياسية ،:مراد وهبه )   1
  
   .50المصدر نفسه  ،  ص )  2
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 ""القدر القليل من النّجاح الذي صادفته في العالم فإن 

العربي المعاصر نظرية المعرفة و نظرية الوجود  ، ال يرجع فقط إلى 

انخفاض المستوى الثقافي  أو إلى افتقاد الصالة من لدن الفالسفة 

 ، بل يرجع بصفة خاصة إلى أن النّهضة هي، قبل كّل شيء  ناألكاديميي

 ).1" (فلسفية عن الفعل في حاجة إلى نظرية 
 

إن هذا معناه ان االبتعاد عن تفعيل العقل العربي من قلب واقعه  ، هي محاولة 

تبعده عن أصالته  ، و عن واقعه ، ؛  فحتّى تتمكّن النّظرية الفلسفية  أن تكون مؤثّرة في الواقع   

هذا الواقع  في لحظته التّاريخية عليها  أن تنبثق من التّفكير في المشكالت الحية التي يطرحها 

حاد عن المطلب الحقيقي للعالم العربي  يوسف كرم إن هذا كلّه هو ما جعلني أرى أن .الراهنة 

المعاصر  ، و انحرف إلى البحث عن نظرية فلسفية أقرب إلى المسيحية منها إلى الواقع  

اف   الّذي عرفته الحركة الفلسفية في العالم  العربي اإلسالمي  ،  فكان بذلك ممثّال لبداية االنحر

العربي  ،  والتّوجه إلى الفكر الغربي بفتح األبواب والنوافذ لمجيء الهواء من الشرق أو 

  . زكي نجيب محمود الغرب كما قال 

  

  

  

  

  

  

  

  

 I. 2 (  االتجاه المادي  

                                                 
  : في صرة ، مالحظات حول نهضة الفلسفة في الثقافة العربية المعا: ناصيف نصار )  1

Anouar ABDEL-MALEK ,Abdel-Aziz BELLAL ,Hassan HANAFI( sous la direction   de MM) :  
                                              Renaissance du Monde Arabe , Colloque International de Louvain  ,. Ed.  
                                              Duclot , Belgique ,  1972.,p 331. 
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ممثل " ي شميلشبل" يتضح االنحراف في الفكر العربي المعاصر أكثر ما يتّضح مع 

االتجاه المادي في هذه الفلسفة ، لكن إثارة مصطلح المادية هنا يدعوني إلى التحدث عن تأثير 

الفلسفة الغربية السياسية ، والبيولوجية في هذا الفكر ، و خاصة ما كان منه عن طريق أولئك 

العربية و اإلسالمية فالبالد . الذين تلقوا تكوينا في الغرب تحت عوامل التهجير ، أو الهجرة 

تعرفت على أهم االتّجاهات التي ظهرت في الغرب في المجال السياسي ، والفلسفي ، إن 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وخاصة فيما التقطه الطّالّب الّشباب الّذين قصدوا  أوروبا 

لم مفاهيم حضارية للتّعلم  ، لكن  غابت عنهم أن هذه الحضارة لم تقدم لإلنسان العربي والمس

انديجين ، المقرونة بالتّحقير (ولكنّها لقّنته مبادئ جد بسيطة موجهة إلعداد المواطن المحلي 

 ، بل تدجينه من أجل استغالله ؛  وتكييفه) والسذاجة والبدائية، و التّفتيت الفكري ، و السطحية

سطحيا، ظلت ذاتا ناقصة في وهذا معناه أن الذات العربية اإلسالمية  الّتي تلقّت تكوينا 

أحكامها ومنطقها ؛ وهذا يتجلى في حكمها على المدنية الغربية بالذات ، ألنّها لم تعان التّجربة 

الحضارية الغربية، ولكنّها اكتفت بالقراءة عن هذه التّجربة ، ونقلها ، و الدفاع المستميت عن 

  .و التّحضر   ات التّخلّف الى نور التّقدم نجاعتها في حّل كّل مشكالتنا ، و إخراجنا من ظلم

  

 الفلسفي سواء السياسي منه            لقد القت االتجاهات الغربية في الفكر 

أو االجتماعي ، أو االقتصادي ، أو األخالقي  رواجا في العالم العربي عظيما،  جعل مثقفيه 

في الكلية اإلنكليزية السورية،  الذي درس شبلي شميليغوصون فيه غوصا ؛ ومن بين هؤالء  

أين تأثر بالداروينية االجتماعية ، فنقلها إلى الفكر العربي ، متخذا منها أداة إصالح اجتماعي 

تربوي شامل ،  يرى من خاللها أن اإلصالح مرهون باالعتماد على ما توصل إليه العلم          

و العلم وحده دون سواه ، ألن:  
لها بعض معنى اليوم فإنّها ستصبح الفلسفة إذا كان "  

مبتذلة في مستقبل األيام ، فالمستقبل للعلم ، و للعلم العملي            
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فتكون العالم من العدم  أمر مستحيل ال يقبله العقل و ال )... 1(وحده   

  )2"(يثبته اإلختبار ، فالعدم لفظة ال معنى لها 

  

و لعلّه من العسير علي . )3 (سفة ، واألدب ، والفن  ومن هنا ينفي اإلصالح عن الدين ، والفل

يراه متموقعا داخل ) 4 (حليم بركات.تصنيفا دقيقا ، ألن غيري، مثل دشبلي شميل تصنيف 

الفكر اإلشتراكي ، حين يجعله ممهدا ألفكار اإلشتراكية العلمية في العصر العربي الحديث إلى 

مصطفى حسنين   ، و وسالمة موسى،  أنطون فرح ،  و عبد الرحمن الكواكبيجانب 

   ."تاريخ المذاهب اإلشتراكية"  صاحب كتاب   المنصوري

 كّل مظاهر التّقدم اإلجتماعي  ،  ألنّها تعتمد شبلي شميل لقد عنت اإلشتراكية العلمية في فكر 

ي المثالي في المنهج العلمي في التّفكير  ، و هو المنهج  الّذي يحد من سلطة الفكر الغيب

المجتمع، فيقود بالضرورة إلى رفض التّعصب الطاّئفي ، و إطراح التّعصب القومي ، و ذلك لما 

شدد  على  الوحدة اإلجتماعية  ، بصرف النّظر عن الفوارق  العنصرية و المحلية و الطائفية     

ة  ، و فصل الدجعيسات الرى هذا التّفكير الى هدم المؤسولة  ، و بهذا تكون كما أدين عن الد

  ).5(اإلشتراكية هي المحقّقة للسعادة على األرض  ، و استعادة الفردوس المفقود 

  

 هي شبلي شميلو مهما يكن من أمر فإن فلسفة النّشوء  و اإلرتقاء التي تبنّاها 

ي تعاليم اإلشتراكية فلسفة تغريبية ، ساقطة في العلمانية كما دعا إليها بعض فالسفة الغرب  ، وف

العلمية  ، و بذلك تحرف المفهوم الحقيقي لمجتمع العلم الذي نتطلّع اليه ، و هو مجتمع لنا 

  . نموذجه في تاريخ و واقع الحضارة العربية اإلسالمية 

  

                                                 
  .م ، المقدمة ص  د  1910، 1 المقتطف، مصر، ط، فلسفة النشؤ واإلرتقاء مقاالت حول:شبلي شميل )  1
  
  .231المصدر نفسه ، ص )  2
  
  .370المصدر نفسه ،ص  ) 3
  
  1984 ،1ت الوحدة العربية  ،بيروت ، لبنان ،   ط مرآز دراسابحث استطالعي اجتماعي ،المجتمع العربي المعاصر ، : حليم برآات )  4

  .306                     ص
  .1913ینایر  ،  / المقتطف ، آانون الثاني:  في حول اإلشتراآية الحقيقية ،:شبلي شميل ))  5
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إسماعيل ، أذكر شبلي شميلومن الذين أخذوا بفلسفة النشوء واالرتقاء بعد 

 ضمن اإلتّجاه العلمي         )2(و ناصيف نصار ) 1( جميل صليبا   ، هذا  الّذي صنّفه مظهر

ملتقى " إلى اللغة العربية، وألف )DARWIN" (دروين"لـ" أصل األنواع"و  الذي ترجم كتاب 
جمال  الذي يمثل به موقفا وسطا بين موقفين متطرفين كما يرى، ويعني بهما موقف  "السبيل

فلسفة "بكتابه شبلي شميل من جهة، و موقف " على الدهريينالرد " برسالته الدين األفغاني
  .من جهة أخرى" واالرتقاء النشوء

  

 يبرز بموقف وسط في هذا االتجاه، مستخلصا إسماعيل مظهرهذا معناه أن 

  منه أن نظرية النّشوء واالرتقاء ال تتنافى مع الدين ، و الفلسفة ، و األدب ، و الفن ؛

وذلك ألن :  
  

المذهب بعيد عن أصل الحياة،                     "        

وال شأن له بالبحث في التولد الذاتي، وال في القول بأن الحياة قوة مادية أو 

غير مادية، ذلك ألن المذهب مقصور على البحث في نشؤ بعض العضويات من 

بعض، بعيدا عن البحث في األصل الذي تستمد منه حياتها، ومن هنا تزاح 

عقبة تقف في سبيل القول بأن المذهب بعيد عن مخاصمة الشرائع أقوى 

المنزلة، كذلك ال يمكن لمنصف أن يحمل مذهب داروين في النشوء واالرتقاء 

تبعة ما سبق إليه بعض الباحثين فيه، وتوسعهم في مدلوالته، إلى حد القول 

  .)1(" بالمادية وإنكار األلوهية

  

                                                 
  :في الفكر الفلسفي في الثقافة العربية المعاصرة  ، : جميل صليبا )  1

 ، 1967 ، منشورات العيد المئوي،الجامعة األمریكطية ، بيروت ، لبنان ، الفكر العربي في مائة سنة:  فؤاد صروف و نبيه أمين فارس 
  .595ص

  
  : في  مالحظات حول نهضة الفلسفة في الثقافة العربية المعاصرة ،: ناصيف نصار )  2

Anouar ABDEL-MALEK ,Abdel-Aziz BELLAL ,Hassan HANAFI( sous la direction   de MM) :  
                                              Renaissance du Monde Arabe , Colloque International de Louvain  ,. Ed.  
                                              Duclot , Belgique ,  1972.p331.  

 .52 و51، ص1979، 1القاهرة، طدار الشروق، بيروت و من زاوية فلسفية،: زآي نجيب محمود  )1(
 
  .354 إلى 349، ص 1977، 2، مكتبة األنجلو مصریة، القاهرة ، مصر ، ط مقاالت فلسفية و سياسية: مراد وهبة  )2(
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  العربي المعاصر تعدى مرحلة الكتابة البحتةإن هذا االتجاه المادي في الفكر

والتّفكير في أداة إلصالح المجتمع ، إلى تبلوره في أحزاب قاعدية عبرت عنها بوضوح 

األحزاب االشتراكية ، أو الشيوعية في العالم العربي المعاصر، وخاصة لما استغلّت هذه 

اب ؛ خاصة في ما ركّزت عليه من التّنظيمات طبقة الشّعب الواسعة ، و مفهومها لهذه األحز

رغبة ملحة في قيادة اإلنسان العربي إلى االستقالل  والتحرر مما كان يعانيه  من وطأة 

االستعمار؛ إالّ أن هذا اإلنسان نسي ؛ في غمرة تلك الرغبة الجامحة ؛ أن العسكري الفرنسي أو 

 هو - اشتراكيا كان أو شيوعيا–ستدمراإلنكليزي أو اإليطالي  ، أو غيره من عساكر الغرب الم

الذي كان يدمر ويسحق اإلنسان المستعَمر ، شيوعيا كان أو اشتراكيا ؛ و لعّل تجربة الشّعب 

  .الجزائري في هذا المجال ال تضاهيها أية تجربة في عالمنا العربي الحديث و المعاصر 

  

ائم على النّقاش العقلي إن الذي يهمني هنا هو انتشار الفكر المادي  ال كفكر ق

الحر ، و القناعات المنطقية الصحيحة و الصادقة ، و لكن كإيديولوجيا مغلقة و مشبعة ؛ وبهذا 

  في هذا التّوجه في فصل متعلّق بمكانة العالم الثّالث من مراد وهبةالصدد أشير إلى ما أورده 

، حيث يوضح أن الثّورة ) 1( لسفية وسياسية  مقاالت ف: الثّورة العلمية والتكنولوجية في كتابه 

تعني ذلك التغير الّذي يتوجه فيه المجتمع من الكيف إلى الكم ، وهو ما يتطلّب جذرية في تغّير 

العالقة الّتي تربط بين الذّات والموضوع ، و هذا التّغير ، كعالقة ،  يمثّله العلم  وإنجازات 

يكي ، وهذا معناه تأسيس اإلنسان من خالل الثّورة العلمية  كمعامل التكنولوجيا في ترابط ديالكت

وحيد في فعاليته المبدعة  ؛ لكن المعضلة  أن هذه الثورة العلمية ، والتكنولوجية غائبة في العالم 

الثّالث كقوة إبداعية ، و حاضرة كتعامل مع إحدى معسكر  العالم الغربي المتقدم ؛ وهذا ما 

في حتمية اإللتزام مراد وهبة أمام تناقض ، يلزم رفعه بفكر اجتماعي مجدد ، يحصره يضعنا 

بالحّل االشتراكي،  ألنّه يعبر عن  فكر عالمي ثوري ، مزود بالعلم والتكنولوجيا المحكومين 

  .)2(بااليديولوجيا العقلية 

                                                 
 .354 إلى 349، ص 1977، 2، مكتبة األنجلو مصریة، القاهرة ، مصر ، ط مقاالت فلسفية و سياسية:  مراد وهبة  ) 1
 
 

  .354 إلى 349المصدر نفسه ، ص )  2
3)  A.Abdelmalek, A.A. Bellal, H. Hanafi : Renaissance du monde arabe, collection sociologie  
                                                              nouvelles situations.Editions Duculot , Belgique, 1972. 
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جاهزا من   أن  يقدم حالّ جاهزا يضمن لنا خروجا مراد وهبةلقد حاول  

معضلة التّخلّف العلمي الّذي نعانيه نحن و أمثالنا في العالم الثّالث ، لكن حلّه جاء في صورة 

تغيب الذات العربية ، وتغيب فعاليتها ، و ذلك بإلحاحه على انسياقها ضمن اختيار "  حتمية"

؛ و هو ما مراد وهبة حتمي،  لكن هذا ال يزيد إالّ من  تكثيف  التناقض الذي يتضمنه تفكير 

 من جامعة محمد الخامس عبد العزيز باللنجد  له امتدادا و رباطا بينه و بين ما  يذهب إليه 

 من جامعة باريس في تصورهما لنهضة العالم    أنور عبد المالكبالرباط، وما يذهب إليه 

  . انطالقا من الحّل االشتراكي العلمي   )3(العربي  

  

  

  

I- 3 ( جاهاإلت الليبيرالي   

  

من أهم االتّجاهات الّتي انبهر بها  اإلنسان العربي ، ونقلها إلى بالده فكرا لجاجا أذكر 

من بين ما كان له شديد الدعوة عندنا  الفلسفةَ التنويرية ، والمذهب الليبيرالي العقالني ، وهما 

ن أصحابها درسوا في المدارس اتجاهان أثّرا كثيرا في العقلية العربية المسيحية خاصة ، إذ أ

األمريكية ، أو الفرنسية ، أو اإلنكليزية ،  سواء بطريقة مباشرة بانتقالهم إلى الغرب          

  .أو بطرقية غير مباشرة بانتقال هذه الكليات والمدارس إليهم

  

  منذ  بدأت اإلمبراطورية العثمانية في التّراجع  و -لقد نشأ في البالد العربية 

 تيار اصالحي ليبيرالي تمكّن من  أن يشكّل -التّدهور   و منذ بدأ  الغزو األوروبي للمنطقة

تيارا فكريا إيديولوجيا  ، انضوى تحت لوائه عدد من المفكّرين العرب ، يشددون على القومية 

 لإليمان المطلق         كبديل للخالفة  ، وعلى العلمانية كبديل للسلطة الدينية ، وعلى العقالنية كبديل

سليم .و على التحرر اإلجتماعي كبديل للنزوع التّقليدي  ؛  و من بين رواد هذا التيار أذكر د
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 ناصيف اليازجي        بركات في استطالعه اإلجتماعي للمجتمع العربي المعاصر ، كما أذكر 

 يعقوب صروف         و ، سليم البستاني ، و بطرس البستاني و ، احمد فارس الشدياق و

 شكيب و رفيق العظم ،   و صدقي الزهاوي ، و قاسم أمين ،  و جرجي زيدان  ،  و

و غيرهم ممن ) 1( معروف الرصافي و ولي الدين يكن ، و احمد لطفي السيد ،وأرسالن   

   "جان جاك روسو"و ) MONTESQUIEU=1689-1755 " (مونتيسكيو" قادتهم  أفكار كّل من   

)Jean-Jacques ROUSSEAU) = 1712-1778 (  فولتير" ، و VOLTAIRE ) = 1694-1778  (   ؛

و هي األفكار التي كان لها كبير األثر  و التّأثير في البلدان العربية ، ففكرة فصل السلطات 

ي،  الشعب واإلدارة العامة والحق الطبيعي، والتمثيل النيابي عند الثّانةعند األول، وفكرة سياد

، و التي أراد بها بثّ يعقوب صروفالتي أصدرها " المقتطف"هي التي شكلت محاور مجلة 

،   بحثا جرجي زيدانالتي أنشأها "الهالل"ومجلة ) 2(تعاليم التيار التحديثي الليبيرالي الغربي 

عن تأسيس مذهب يغير األوضاع العربية االجتماعية ، والسياسية واالقتصادية ، و األخالقية 

  .من أساسها

  

باإلضافة إلى ما في هذا االتجاه من تنوير، فإن الليبيرالية  أثّرت كذلك في العقلية 

العربية  بفكرة الحرية السياسية ، و االقتصاد الحر، والحكومة المحدودة السلطات كما وردت 

واطنه و م، ) Jeremy BENTHAM=1800-1884" (جيريمي بنتهام"في أفكار الفيلسوف اإلنكليزي 

"  ، و الفيلسوف اإلنكليزي ) Adam SMITH =1723-1790 " (آدم سميث   "عالم اإلقتصاد

 و كما وردت عند الفيلسوف و عالم ، )Herbert SPENCER=  1820-1903( " هربرت سبنسر

و ،  )Claude deSAINT-SIMON =1760-1825" (كلود دي سان سيمون" اإلقتصاد الفرنسي     

-Pierre Joseph PROUDHON= 1809" ( بيير جوزيف برودون "كي الفرنسي المنظّر اإلشترا

-Auguste COMTE =1798"(أوغست كونت"و الفيلسوف و عالم اإلجتماع الفرنسي ،     )1865

  .وغيرهم)1857
 

                                                 
  .404، ص 1984 ،1 الوحدة العربية، بيروت ، لبنان ، ط دراسات مرآز المعاصر،  العربّي  المجتمع :حليم برآات.  د) 1
  
  .52 المرجع نفسه ،  ص  ) 2
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 "الجامعة" صاحب مجلة فرح أنطونمن تأثيرات هذه األفكار الواضحة  ما كتبه 
 اإلسالمي ، ومناصرة المسيحية ،باعتبارها، في رأيه، أكثر التي سخّرها للهجوم على الدين

تسامحا مع العلم من اإلسالم ؛ وهذا موقف يشارك فيه  المؤرخ و رجل السياسة 

 بالرد محمد عبدهالذي تصدى له ) Gabriel HANOTAUX 1853-1944 ("غابريال هانوتو "الفرنسي

 ارنست" يه موقف المؤرخ و الفيلسوف الفرنسي ؛ كما يشارك ف"اإلسالم والنصرانية"في كتابه 

المعروف باحتقاره العقليةَ العربية ، مما جلب له  ) Ernest RENAN = 1823-1892 " (رينان

   .)1(العروة الوثقى  فيما كتبه في جمال الدين األفغانيتصدي   
  

علل  بتشخيص المرحلة الـتّأسيسية في  المعاصر   العربي  الفكر انشغللقد 

 في الحلول من فبحثالضعف العام الذي أصابه ، و بتحديد مواطن الخلل و أسباب اإلنحطاط ، 

ينيها اإلصالح الدزت الّتي  األولى في المرحلة   ؛   و هذامنطلقات مختلفة، كان أهمتمي 

 بعد  العربيتطور الفكر   في  التّمعن  لكن؛ على قواعد جديدة الثقافةو  بوضع أسس الهوية 

في -مريرةبخيبة أمل - الثانية يجعلنا نالحظ انكفاءه على نفسه مرة أخرى ليتأمل العالميةالحرب 

 العمل الفكري روح شكلت الّتي اآلفاق  و  و عجزه عن تحقيق المطامح جدوى اإلستقالل ، 

عمار المباشر      ليحرر األوطان العربية و اإلسالمية من اإلست  فاإلستقالل جاء   ؛  هضويالنّ

  ولة و سيطرتها  الدتمركزيات المحلية ، و  الهويكرسو،   فيها ليثبت التّجزئةو لكنّه جاء  أيضا 

   العربي المغرب في  بأفكاره و ثقافته ال زال مسيطرااإلستعمار أن  لناتبين  بل أكثر من هذا 

عربية الحاكمة ، و هذا على الرغم من  بواسطة الطبقات الالعربيوأنّه ما زال يسير المشرق 

 طبائع اإلستبداد كما يسميها ألن  ، تدعي التسيير الديمقراطي لشؤون الشعب الّتيالمؤسسات  

  . تكف ولم تحد من السيطرة على رقاب الناس لم) 2 (الكواكبي الرحمنعبد 

  

                                                 
  :للتوّسع في التيار الليبيرالي و تفصيالته  ، انظر )   1

  417-404  ،  ص 1984 ،1حدة العربية، بيروت ، لبنان ، ط  الودراسات مرآز المعاصر،  العربّي  المجتمع :حليم برآات. د -
  

   عمارة محمد  تحقيق ، الكواآبي الكاملة لعبد الرحمان  األعمال  اإلستبداد و مصارع اإلستعباد ،طبائع:الكواآبي ن حمرعبد ال ) 2
   .1975،   و النشر، بيروت ، لبنان للدراسات المؤسسة العربية                                 
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عض  رأي بنشاطرعلينا أن  بن رشد أبي الوليد تأثيرات يكون من  لعلّه و

 زاد تعمقا قد أن اإلحساس بخيبة األمل عند العرب  يرىاإلجتماعيين من القوميين العرب ممن  

 الفكر إلى النقد فتحول ،  1949-1948 عامبعد إقامة اسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني 

لنّهضة ،  أو الكارثة كما لو عاد إلى بدء اكبةالنّ و من ثمة تأسس البحث في ،  التّسويغبدل 

    و قد تشكّل لدى العرب نوع من الوعي . منهاالخروج كيفية  فيو، كبة سباب النّأليبحث في 

      ؛ 1967 على جدار هزيمة مروعة اصطدمت بحدة  أنما لبثت كلّها ،  و التحول  ،و المكاسب

غي المرتبط  لتحول الفكر العربي عن المنهج التّسويالكبرىحدى المسوغات إ كانت الّتيو  

من خالل التّيارات ،  التّشخيصات و العالج في تأسيس اجتهادات تنوعت  إلىبالسلطة ،  

  .ة يبرالي إلى اللّ ، التقدميةإلى ن امتدت من السلفية الّتي  المختلفة

  

قسطنطين  عاد منها  الخروج كيفية و ، أسباب الكارثة عن البحث إطار ففي

 معنى " ـ بعناه الّذي فأخرج تتمة لكتابه   ،) 1( ليكتب عن النكبة راليالليبيار  من التيزريق
 ، 1949-1948 عام والّذي وضعه بعد قيام إسرائيل و تشرد الشّعب الفلسطيني ، " النكبة

 العقالنية إلى األخذ بالعلم و مجددا  للدعوة لينفذ من خالله ،"   النكبة مجددامعنى" فعنونه بـ 

         ستكون أضخم1967 نتائج كارثة  أن  إلىجتمع العربي الجديد ، و لكي ينبه  قامة المإل

 فيما يتعلّق اليومو ال أحد ينكر أنّنا نعيش   ،1948 أوخم على الشعوب العربية من نتائج كارثة و

  .بتطورات القضية الفلسطينية حقيقة هذا اإلستشراف 

  

 تتمحور حول زريققسطنطين  قادت فكر  المساءلة الرئيسة الّتيكانت لقد

 جديد ، انطالقا من وضع إجابة عربي واقع  لتشييد  الضروريةتوضيح المفاهيم و القواعد 

 انفعالي قلبا جذريا و سريعا من مجتمع العربي يصوغ كيفية قلب المجتمع  سؤالواضحة عن  

  . عقالني علمي فعلي تحقيقيمجتمع إلى ميثولوجي شعري     و توهميو

  

                                                 
   .7 ، ص1967  ،  العلم للمالیين ، بيروت ، لبنان دار مجّددا ،الّنكبة معنى : قسطنطين زریق  ) 1
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             العلميحصرهما في التّخلّف ، كبة  وجهين للنّ زريققسطنطين  حدد

أن جذور النّكبة ترتبط بالفارق ،  يتعلّق بالوجه األول فيما ، الضعف النّضالي ، ليخلصو

  : أي  الحديثةبالحضارة فهو فارق في األخذ ، و إسرائيل  العربيالحضاري بين المجتمع 
  

 العلم مجال في"                                                       

 جوهره في]  العلمألن  ...[و العقالنية الذي تتميز به هذه الحضارة 

  )1  (." نظام و حياة ،و أسلوب تفكير

  

 العلم ألن  ،   تكون مهمة العرب األساسية أن يجعلوا من المجتمع العربي مجتمعا علميابذلك و

   .السياسية القدرة  و ، اإلقتصادية  القوة و  ،مصدر للقوة الحربية

  

 أن التّخلّف  زريققسطنطين فيما يتعلّق بوجه الضعف النّضالي ، فقد اعتبر  و 

 الثورة الجزائرية و الفيتنامية  في) 2(حليم بركات.د النّكبة ، و قد وجد لتفسيرالعلمي ال يكفي 

 العلمي، التّفوقرق الكبير في ا على الرغم من الف، و ذلك  للنّضال و التّفوق على اإلستعماراالمث

 و الشّدة النّضالية ، المعنوية العالية  الروح  إلى   زريققسطنطينو هو األمر الّذي أرجعه  

أ مثلها في المشرق  والّتي لم يبد ،الفيتناميين و لدى الجزائريين  الكفاحالّتي في المقاومة و 

 3(بعد العربي(.   

  

 ، نجح بعضها نسبيا ، كالدعوة للتّحرر عرفت البالد العربية دعوات كثيرة لقد

 كالدعوة القومية الّتي أجهضتها الدعوة اآلخر،اإلستقاللية ، و انتكس بعضها بسبب بعضها 

و العلمي ، في محدودية التّطور العقالني عاقتها كلّها يكمنإ في الرئيسياإلشتراكية ، لكن السبب 

 لألمة مخرجا يمكن أن تشكّل  الّتي العقالنية المستقبلية هي العقلية  فإنلذلك ) 4( ،التّقنيو 

                                                 
  .17 و 14، ص نفسه المرجع  ) 1
  
  .432 ، ص 1984 ،1 الوحدة العربية، بيروت ، لبنان ، ط دراسات مرآز المعاصر،  العربّي  المجتمع :حليم برآات. د ) 2
  
   .62 ، ص 1967  ،  العلم للمالیين ، بيروت ، لبنان دار مجّددا ،الّنكبة معنى :  زریق  قسطنطين  )  3
  
  .33، ص  نفسه المرجع   ) 4
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  التزمت الواقعية ، وو حقّقت الموضوعية إذا ، و لن يكون لها ذلك إالّ من النّكبة العربية

 ت  ،)1(الخلقي و اإللتزام ،اإلنتهاج العلميو النّقد  ،و التّخطيط ، و التّساؤل،  باإلرتياد واختص   

 غير متنكّرة العقالنية هذه  يجعل اإلبداع ؛ و هذا ما و،   التّجديد و التّعاون ، و  ،و الشمول

       تقوم على األصالة ، فتنميها  ، إذ حريصة عليه زريققسطنطين بل نجدها عند  ؛للتراث 

 ابداعها لطرق و وسائل تجاوز فيو،  العربيةو تستفيد منها في تحقيق الذّات   ، و ترعاها

  : انطالقا من قدرة ذاتية تقوم على أوجه أربعة ، هي التّخلّف
قدرة العقل المتمثّلة بالعلم ، و ] أوال"[                  

 الخلقية الناتجة عن عمق القدرةقدرة النفس أو ] ثانيا [ 

 على السيطرة على الشهوات و األطماع و اإلقبال اإليمان و

البذل و التضحية و التعاون و المشاركة في سبيل المثل العليا 

 المجتمع  قدرة] ثالثا [  المجتمع إلى تحقيقها ، ويطمحالّتي  

          من الظلم النازل به ، التّحررعلى رد العدوان عليه و 

 المتماسكةين بنيته الوطنية قدرة المجتمع على تكو] رابعا [ و 

  ) 2".(المتعاطفة  

  

ر فيه اعتبار فلسطين من صميم أ ت و إن كن-  زريققسطنطين تحليل  إنقد

 التّناقضاتعتبره تحليال ليبيراليا مثاليا ، يهمل البحث في أ ي فإنّ- العربية األمةمشاكل 

 مما يجعلنا نفهم عدم لمجتمع العربي   ؛   في ا الخارجيةوالتّناقضات ،    الداخليةاإلجتماعية  

 عتبرهأ كما  ؛  و حشدها  ،   و تنمية الكفاءات   ، و التخطيط  ،  الطبقات الحاكمة بالعلم أخذ

البنى في  و،  قبل حصوله في النّظام العام النيةتحليال مثاليا لرهانه في التّغيير على العق

 و لعّل هذا نابع من ايمانه بأن التّغيير  ؛   اإلقتصاديةو   ،  والتربوية ، المؤسساتية اإلجتماعية 

 بالقاعدة هو فتح لمجال الثورة الّتي تعصف بكّل شىء ، لذلك لم ربطهموكول للنخبة ، ألن 

 "  سرائيل إ" الّ عندما يكون اسمه إ القومية الليبيرالية الّتي ال تواجه اآلخر حدوديتجاوز فكره 

 عليها اإلمساك و ، اإلنغماس فيها انغماسا إلى فإنّه يدعو   ،سمه علوم الغرب عندما يكون الكن

                                                 
  212 و 211 ، ص 1977 ، بيروت ، لبنان ، للمالیين دار العلم ،  و المستقبلنحن:  زریق  قسطنطين )  1
  
    227، ص نفسه المرجع   )  2
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      األخذ بالحداثة و بالعلم ، و كأن العلم انتاج التاريخيإلىبالنّواجذ ، و إالّ ما معنى دعوته  

  .     الحضاريو 

  

  

  

  

  

I . 4(.جاهاإلتالماركسي  ميقدالت  
 

اث و اإللحاح على داللته بالنّسبة للمجتمعات العربية تعد مسألة تاريخية التّر

اليوم ، و محاولة تسخير جانب من المنهجية العلمية المعاصرة في دراسته ، و فهمه ، تعدان مما 

؛   ) 1(يميز الفيلسوف العربي المعاصر الّذي يعلن انتماءه الى التيار  أو المدرسة الماركسية 

  بأن   طيب تيزيني تلف الدارسين الذين  تناولوا مسألة التّراث ، نالحظ مع فعندما نتحدث  عن مخ

  

أهمية طرح قضية التراث القومي ليست متاتية من طبيعة تراثية تدخل " 

في نطاق البحث العلمي و اإلخالص للحقيقة العلمية فحسب ، انهم 

 في الوطن ينظرون إليها بالعالقة على الواقع السياسي و الحضاري العام

  )2" (العربي 

  

يظهر لنا من خالل هذا الشاهد أن مسألة التّراث ترتبط بالحاضر ، ألنّها 

تكتسب أهميتها ، بل  دالالتها كلّها بالنّسبة إلى هذا الحاضر ؛ و بهذا يكون وعي الماضي وعيا 

ية ؛ لهذا السبب بالحاضر ، و فهما للتراث  ،  و تحديدا للمهام المطلوب إنجازها في تحديد الهو

اكتسبت قضية التراث العربي الفكري في الربع الثالث من القرن  العشرين أهمية  متميزة،   

                                                 
  : عن انتهاجه النهج المارآسي في تحليل التراث العربي اإلسالمي ، و هذا  من یدّل عليه مؤلفه ّوةحسين مرمثل إعالن )  1

    1980 ،  3  ،  دار الفارابي ، بيروت  ،  لبنان  ،  ط1، ج)  جزءان( ،  في الفلسفة  اإلسالمّيةالنزعات المادية  : حسين مروة -
  .6                               ص

  
   .10 ، ص 1976 دار ابن خلدون ، بيروت ، لبنان ،  حول نظریة مقترحة في التراث العربي ، من التراث إلى الثورة ،: تيزیني طيب)  2
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من حيث بروز عالقتها الجدلية العميقة بالواقع اإلجتماعي الطّبقي ، و السياسي العملي ،       

  .و بالحياة اإليديولوجية في هذا الواقع

  

الّتي يحدثنا عنها المثقّف الماركسي " اإلستلهام"و لعّل هذا ما يفسر مقولة 

العربي   كاستلهام الجوانب المشرقة من التراث ، و الّتي تعني كّل ما يكشف عن وجود فكر 

، و بذلك يكون هذا الفكر المادي فكرا ثوريا ال على المستوى )1(مادي في مقابل الفكر المثالي 

 ينطق بلسان المحرومين و المسحوقين في األرض النّظري فحسب ، و لكنه يكون فكرا نضاليا

، فهل يوجد في هذا الفكر آليات حقيقية تخرج المجتمعات العربية و اإلسالمية و العالم ثالثية 

عموما مما تعانيه من فقر ، و جهل ، و تخلف ، و أمراض ، و ديون  ؛   و عجز عن 

أحاول بحث بذور اإلجابة عنه في استغالل ما لديهم من ثروات طبيعية ضخمة ؟ هذا ما س

  .مختارات من القائلين بالطرح الماركسي 

  
   

  

  

I.4. ة) أة العربيصادق جالل العظم و نقد المثالي  

  

 الفكر المثالي و الديني إلى انتقادات حامية من قبل الكثير من تعرض لقد

 فرح و شبلي شميل بعد -ها جرأة  و الفلسفية في الوطن العربي ، و لعّل أهمالفكريةالتّيارات 

نقد   "،و" النقد الذاتي بعد الهزيمة ": كتابيه خالل من  جالل العظمصادق انتقادات  - أنطون
  ."الفكر الديني

 إلى أكثر مما قصد  العربية عمله على نقد المثالية   جالل العظمصادق  ركّز 

 فأشار في أكثر من   ؛  روج من العجز يفسر بضوئه مواطن الضعف و كيفية الخدقيقتحليل 

                                                 
    1980 ،  3  ،  دار الفارابي ، بيروت  ،  لبنان  ،  ط1، ج)  جزءان( ،  في الفلسفة  اإلسالمّيةالنزعات المادية  : حسين مروة) 1

  .6              ص                 
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   بأنفسنا ضرورة إحداث تغييرات جذرية فيما إلى  و موقعه الثوري الماركسي ، إلى  مضرب

 جديدة لتاريخ الفلسفة قراءة ذلك من مدخل  و  ،) 1( هزائمو مجتمعنا من  ، و نسيج حياتنا 

 الىالتاريخ ، ألن ما يوجد منه في  يفتقدخا تاري جالل العظم صادق   يعتبره الّذي  هذا ،بالذّات  

 أبدعتها عقول الّتي  الفلسفية توكيد التعاقب الزماني لسلسلة من األنساق إلى  يركن   الفلسفة

و مشكالت ،  تساؤالت و ، ، انطالقا من اشتغالها باإلجابة على معضالت عظيمةو  ، كبيرة

 تجذب اليها تلك العقول  ؛   عبر التاريخ دائمةو  ،  ، و شبه ثابتة فلسفية تكاد تكون اجترارية

 ، و عن معاناتهم الخاصة  الفردية العظيمة ، فتأتي اإلجابات عنها معبرة عن تمثّالتهم والكبيرة 

 و عظماء  ، فرسانو ، ثمة ال يتجاوز تاريخ الفلسفة بهذا المعنى تاريخ أبطال منو    ، لها

  .الفلسفة أنفسهم  

                عالية خالصة هي    جالل العظمصادق الفلسفة الغربية الحديثة كما يتمثّلها  إن 

 استوعب قد يكون فالّذي استوعب هذا الواقع  ،من التّجريد لواقع الحداثة المتطور و المتحرك 

   على حديث ما هو  كّل فحسب ، بل عن روح  الحديثة الفلسفةشيئا هاما ليس عن روح  

    مستعصيا بدون الفهم الجدي لذلك الواقع المتحركلغزا؛ و مع ذلك تبقى روح الحداثة )2 (العموم

     و بنيته    اإلنتاج الفلسفي الغربي الغزير ، و كذا تطورهأصول بمعنى أن فهم  ؛  و المتطور 

           وروبيةاأل المجتمعات على الّذي طرأ  العميق من طبيعة التّحول كلّها بد أن تنطلق  ال

 صادق  و هذا كالم يبدو شبه بديهي ، إالّ أن ؛ أفول العصور الوسطى  إثر  كلّهاحياتهاو على  

        األفكار الرغم من أن جميع  فعلى ذا مكانة عالية في تاريخ الفلسفة ،  يعده  جالل العظم

 تحول عالقة اإلنسان اية بدمع - شكلها الجنينيفي  –  برزتالحديثة  الفلسفية التّعاليم و

 تشكّل و ، اإلجتماعي الوسيط النّظاماألوروبي بمحيطه اإلجتماعي و الطّبيعي عبر انحالل 

 الفريد العضويإالّ أن ما يميز العصر األوروبي الحديث  يبقى ذلك اإلتّحاد  ؛    الحديث النّظام

 بين اإلكتشافات و  ،لطّبقات التّجارية الصاعدة الّذي تم على مراحل بين المصالح الحيوية ل

  . الميكانيكية الجديدة  و  التقنيةو اإلختراعات ،  العلمية 

  

                                                 
  .26 ص ،  1968 الطليعة ، بيروت ، لبنان ، دار  الذاتي بعد الهزيمة ،النقد:  جالل العظم  صادق )  1
  
  .49 ، ص1979 ، 3 ، ط،لبنان العودة ، بيروت  دار ،  في الفلسفة الغربية الحديثةدراسات : جالل العظم  صادق )  2
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 المعرفة  ربط في تطور أوروبا الحديثة إلى التّاريخية  الصيرورة أدت  لقد 

 إمكانية فبرعت ،  تهامراكم إنتاج الثّروة و في الجديدة  األوروبيةالعلمية بطرائق البرجوازية 

 رأسمال من ناحية ، و قيام إلى و التّقني بصورة منظّمة و مدروسة  العلميتحويل التّقدم 

؛ )1( من التّقدم العلمي و التّقاني من ناحية ثانية المزيدالرأسمال بالبحث المنتظم و المدروس عن 

 وهذه  ؛   بينهما المصلحة الحيوية  عالقةي  للتّقدم العلمي تكافؤا فو  للرأسمالبمعنى أنّه صار 

 اإلنسان من قبل ، على الرغم من أن الحضارات يعرفها حضارية جديدة تماما لم  ديناميكية

  . و التّقنية ،  العلمو الرأسمال ، و   الصناعة ،و ،  التّجارةالسابقة عرفت 

  

رطاقة  أنّه هذا الخليط الجديد برهن على إنرة  في وقت  متفجة ، خالّقة و مدم

.  قضت على القديم و،    العلم الحديثو  الغربية شكّلت الحداثة  الّتيواحد ؛ فهذه الطّاقة هي 

 استخدمتها الهائلة المختزنة في األنانية ، فعبأتها ، و قنّنتها، و الطّاقةفالبرجوازية اكتشفت  

 العالم غير األوروبي فيما بعد على شاكلة صياغةإلعادة صياغة العالم األوروبي ، و إلعادة  

 نتيجة تبلورت الحديثة  الغربية الفلسفةهذا معناه أن   .  وفقا لمصالحهاوالحداثة الغربية ، 

  جاللصادق والخالّق في آن معا لهذا المزيج المتفجر ؛ و بدقّة التّوضيح فإن  التّدميريالمفعول 

 النّاشئة، الرأسمالية الحيوي و الحاسم في حياة الحضارة  الموقع هذا   أن العلم احتّليرى  العظم

    الموروثة ،الفلسفة الفلسفة ، وعلى إعادة صياغة  تشكيلو تقدمها ، فأثّر تأثيرا عظيما على  

 العلم من فتأثير التّطورات الفلسفية منذ عصر النّهضة ؛  علىو على مجمل الصراعات، و 

 و اإليبستيمولوجيا األنطولوجيا في الفعل عليه ، يبرزان بنصاعة  ردود و ،د  موقعه الجدي

و قاتلت ،  و تاثير القيم الّتي حملتها  ،التّجاريةالحديثتين ، أما تأثير المصالح الحيوية للطّبقات 

            و اإلجتماع  ،  يعالج موضوعات  األخالقالذي فيبرز صارخا في الشّقّ  ،من أجلها

 تحول فالعلم الحديث برز ضمن حدود اجتماعية و تاريخية  ؛و غيرها ، و اإلنسان ، و السياسة 

 مراكمتها ، و بالتّالي و تاريخييا في إنتاج الثّروة  الصاعدبموجبها إلى عامل حاسم في النّمط  

  المبكّرة التّجارية  ليةالرأسما من  أي  ؛   الحديثة بمراحلها المختلفة  التّاريخيةفي صنع الحقبة 

  . اإلحتكارية المتأخّرة الرأسمالية إلى  

  

                                                 
  .231ص .1981 ، 1 المجلس الوطني للثقافة و الفنون و  لآلداب ،  الكویت ، ط التفكير العلمي ،: فؤاد زآریا )  1



 208

 الحداثة ثورية ، ألنّها ذهه  العظم جالل صادق يعتبر  ذا المنطلق بالذّات همن 

 و اآلخرة بالطّبيعة ، و التّعمية السكوالئية ، و الالّهوت بالميكانيك ، الوحي بالعقل  جابهت

 ، و اإلستقراء بالوضوح العلمياألرسطيباإلستقراء البيكوني كما جابهت  ؛ التوماوي 

 اإلمتيازات األرستقراطية و ، الحقوق اإلالهية بالعقد اإلجتماعيوالتّييوقراطية بالعلمانية ، 

            الحسب و النّسب و اللّقب بالمساواة الحقوقية بين البشر ،تراتبيةبالحقوق الطّبيعية ، و 

  .   ، و التّبعية اإلقطاعية بالحريةباللّيبيرالية اإلستبداد و

  

 ، أو لنقل عالقة العلم باإليديولوجيا ، الفلسفة هي العالقة الجدلية بين العلم و تلك

 اإلختالط بين بعض   جالل العظمصادق يرى فيها  الّتىو من هنا يمكن أن نفهم تلك العالقة 

 باألفكار و الميول اإليديولوجية لطبقة ما ، ،و استنتاجاته،  معارفه  و ،نظريات العلم وفرضياته

 علما ، ألنّها ستبقى شوائب - و ليس بفضلها - اإلختالطات ذه الرغم من هعلىلكن العلم يضّل 

 تطور العلم ذاته ،ألن تغلّب تلك من منها باستمرار عبر المراحل الالّحقة  التّخلّصيجري 

 فيوقفه و يحنّطه ، فتستوعب اإليديولوجيا عندذاك يقهقره،، حسب مفكّرنا ، الشّوائب على العلم

 الحديث إذن هو في لتطورالعلم أن يتطهر هو منها ، فالميل العام  بدلكّل العلم ، فتقضي عليه 

  اإليديولوجية ، تماما كما كان األمر بالنسبة اإلختالطاتاتّجاه العمل النّقدي الدائم للتّخلّص من 

  .( **)) I.NEWTON( "    نيوتناسحاق " و( *)  )KEPLER" (كبلر" الفلكي  إلى

  

 الحداثة محكوم عليه أن  أوروبا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العلم في هذا

 ظّل الّتي من أوساط النّخب  -و اختراعاته ، و تفسيراته ، مناهجه ، و  فكاره أ ب-المعرفة ينقل

هم، يثراو مو  ،معتقداتهم وو افكارهم، ،  الناس حياة - اته الثوريةأثيرت ب- حبيسها ، ليمس    

  .الضمنية منها و الصريحة ، و فلسفاتهم 

  

                                                 
 آبيرا ،و لكن اختالطا اختلطت بكشوفواته العلمية  القناات إّن هاته  درجة  إلى الّتنجيم و یعتقد به اعتقادا راسخا یمارس " آبلر " آان  ) *

   بحكم زیفها اإلیدیولوجيا بفضل علميتها و زالت  العلميةفي الخير بقيت انجازاته 
  

 هذه اإلیدیولوجيا الّتجسيدّیة على ید العلمء الّالحقين و بقيت زالت المطلق عضو حس اهللا ، و سرعان ما المكان " نيوتن " اعتبر  ) **
  . الحداثة فيزیاءفيزیاء نيوتن 
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صيل ا و تعاليمها من خالل التّفالفلسفة العلم الحديث لم يمارس تأثيره على إن   

      ،ببطء تتبلور أخذت  الّتي  ، و الشاملةالنّظريةو الدقائق و الجزئيات ، بل مارسه من خالل 

 النّتائج العملية و النّظرية لنشاطه ، أي الكسمولوجيا تراكم إثر على معالمها الكبرى  تتّضحفا

  .ليها إ استنادا و ، العلمنجازات إ تكونت نتيجة الّتي  البديلةالجديدة و 

  

ح  صارت تشكّل روالّتي هي  البديلة معناه أن الكسمولوجيا الجديدة و هذا

 من قبيل تصورات على في تفسيره للعالم قام ؛ فالخطاب الفلسفي ما قبل الحديث  الحديثةالفلسفة 

 الوجود بالقوة، و الوجود و الغاية ، و و الفيض ،  ،الماهية ، و الجوهر، و العرض، و المثل  

 تصورات ؛في حين سيطرت...  التّخيير الخو ، و التّسيير،بالفعل، و الصورة ،و الهيولى  

 قبيل المكان ، و الزمان ، والجسم من هي تصورات و ، الفلسفي الحداثي الخطابمغايرة على 

 و الصفات الثّانوية ، و قوانين ، العلّة الفاعلة ، و الصفات األولية و،و الذّرة ، والحركة ، 

و مقوالت الخطاب الفلسفي  التبدل الجذري في تصورات فهذا، ... الخ اإلستقراء  والطّبيعة ، 

 أن بمعنى ؛ ، و خطابه، و نظرياته، و مشكالته الحديث العلم  من  األصلالحديث مستمد في 

 كما ؛ مقوالتها  و،   تصوراتهاالكسمولوجيا العلمية الجديدة فرضت على الفلسفة خطابها، و 

          تناولهاي على الفالسفة  ينبغالّتي األسئلة  وأملت عليها طبيعة المشكالت، و المسائل ، 

       يمكن تقديمها،الّتي   األجوبة و تتحدد بها الحلول  أن   يجب الّتيو معالجتها ، و الحدود  

  . الوسيطيةالسكوالئية  إلىي ارتكاس أو ارتداد  أ ال يقع حتّىو طرحها ، 

  

تعني  جالل العظم قصاد  يحددها الكسمولوجيا العلمية الّتي  أن يخفى هنا  ال

 المادية انتعشت  حيث المادية الجديدة ،و ذلك داخل فهم مادي ماركسي للتّاريخ ،   عمليا

 التّفسيرية العامة للعلوم النّظرية عصر النّهضة باعتبارها في  الذّرية بصورتهاالميكانيكية  

  الكيفيلها الغية للتفسير الغائي  جعالذي )G.GALILEI( " اليليغ" الجديدة ، و ذلك بدءا من 

   الفلسفية المفاهيم  فتراجعت  ؛ الوجود بالفعل إلى بالقوة  الوجود باعتبارها انتقاال من للحركة

        لتحّل محلّها مفاهيم من قبيل اآللية ،و اإلمتداد ، و الحركة ،  ، الصدارةمركز عن القديمة

            الفلسفي السياسي   سجله الفكرما جانب  إلى   هذا ؛ ... الخ المكان  و ،  الزمانو 

 تأثّر واضح بفلسفة العلوم هذه في من  ،  األخالقي  و ، اإلقتصاديو   ،  اإلجتماعي و
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 ذه في تفسير الظّواهر بالمادية الميكانيكية ذاتها ،وبما أفرزته هطرائقه و،  و بحثهامناهجها  

  حسبفالفلسفة الحديثة  .و وجهات النّظر،  و الفلسفات  ،باين في المواقف من تالميكانيكية

      و المتعددة  ،  المتنوعة أن ينظر اليها باعتبارها جدل المحاوالت يجب العظم   جاللصادق

 التّحديات و  ،  مع تلك األنطولوجيا الجديدة - بأخرى أو بصورة  -و المتضاربة للتّعامل 

  . طرحتها تيالّالحادة  

  

ة القراءة اإليبستيمولوجية ذه هإنأفضت لفلسفة علوم الحداثة  الماركسي  

 ، ألن الطّبيعة ليست للفاعلية اعتبار هذه المادية الميكانيكية فاقدة إلى   جالل العظمصادقبـ

 ، و من ثمة تطورها صيرورة و " تاريخها" مملكة التكرار الميكانيكي المحض ، بل  لها 

 الميكانيكية بطريقة مغايرة للنقد لآللية  حسبه)Karl MARX ( " ماركسكارل" يتأسس نقد 

و بطريقة ، الالّغي للمادية ، و بطريقة مخالفة للنقد الكانطي الذي أراد أن يحجمها البرغسوني 

ا  أراد أن يحيدها ، فجاءت طريقته موسعة لهالذي )John DEWEY( " ديوي جون " لـمتجاوزة  

     و السكونية ،  على اإلختزالية دوما تتغلّب  ة ؛ مادية أرقى علميا و شموليإلىو متجاوزة  

 في) Karl MARX( " ماركس"  تركيز في نا نلمس ذلكو لعل .و التّبسيطية الكامنة فيها  

ياب عنصر  أي على غ؛ جمودها و ، سكونية المادية اآللية على   "فيورباخ"   أطروحاته حول

  جالل العظمصادقو للطّبيعة ؛ لذلك يلح  ،  الميكانيكي الكالسيكي للمادة التّصورالفاعلية في 

 ،      الفاعلية يجب علينا أن نفهم بها عنصر الّتي في الكيفية  تكمن   األساسيةعلى أن المسألة 

 -  جالل العظمصادق حسب  -)Karl MARX( "  ماركس " أهميةو من هنا تتحدد      نفسره و

 صيرورتها في مواجهة  على  و ،اإلجتماعية– اإلقتصادية على تاريخية البنية  اإلصرارفي  

 الماديةو على تاريخية الطّبيعة و صيرورتها في مواجهة ؛  التّقليدي السياسي  اإلقتصادسكونية  

 في -طبيعيا و اجتماعيا-علة و صيرورتها  الفاالبشرية و على تاريخية الذّات ؛الميكانيكية 

 كّل ذلك من مواقع مادية صريحة ،  ؛و الماهوية ،  الروحانية و   مواجهة كّل أشكال المثالية

  . الحقيقي للمادية التّاريخية    المعنى عن  تعبر

  

 إلى   جالل العظمصادق  يدعو  الماركسية المواقع في فهم الحداثة و ذه همن

            ارتكاساتو،  هزائم من  الواقع  بهذاو ما   ، فهم و تحليل الواقع العربي المعاصر 
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، )1(و سيطرة الفكر الغيبي على الذّات العربية ،  التّقليدية الوالءاتو ارتدادات  تشرحها عهود 

 تغطية و ، و تبرير الفشل  ،  ميل العرب للتّنصل من المسؤولية بإسقاطها على غيرهمو

  . أو تضخيمها العدوالمواقف الحرجة ، و اإلستخفاف بقوة 

  

 ترتبط بعوامل أساسية هي من صميم النّزعات ذه هأن   جالل العظمصادق  يرى

 النّاتجة اإلجتماعية  الشّخصيةال تنفصل عن مميزات  و هي  التّقليدي ،العربيبنيان المجتمع  

     أفرادو البيئة العربية في كّل فرد من ،  و نمتها التّربية  ، ها و غذّت ،  ربتهامورثاتعن 

 الرغم من أنّنا وعلى ؛ )3 " (الفهلوي"  بنمط من السلوك اإلجتماعي  ترتبطكما  ؛ )2 (مجتمعها

   أنّه ينتميإلى  رة نجد اشاأنّنا، إالّ علينا ال نعرف بالتّدقيق أسباب سيطرة هذا النّمط من السلوك 

      أطوار سابقة على الصناعةإلى أي  ؛ التعلّق بالغيبيات و ،و الزراعة ،  أطوار البداوة إلى

 صادق  اتّبعه الّذي المنهج  إلى  يعود و كّل هذا؛)  4(و اإلنقالب العلمي في تاريخ اإلنسانية 

 الخلفية و ،نّفسية و ال،  العقلية من اهتم من خالله بوصف نوعية معينة  فقد  ، جالل العظم

 ذه بقيت المساءلة عن كيفييات نشوء هلذلك ؛ بتفسيرها اهتم أجل نقدها أكثر مما  من) 5(الثّقافية 

 ؛  هذا التّحليل الغزير من الجهة المادية  تحليله فيو عن كيفيات تغيرها مفقودة  ، العقلية 

 في الغيرية ، فنستلب  و نسلب من كّل –خر  عندما نستلهم من اآل-التاريخية  ، و لكنّه يسقطنا

  .ما هو مقومات أصيلة في اإلبداع الفلسفي من داخل العقل العربي 

  

  

  

                                                 
  .1969 الّطليعة ، بيروت، لبنان ، دار  الفكر الّدينّي ،نقد : جالل العظم صادق )  1

 
  .69  ص ،   1968 الطليعة ، بيروت ، لبنان ، دار  بعد الهزيمة ،الذاتي النقد: صادق جالل العظم   ) 2

 
 واللجوء على الشخصية العربية ، و یعني اإلهتمام بالّنجاح الشكلي بأقصر الطرق ، عمار حامد أطلقه"  الفهلویة الشخصية  " مصطلح )  3

 و قيمه و اإلتباعيفينشأ السلوك من مقومات المجتمع .  الّذات و اإلستهانة بالصعاب و الغيرة علىالتاآيد  إلى الحيل و اخفاء العيوب و 
  .أنماط سلوآه و أحكامه الرجعية 

  
  .112،صالمرج نفسه   ) 4
  

 
  .107 السابق ، ص المرجع)  5
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I . 4 .  رؤية هشام شرابي ) ب  

  
 شكّل اهتمامات ماهو صادق جالل العظم  الّذي انتهيت إليه عند  لعّل  اإلنشغال 

 تحليله للمجتمع العربي خاللمن  ،  وصل إليهو ذلك في ما ت ضمن هذا اإلتّجاه ، هشام شرابي

 كانت فإذا  ؛ المجتمع ة ارتباط وثيق بتركيبذيالعام  اعتبار السلوك  إلى ،تحليال ماركسيا 

   :معرفة هذا التّرابط ممكنة بواسطة 
 ، تقوم عليها  الّتي العالقات  و العائلة   تحليل"                         

 بأطفالهما و كيفية تربيتهم و معاملتهم في مراحل لوالديناو خصوصا عالقة 

 يريده الّذي قولبة الفرد على النّحو  إلى ] تهدف   الّتي... [  حياتهم األولى

 الحياة تمثل نمط الّتي...    البرجوازيةاإلقطاعيةالثقافة ...المجتمع و تقرره

  )1 " (المسيطرة في مجتمعنا 

  

ا ، فالمجتمع  يمكّننا من معهذا  فإنشرابي هشامفي اعتبار-رفة كيفيات حدوث ذلك اجتماعي- 

 ؛     كيفية توزيع السلطة و الجاه  ،الطبقي و تركيبه    ، بواسطة نظامه اإلقتصادي، يفرض 

       السائدالنّظام حفظ إلى تربية و تثقيف تهدفان  لعمليةو من ثمة يخضع األفراد و الجماعات 

 هو مجتمع محافظ العربي و بما أن المجتمع ؛ عليهاريته على الشكل الّذي هو و تأمين استمر

 و شبه اإلقطاعية ، فهو يحافظ الالّصناعيةعلى تقاليده لتكريس النّظام القائم ككّل المجتمعات 

 و من ؛ فيه المسيطرة و احتكارات الطبقة الصغيرة على و  ،بالضرورة على العالقات اإلنتاجية

        الحزب و، و المدرسة ، و ممارسة السلطة في العائلة ،  تفسير التّشابه في العالقات ثمة

  .)1( ككّل المجتمع و ،  و الدين  ، و الدولة

  

 ل  إنة هشام شرابي إليه ما توصمن استنتاجات استفاد بعمق من النّظري 

 في الفرويدية   التّحليليةلنّظرية  با  ها لم يقف عند حدودها ، بل مازجهلكنّ؛  الماركسيةالجدلية 

و العجز في مواجهة ،  و التّهرب  ،  نزعات اإلتّكالية ، مما مكّنه من إبرازبحث بنية العائلة 

                                                 
  24 ص ،  1975، القدس ،  صالح الدین منشورات ،  العربّي لدراسة المجتمع  مقدمات :هشام شرابي  ) 1



 213

طالما أومأ و  في المجتمع ،  اللة مهمة إلى العالقات كد من اإلشارة  الحضارية ، والتّحديات

 المؤسسات في مختلف العالقات تحليل  إلىحاجتنا الماسة  شير إلى ا ي المدرسة ، فإنّنإلى

و العالقات في المستوى ،  قناعة مفادها أن تغيير السلوك إلى،لعلّنا نصل   اإلجتماعية و بينها 

ال يتم إالّ بتغيير النّظام ،  و غيره الحزبيأو ، أو النّقابي ، أو المدرسي ،  العائلي أو ،الفردي 

ائد في المجتمع العام الس.  

  

إن هذه الرؤية كانت لتكون غزيرة في أطروحاتها  ، عميقة في تصوراتها    

جديدة  في تمثّالتها ، إالّ أنّها حادت عن تطلّعاتنا في إيجاد منهج أصيل يعالج هذه المشكالت  ، 

 معالجة ما بالعالم ليخرجنا من مواثيقها  ، و ليس ليربطنا الى المادية الماركسية التي لم تفلح في

  .العربي المعاصر من نقص في التّصورات المنهجية األصيلة 

  

  

I . 4 .  ب تيزيني رؤية) جطي   
  

  

  

 العصر من  العربيأن يقدم مشروع رؤية جديدة للفكر  طيب تيزيني حاول

  ة انطالقا من  المرحلة المعاصرة حتّىالجاهلية ماديةمنهجيخاللمن    ذلك  كان و  ،تاريخي 

 العلمية النّظرية و ، الحضارية العامة  اإلجتماعية اإلحتياجات التّراث في نطاق  لقضيةطرحه  

 العالمي ، و كان مقصده اإلنساني يمثّل احدى حلقات الواقع  باعتبارهللواقع العربي الراهن ،

في إنجاز الثّورة في  هماتها  موآفاقها  بو   ه المسألة ،ذ بداللة هالمسك إلىاألساسي يرمي  

 علىو  ، على القراءة المادية التاّريخية دوما  باإلرتكاز و ذلك) 1(المجتمع العربي المعاصر 

يالماد ة اآللية منهجها الحتميالبعيد عن الميكانيكي .       

                                                 
   ،، المرحلة المعاصرةحتى العصر الجاهلي من  العربّي جديدة للفكر  رؤية  مشروع  :تيزینيطيب    ) 1

  . الثورة  إلىمن التراث  :  األول الكتاب                        
        .../.... العصر الوسيطفي  العربّي  للفكرمشروع رؤیة جدیدة  :  الثاني   الكتاب                        

  .1978.دار ابن خلدون ، بيروت ، لبنان                                             
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هج  الفكر اإلسالمي العربي الوسيط قراءة متميزة بذلك المنتيزينيطيب   قرأ لقد

  أبي يوسف يعقوب فهم معالم اإلرتكاز المادي فيه ، مستكنها إياه من رسائلخاللهالّذي أراد من 

 بحدود سواء منها تلك المتعلّقة بالفلسفة األولى ، أو تلك المتعلّقة بطبيعة الفلك ، أو ، الكندي

 ، أو باإلبانة العالمجرم  و رسومها ، أو بالفاعل الحق األول التّام ، أو بإيضاح تناهي  األشياء

 الّتي في النّفس ، أو غيرها من الرسائل و الكتب  بالقولعن سجود الجرم األقصى ، أو  

 المادية الرؤية أن يستشفّ معالم هذه  تيزينيطيب كما حاول ؛   الكندي وضعها فيلسوف العرب

       ، أهل المدينة الفاضلةراءآ من خالل كتاب اإلسالمي  العربيالتّاريخية في تفعيل التّراث  

     ما احتلّه مفهوم المادة خالل ؛ و من  الفارابي محمدألبي نصر الحكيمين و الجمع بين آراء

  من مكان رئيسي يبن سينا اإلشارات والتنبيهات كتاب فيو العالم الماد بأقسامه ألبي علي 

حي بن  قدم العالم كما استشفّها من كتاب فكرةل   ؛ و من خالالنّجاة كذلك في كتابه    ، والثّالثة
  بن رشد محمد بن أحمدأبي الوليد أمدته به عقالنية كماو   ؛بن طفيلألبي بكر محمد يقظان 

من خالل  ، و تأتّى له كّل ذلك  في العصر الوسيطالعقالنيلفكر المادي االّذي رأى فيه قمة 

 تمثّلتها أعمال   كما" أرسطو " من الرسائل التّلخيصية لفلسفة ، و للعديدقالم الفصله كتاَبه تحليل

  . رشدابن  قرطبة ،فيلسوف

  

 على ما استشفّه من مقدمة تيزيني طيب رتكز مشروع الرؤية الجديدة عند كما ي

 أمام تبلور  ،  و فسحوه  ،  من أبرز ممن شيدوا الطّريقالّذي يعتبره، بن خلدون عبد الرحمن 

 من المقريزي تقي الدين  رسمهتشفّه  مما و أخيرا من خالل ما اس ؛ اإلجتماعي الماديالفكر 

  ه       كتاب  يمكّننا منه في سبيل اإلحاطة بالمجتمع على نهج تأريخي علمي كما أساسيةخطوط 

  . األمة بكشف الغمة إغاثة

  

ز هذا اللّون من الفكر  إلى   أشير أن أودما يمي لماركسياأن المعاصر  العربي 

      المجتمع ، فظهرت نتيجة لفهمو اإلعالء من مكانتها ،  العلوم اإلجتماعية علىهو إقباله  

        ذات أبحاث متخصصة في المجال اإلقتصاديمجالّتو لظروف أخرى كذلك ،   ،  لذلك

ياسيو   ، و الس اإلجتماعي ،   اإل ،  والنّفسي و التّاريخيرها من المجاالت و غي ، جتماعي    
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و موضوعات مناهج هذه األبحاث هو قدرتها على تجاوز جّل الّذي يضّل شبه غائب في  لكن 

  و النّظريات ، الفروضتجديد مقاصده واضحا، يضع صوب تجاوزا  الغربيةالعلوم اإلجتماعية 

 انطالقا  ، و ذلكادة النّظر في التّراث كّل محاولة إلعفي الواقع العربي  بضوء  ،   المفاهيمو 

ات التّغيير الجذرية للواقع  ،  و الشّامل   ، من مهماخليالت الدوفق التّحو ،و وفق العربي 

 بقيت محاولة لذلك.  يشهدها مدخل القرن الواحد و العشرين على األقّل الّتي العالمية  حوالتالتّ

  . القصور كلذة حبيسفي هذا اإلتّجاه  طيب تيزيني

  

  

I . 4 .  ة عند حسين مروة ) داريخية التالمادي  
  

خمة ضالمحاولة لل   مميزا الّذي نجدههو  النّهج المادي التّاريخي الماركسي لعّل 

بالنّزعات المادية  ات في كتابه الّذي عناه ي في السبعينظهرت ، و الّتي  حسين مروةالّتي قام بها 
 و الّذي بين فيه أن المنهج المادي التّاريخي هو وحده القادر ،) 1 (لعربية اإلسالميةا  الفلسفةفي

 اإلنجاز لعملية العالقة الواقعية الموضوعية غير المباشرة  بين القوانين الداخلية كشفعلى 

 ة لحركة الواقع اإلجتماعيو بين القوانين العام ، وحد الّذي يمكّن من  المنهج األأنّه كما ؛الفكري

 قيمه النّسبية ، كما يمكّن من تحديد ما ال يزال استيعابرؤية التّراث في حركيته التّاريخية ، و 

 أصالة العالقة الموضوعية بين المكونات التّقدمية و الديمقراطية من على كشاهد  ،قائما منه بيننا

  .مقراطية في حاضرنا و بين المكونات التّقدمية و الدي،  تراثنا

  

 ااعتبارهعند   ، و ذلك كتابه معالجة مبتكرة أن حسين مروة دعيي المعنى بهذا

 ا باعتبارهو  الحاضر ، ال مشكلة الفكر الماضي ؛العربيمشكلة التراث الفكري مشكلة الفكر 

 ثورتهابية في  تمليها توجهات الشّعوب العر ، ترتبط بحاجة قومية موضوعيةتاريخيةضرورة  

 العربي المعاصر في العالمفضمن هذا اإلهتمام بتحوالت و توجهات  .التّحررية ضد اإلمبريالية 

    التّييارات الفكرية المتصارعة إطار تحليله بالتّقييم في حسين مروة يقرن  ،الحاضر و المستقبل

                                                 
 1 ) حسين مروة :النزعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية  ،(جزءان) ،دار الفارابي ، بيروت ، لبنان ،  ط 3 ، 1980
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     ،  التّاريخيو دورها اإلجتماعي و   ر األفكامنشأ بما في ذلك قضية ،و القضايا اإلشكالية 

  . الماركسية باإليديولوجياو عالقتها 

  

  

 مكّنه من تحليل الفلسفة  حسين مروةإن المنهج المادي التاريخي الذي عمل به 

  العربية اإلسالمية في اطار نمط اإلنتاج السائد ، و الذي وصفه بأنّه أسلوب إنتاج إقطاعي 

  :متداخل  مع 
ا العبودية المنحلّة ، و اإلقطاع التجاري المتنامي الى بقاي"

جانب نمو الصناعات  الحرفية المتطورة نسبيا في  المجتمع  العربي 

  ) .1 " (اإلسالمي خالل العصور العباسية

  

الشك إطالقا أن  دراسة  الواقع العربي الراهن ، و انعكاسه في الفكر الفلسفي   

 و نقدي  ، و هذا عبر نصوصه الرسمية و غير الرسمية عبر منهج موضوعي و عقالني

السائدة  ، و من خالل إيديولوجييه الرسميين و غير الرسميين هي أبرز مهمة تواجه اليوم كّل 

 بالواقع العربي ، و هذا للتصدي لجذور التّخلّف  ، و النّكوص  ، و الخنوع    -  فلسفيا–مشتغل 

طّح ، التي تغذّيها اإلتّجاهات اإليديولوجية المشبعة و المغلقة ، و لتسويد و اإلستسالم  ، و التّس

روح العقالنية و النّقد و اإلبداع ، و الجسارة في فكرنا اليوم ؛ ولكن هذا كلّه ال  تسمح به 

الرؤية اإليديولوجية المشبعة ، و التي تريد محاربة اإلستالب و اإلغتراب باإلستلهام التغريبي    

  . و الذي يورطنا في تبعية أيديولوجية ، و ليست منهجية البتّة 

  

  

  

I . 4 .  بة عند  عبد اللّه العروي ) هـة المعرالماركسي:  
 

                                                 
    1980 ، 3 ط بيروت ، لبنان ،  ،دار الفارابي  ، 2 ج  ،)جزءان(،  اإلسالمية المادية في الفلسفة العربية النزعات:وة حسين مر)  1

  .38                    ص  
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إن ما يميز بعض الكتابات الحالية في حقل التّراث ، محاولتها إعادة النّظر في 

أنّها تحدث ثورة في الدراسات المناهج المستخدمة في قراءة ماضينا الفكري ، و هي تعتقد 

التّراثية تضع حالّ لمشكلة العالقة بين الماضي و الحاضر ، بين األصالة و الحداثة ، و هذا 

 تطبق الّتي و ، المعربة  الماركسيةفي ما يسميه العروي اللّه عبد   بالذّات ما شكّل مطامح

 و هي الرؤية الّتي كونت صلب ما ،) 1(  الممارسة اإلبداعيةأو  ،"براكسس" للـكمنطق ضمني 

  و هذا،) 2( األمة العربية بالذّاته   تحتاج، و الّتي يرى أنّها مايسميه بالماركسية التّاريخانية 

   المعاصر العربي المجتمع يمر بها  الّتيانطالقا من اإلهتمام بتحليل النّكبات و الكوارث  

 الفلسفي الفكر الفكر السلفي السائد في  لخطرمفاهيم المتجاوزة   تبدع ال ، لتحقيق ثورة ثقافية

           اإلغتراب:  خطر استالبين أساسيين هما إلى  المعنىالعربي المعاصر، فيشير في هذا 

  :و اإلعتراب ، فيكون 
 ، لكن ]ـًا[استالب بمعني التّغريب ،أو التفرنج ، اإلغتراب           " 

إن السلفي يظن انه حر في افكاره،لكنه في ...ب أكبر اإلعتراب استال

 التراث و ال يفكر باللغة العتيقة و في نطاق التراث، بل إن اللغة    الواقع

أما اإلنتقائي فإنّه غالبا ما يفكّر في ...فكرههما اللذان يفكّران من خالل 

تعملها لذلك ،  اسالّتي استقى منها معلوماته و باللغة  الّتينطاق الثّقافة  

إن ... ، التّقليدية الثّقافة و ، العربية اللغةفتغيب عنه تماما مشكالت 

في اللغة  :  ذكرناها الّتياإلستالب الحقيقي هو الضياع في تلك المطلقات  

  ) .3 " (القديم التاريخ   فيفي التّراث   

  

  ، الشاعر المعروف    ي أحمد سعيد علو هذا الموقف من التراث و السلفية هو ذاته الذي يؤكّده 

 ، و ذلك عند معالجته  موضوع الحداثة على المستوى الثقافي  ،   فيرى أن   أدونيس باسم 

  :مبدأها   

  

                                                 
  181-175 ، ص 1973 ، لبنان ، بيروت ،  الحقيقة دار و الفكر الّتاريخي ، العرب :عبد اهللا العروي  ) 1
  
    71 ص ،مصدر نفسه  ال  ) 2
  228-227 ، ص  نفسهالمصدر )  3
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هو الصراع بين النظام القائم على السلفية و الرغبة العاملة  " 

من التفاعل  أو التصادم بين ] ألن الحداثة تتولد[لتغيير هذا النّظام 

   )1" (وقفين  أو عقليتين ، في منماخ من تغير الحياة م

  

 ، و ذلك عندما يالحظ أن المثقف أدونيسيميل هو أيضا الى نفس رأي سيد عويس و لعّل 

  :المصري ميال الى السلفية ألنّنا 

  
كما نعيش  ... على وجه العموم نعيش  في الماضي]مصري [كشعب" 

و لعل بني البشر ، جميعهم .قبلفي الحاضر اكثر مما نعيش  في المست

و لكن اآلخرين اذ يفكرون  في  الحاضر  أو يفكرون   ...يفعلون ذلك

يحسبون حساب الحاضر و حساب ...على العكس منا...في المستقبل 

  )2" (المستقبل 

 باآلخرين في هذا الشاهد هم شعوب المجتمعات الغربية الصناعية حيث  سيد عويسو ما يقصده 

ت عندهم يشكّل اهتماما خاصا  ، فهو جزء مهم من عملية التخطيط للمستقبل        مقياس الوق

و استغالل الحاضر  ؛  و لعلّي أشاطره الرأي في ما يتعلّق بفكرة الزمان  ، و لكن خارج 

السياق الفكري الذي يدافع عنه ، غير أنّي ال أدعي سبقا في اإلشارة الى قيمة  الزمان  ، ألنّها 

اإلنسان و التراب و الوقت ؛ كما :  مالك بن نبية الجوهرية في الثالية الحضارية عند الفكر

 ، و ذلك لما عالج هذه الفكرة في أبعادها عبد الرزاق قسومتشكّل هاجسا من هواجس أستاذي  

  ) .3(الفلسفية و الحضارية 

  

طالقا من تحليل على  إعادة النّظر  في التراث العربي انعبد اهللا العروي يشدد 

يرتكز على النكبات و الكوارث كعمل على تغيير الهياكل اإلجتماعية ، و هذا لتفعيل ثورة ثقافية 

حقة ، ألن السبيل الوحيد للتخلّص من الفكر السلفي و الفكر اإلنتقائي من التراث الغربي هو 
                                                 

  صدمة الحداثة ، : 3، ج )  أجزاء 3 (   ،  بحث في اإلتباع و اإلبداع عند العرب ،  الثابت و المتحول] : علي احمد سعيد[أدونيس )  1
  .9 ، ص 1978 ، 2                                       دار العودة   ،   بيروت ، لبنان ، ط 

  
   ، 1970مكتبة األنجلو مصریة ،  القاهرة ، مصر ، بعض الحقائق الثقافية المصرية المعاصرة  ، :  حديث عن الثقافة :سيد عویس )  2

  .277                                      ص 
  
  ائر ، الجمهوریة الجزائریة ،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزمفهوم الزمان في فلسفة ابي لوليد بن رشد  ، : عبد الرزاق قسوم )  3

  .7-6  ، التصدیر، خاصة ص 1986                              
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 إخضاعه لمفهوم القطيعة ؛ و ال يخفى هنا توجيه العمل الثوري  و) 1(الخضوع للفكر التاريخي 

الباشالرية ؛    و الى المادية  التاريخية، و هي  ذلك الجزء المكون للفلسفة الماركسية اللينينية  

من حيث أنها تعبر عن العلم الذي يدرس القوانين العامة  للتطور اإلجتماعي ،  و اشكال تحققه 

ريخية هي علم اإلجتماع العلمي الذي يشكل في نشاط الناس التاريخي  ، و بهذا تكون المادية التا

  ) .2( األساس النظري و  المنهجي لألبحاث اإلجتماعية، بل لكل  العلوم اإلجتماعية

  

 يركن الى عبد اللّه العروي إن المخرج من استيالب التغريب و التعريب عند 

ه  ، و حسب اشتراكية ماركسية تاريخانية ، تنشأ في المجتمع حسب متطلبات المجتمع ذات

  :متطلبات التطور ، فاألمة العربية برأيه 
محتاجة في ظروفها الحالية الى تلك               " 

الماركسية بالذات ، لتكون نخبة مثقفة قادرة على تحديثها ثقافيا و سياسيا و 

  )3" (اقتصاديا 

  :و من هذا المنطلق تكون   
جال ثقافي ضرورة تبنّي الماركسية التاريخانية لخلق م"

تتوحد فيه جماعة تكون فيما بعد نواة حركة تحديثية جدية في المجتمع 

  )4"(العربي

  :لتكون من مهامها الجوهرية 

  )5("خلق نخبة مثقفة ثوريةن أي متحررة من اوهام الماضي           "

 ، و لدى غيره عبد اهللا العرويهذه هي ركائز الحّل الماركسي التّقدمي لدى 

اركسيين الذين يسمون أنفسهم بالتّقدميين  ، فهل توجد في طروحاتهم ما يذهب الغمة عن  من الم

األمة العربية اإلسالمية ، فيعيد  إليها فعاليتها التي فقدتها من زمان ؟  وهل زاد اإلستعمار من 

                                                 
  .226-225 ،  ص 1973 دار الحقيقة ،  بيروت ، لبنان ،  العرب و الفكر التاريخي  ، :عبد اهللا العروي )  1
  
  

  2) لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين بإشراف روزنتل و ي..یودین:  الموسوعة الفلسفّية ،  ترجمة سمير آرم   ، دار الطليعة  
  .432-431 ، مادة المادیة التاریخية  ،  ص2                                                             للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط

  
  .71 ،  ص 1973ة ،  بيروت ، لبنان ،  دار الحقيق العرب و الفكر التاريخي  ، :عبد اهللا العروي )  3
  
  .72المصدر نفسه ، ص )  4
  
  .75المصدر نفسه ، ص )  5
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 يذكر؟ هذه هي تعميق هذا اإلفتقاد  ، الى درجة تكون معها إحساس بأنّنا ما كنّا في التاريخ شيئا

  .  المساءلة التي  أحاول اإللمام ببعض أطرافها في المفصلة التالية

  

  
  

  

  

  

  

  

  

I . 4 .  ة  ) وقوط في المذهبية  والسالحلول الماركسي  
  

  

اإلتّجاه إن في الفكر  الماركسي الفلسفي أراه فكرا ارتبطالمعاصر العربي   

؛ و أعني به المعسكر اإلشتراكي الموازين في العالم معسكر سياسي كان يشكّل قطبا من قطبي ب

اإلرتباط  يفسر بجملة من التّفسيرات  ذلك و كان بزعامة ما كان يسمى باإلتّحاد السوفياتي ؛

 مناهضة اإلستعمار الجديد و  ، نزعة معاداة اإلستعمار بالدرجة األولى  الموضوعية ، أهمها 

ة في  تجاوز الهزائم المتعاقبة ةمحاول ، وفي شكله اإلمبرياليخاص ،  الّتي لحقت بالعالم العربي

 ، فتحدد اإلشتراكية فكان هذا الفكر حبيس ذاته ، و حبيس اإليديولوجيا قضاياه المصيرية ؛

ّ  ، و تسويغيا في كيانه العام فجاء متناقضا في كيانه ؛بحدود الدولة العربية ، و بسلطتها 

ة قطرستوى كّلأي على م( الخاصهو اآلن ) بطريقة انفرادي سقوط  حادثة أمام فكر تائه؛ ثم 

 .   اإلشتراكي ، و مداهمات العولمة المعسكر

  

إن االتجاه المادي هذا يتبلور في تاريخ الفلسفة العربية المعاصرة مذهبية 

لذي ، احسين مروة واضحة عندما تحول إلى بحث إيديولوجي صرف مع مفكرين من أمثال 

يرى أن هذا البحث أنطلق بعملية الرفض للبنى االجتماعية بكل قوالبها في العهد اإلقطاعي 
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التركي في تخلخله الداخلي من ناحية، وتعارضه مع القوانين العامة لحركة الواقع االجتماعي 

التي كانت قد تبلورت إلى رأسمالية في الغرب من ناحية أخرى ، وهو الواقع الذي جعل هذا 

ال تاريخيا في المنظور التّاريخي العام ، لذلك جاء هذا البحث   -في رأيه-عهد اإلقطاعيال

االيديولوجي ال تاريخيا بدوره ، أي جاء نتيجة لتناقض الواقع ومتطلباته ، فكان البد ، حسب  

من رؤية  حسين مروة ، من البداية بمحاوالت تقليد وتعصب للتراث ، وهكذا ينطلقحسين مروة

 للتراث في الفكر العربي اإلسالمي، رؤية رافضة له من األساس، ألن تكراره جاء خاصة

مشوها دون إضافة ، أو تطوير، أو إعادة نظر في أسلوبه أو محتواه ، لذلك يرى أن العودة إلى 

  .)1(التراث حركة بدائية ، رجعية بأسلوبها ، تقدمية بدوافعها 

  

 في تناول التراث ، وتقدمية الدوافع إن التناقض الموجود بين رجعية األسلوب

هو الذي أدى إلى ظهور مختلف التيارات الفلسفية ، بعد تجاوز المرحلة التاريخية المولدة 

 أن المسألة تحولت من بحث عن حسين مروةللتناقض  في البناء االيديولوجي، حيث يرى 

في التراث بمنظور التماثل مقومات ايديولوجية مستمدة من التراث ، إلى إشكالية إعادة النظر 

 عبد المنعموالتحديث، ومن ثم ظهور قيادات مادية في الفكر العربي المعاصر مثل ما يذهب إليه 

 بكتاباته في المادية اإلسالمية وأبعادها، أو قيادات رأسمالية مثل ما يذهب إليه عالم خالف

 في كتاباته )Maxime RODINSON" (رودنسون مكسيم"اإلجتماع  و المتخصص في اإلسالميات 

، أو القيادات نزيه الحكيمعن الرأسمالية و اإلسالم  ؛  وهو العمل و التّوجه الذي تبناه 

 بمشروع رؤية جديدة للتراث ؛ أو القيادات الشخصانية طيب تيزينياالشتراكية التي يمثلها 

 عبد الرحمن بدوي ، أو الوجودية  معمحمد عبد العزيز الحبابياإلسالمية التي ينادي بها 

بكتاباته عن إنسانيتها في حضورها فكرا عربيا معاصرا، أو تيارات أخرى حاملة لطابع 

  .المركزية الفلسفية

  

   حسين مروةحتى هذه النقطة من التّحليل ، وموضوعيا، يمكن أن أتّفق مع 

ر العربي لكن من خارج موقعه، و هذا في ما كشف عنه في إشكالية التّراث ، وتحول الفك

                                                 
  .8، ص1، ج1980، 3، دار الفارابي، بيروت، ط)جزءان( النزعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية: حسين مروة  )1(
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المعاصر إلى تساؤالت تراثية دون أن يتجاوزها ؛ لكنّي ال أتّفق معه البتّة في رؤيته الجديدة التي 

يراها متضمنة لحّل الصراع االيديولوجي المعاصر في الفلسفة العربية، حيث يصرح أن المشكلة 

واالستيعاب، والتّوظيف أصال ال تكمن في الموقف من التّراث على أساس جديد من حيث التّقويم 

 - في رأيه-لصالح الصراع االيديولوجي ذاته، إذ أصبح من غير الممكن حّل هذه المشكلة

إالّعلى أساس إيديولوجي، وأن الحّل األمثل واألوحد في رؤيته هو األسلوب الماركسي     

  .)1(اللّينيني 

  

ذلك  لما سقطت قلت أنّي ال أوافق الرجل ألنّه وقع في نقائض مقدماته ، و 

 لينينية ، وبها يزيد جزءا من حدة  الصراع        -رؤيته في قيادة فكرية  ماركسية

 القيادي في هذه المرة ؛ كما أعارضه ، من جهة ثانية  ، في ادعائه بأن الفلسفة –االيديولوجي 

 العالمية، العربية تخوض الصراع بين قوى البرجوازية العربية الرجعية والتابعة لإلمبريالية

وبين القوى الوطنية والتقدمية المناضلة في معركة التحرير الوطني والتقدم االجتماعي، فهو يرى 

في هذا التحليل أن الثقافة أصبحت ، بمختلف أشكالها ، وظاهراتها ، ميدانا رئيسيا من ميادين 

 أن حله اتخذ في آخر  وهنا  يضع أصبعه على المشكلة بدقة، إال أنه ال يتنبه إلى)1(الصراع ، 

المطاف طابعا من هذا الصراع المتبلور ايديولوجيا، فسقط ، مفكرا وفكرا في حلبة  الصراع 

  .الفكري ؛ و ظّل حبيسه 

  

 الماركسية أصال، – قلّب المفاهيم اللينية حسين مروةباإلضافة إلى هذا، فإن 

االقتصادي أصال، بينما –المادي ألن السلب والصراع يمثله الفكر الماركسي في البنيان التحتي 

  .يراه مروة عندنا في البنيان الفوقي على مستوى القيادات الفكرية

  

تقديم مختلف - ولطبيعة منهج هذا البحث–إن غرضي األساسي هنا يبقى دائما 

االتجاهات الفكرية لكشف التناقضات والصراعات الدخيلة أصال على الذات العربية ، حتى 

 استيالبية في فكرنا ، تسربت إلينا من تجربة حضارية غريبة عن حضارتنا، أكشف عن معاناة

                                                 
  

  .715-713  المرجع  نفسه ،  ص  (1)
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 فكر زكيوهذا األمر ال ينفرد به  االتجاه المادي فحسب ، وإنما سيتضح اضطرابا صارخا في 

 . في لون آخر من ألوان السقوط الفكري في شراك الغرب و فلسفاته نجيب محمود

  

  
 

I . 5 (-ي  االتجاه الوضعي  المنطق  

  

  

، الذي يتّفق زكي نجيب محموديرتبط هذا االتجاه في العالم العربي المعاصر بالفيلسوف 

من حيث المبدأ ، مع غيره من المفكّرين على ضرورة انتشال األمة العربية مما لحق بها من 

 إنسان ما بعد  مالك بن نبي نكسات ،  جعلتها تعيش على هامش التّاريخ بإنسان يسميه 

دين  ،  ذلك اإلنسان الذي بقي يتخبط تخبط الغريق بين ضفّتين ، فال هو أدرك الضفّة الموح

الثّانية فنجا  و حقّق مطامحه ، وال هو قادر على العودة إلى األولى، فنجا ، و أدرك استحالة 

 الوصول إلى الجهة األخرى ؛ و الحقيقة أنّه كان عليه أن يتدارك ما فاته من الركب الحضاري ،

  . مترابطة مع الصحوة العقليةزكي نجيب محمودأي العودة إلى الحضارة التي يراها 

  

يستلزم البناء الحضاري ثورة ، وهي تغيير من األساس ،يمس النمط أو المنوال الذي 

يتطلب تغيير المحصول الناتج ، فيحوله إلى  نمط جديد يتطلب تغييرا في األوضاع والقوانين، 

غيير محاكاة ، أو شيئا ، فهو ال يتجاوز  أفكارا جاهزة ، إذا جاءتنا فإنما هي ميتة  أما إذا كان الت

  )1(باردة 

  

  أن البناء االجتماعي             زكي نجيب محموديتّضح من هذا المنطلق في فكر 

باعتباره حضارة  يتأسس بالضرورة على سيادة العقل ، وذلك كما أكّده التّنزيل ، وأعاده إلى 

 ،  فالحكم العقلي يجعل منه الكفيل األوحد إليجاد الصدق لكل ظرف جديد، محمد إقبالاألذهان 

                                                 
  .20، ص 1978، 4دار الشروق، بيروت والقاهرة، ط،  أو الكارثةمجتمع جديد: زآي نجيب محمود )  1
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وبالتالي ليس ألحد الحق أن يقيم النموذج الذي يسوق على منواله اإلنسان العربي أفعاله وأفكاره 

نزعة ، إالّ كانت النصرة لل) 1(في معركة الحضارة ، دون أن يفسح له مجال المناقشة والنقد 

 من جامعة محمد بلعزوقي. دالالعلمية  ،  و الالعقالنية ، وتلك هي الكارثة ؛ و قد كتب 

سأعود  إلى استثماره        ) 2(زكي نجيب محمود الجزائر مقاال طريفا حول مفهوم العقل عند 

لـزكي و توظيفه تحليليا في الفصل الخامس من هذه األطروحة ، وهو الفصل الذي سأعقده 

باعتبارهما نموذجين للخطاب اإليبستيمولوجي في الفلسفة نجيب محمود و  محمد عابد الجابري 

 حسبي عاجال ما قدمت به الرجل منذ البداية في عبارات له من كتابه     العربية المعاصرة ، و

، فإن ذلك ، الذي يوضح فيه أن التّغير إذا عبر عن محاكاة أو شيئية "مجتمع جديد او الكارثة" 

 في تحليه للبناء مالك بن نبيلن  يتجاوز  األفكار المميتة ؛ وهي الفكرة ذاتها التي يركّز عليها 

 لم يتمكّن في الحقيقة من تقديم حّل - مصداقا لقوله ذاته –  زكي نجيب محمودفـ.    الحضاري

 تابعا أسيرا ، ال حقيقي ألوضاع المجتمع العربي المعاصر ،  شأنه في ذلك شأن كّل من كان

  .حول له و ال قوة في صنع مصيره  و إنّيته 

  

لعّل هذا األمر يستلزم تحليال و غوصا نقديا يحفر في كيان الفكر الوضعي عند  

وهو ما يبرر تأجيل مناقشة الوضعية المنطقية كما تمثّلها صاحبنا  إلى زكي نجيب محمود  ،  

 سأبين أنّه مع  اإلبداع تكون الحرية بأصدق معانيها  ذلك المضرب من هذه األطروحة ، حيث

ومقياسها  هو اإلنسان   ،  فالحرية هي اإلنسان معبرا عن إنسانيته  ،  بل هي إرادة اإلنسان 

لنفسه ، إنّه في كّل لحظة يخلق لنفسه الجديد  ،   وفي كل لحظة يصطدم بمشكلة تتطلّب حالّ 

زكي نجيب  في حياة اإلنسان مسألة وجود أو عدم؛ فهل كان  سريعا أو بطيئا،  وابتكار الحلول

  . على وعي تام بهذه الكينونة  ؟ محمود

  

  

                                                 
  25المصدر نفسه ، ص )  1
  

 2)  محمد بلعزوقي : مفهوم العقل عند زآي نجيب محمود ، مقال منشور بمجّلة : دراسات فلسفّية، تصدر عن معهد الفلسفة ، جامعة 
165،166، ص 1996 ، 1 ، السداسي 1الجزائر ،العدد   
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II ( .  في محاوالت رسم معالم الخطاب اإليبستيمولوجي الحضور الغربي  
    العربي المعاصر       

  
  

 كخطاب في الفكر الفلسفي                 عندما فكّرت في الكتابة في موضوع اإليبستيمولوجيا

العربي المعاصر ، و ما يحمل هذا البحث من جدة ، وما يحتوي عليه من إمكانيات يمكن أن 

تؤسس بدائل للخطابات السابقة عليه ، تطلّب األمر منّي بعض الجرأة الّتي قد تفتقد في بعض 

فضاءات الفكر العربي المعاصر المرات إلى ما يدعمها من القول العلمي ، ألنّه ال يفصلنا في 

 مان لإللمام بكّل جوانبه ، و ألني به ما يكفينا من الزعن بدايات هذا البحث ، واإلهتمام الجد

بداياته في ذاتها جاءت بدايات إشكالية ، ما فتئت تضع نفسها موضع تساؤل ، بل تتساءل عن 

لكن الّذي يواسيني و يشد من رباطة نفسها كبدايات ، ثم تتساءل عن حدودها  ، و آفاقها ؛ 

جأشي في كّل هذا هو أن مزاعمي ال تشكّل ميوال ذاتية ، أو أهواء شخصية ، أو أمزجة فكرية 

رعونة ؛  لكنّها تشكّل ، بل  تطمح إلى بلورة  مطامح جيل من الكتّاب  و المفكّرين و الفالسفة 

منذ السبعينيات من القرن العشرين ، و ال يزال في فضاءات الفكر العربي المعاصر، بدأ يتبلور 

  .يتساءل دون هوادة عن شروط تحقّقه ، و معوقات ذلك التّحقّق و عوائقه 

  

                ال يخفى على أحد أن اإلهتمام الجدي بالبحث اإليبستيمولوجي في البالد العربية 

و كان ذلك  في خضم انشغاالت المفكّرين ال يتعدى أوائل السبعينيات من القرن العشرين ، 

العرب بالماركسية ، و خاصة بالمادية الجدلية كنظرة علمية فلسفية للعالم ، و هي جزء مكون 

للمذهب الماركسي   و أساسه الفلسفي  ،وبالمادية التّاريخية كعلم يدرس القوانين العامة للتّطور 

ي نشاط النّاس التّاريخي ، حتّى غدا   اعتقادا رسخته األدبيات اإلجتماعي ، و أشكال تحقّقه ف

الماركسية في ما ألحت عليه في قضايا المنطق  و المعرفة العلمية ، مما جعلها تبدو و كأنّها 
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؛ ثم تأكّد ذلك أكثر  من خالل ما ) 1(حامل نظرية المعرفة العلمية ، و الفلسفة العلمية كلّها 

 اإليبستيمولوجيين الغربيين من إطراء عليها، و لعّل ذلك يتجلّى لنا بوضوح في أضفاه بعض

 Jean" ( جان بياجي "موافقة اإليبستيمولوجية التّكوينية الّتي وضعها عالم النّفس السويسري   

PIAGET =1896-1980(  كيدروف .ب"لمعظم ما جاء في كتابات العالم السوفييتي            "

)KEDROV  B.() 2 (جت له مجلّة ، وة"  في ما روأبحاث دولي)" ادرة بفرنسا، حينما  )3الص

جعلت المادية الجدلية قادرة على استيعاب قضايا ايبستيمولوجية متخصصة مثل الفيزياء        

ها في و البيولودجيا ، و السيبرنطيقا ، و غيرها من قضايا المعرفة العلمية  وقدرتها على تحليل

  .ضوئها 

  

كان له من التّأثير على البحث اإليبستيمولوجي     "   العقالنية "كما أن مصطلح  

المهتمين   في تأثّر و حدوده و آفاقه في البالد العربية ما يشبه السحر ؛ و لعلّنا نلمس ذلك

"          بالنشي روبير " باإليبستيمولوجيا من المفكّرين العرب المعاصرين بكتابين مهمين لـ 

)Robert BLANCHĒ( ة :  ، هماالعلم المعاصر و العقالني)و العلم ، و ) 4 المنهج التّجريبي

  الجديد ، ذلك المنظور الّذي .) 1(الفيزيائي ل في تأكيد المنظور العقالنيفقد أسهم العمل األو

ت محدودية التّجربة ، بل يستند إلى دروس العلم المعاصر ؛ و الّذي من خالله بالذّات ظهر

كلّه عن استيعاب الممارسة النّظرية العلمية في استقالليتها و تاريخها " البيكوني " قصور المنظور

الفعلي ؛ و َعجز اإلشكالية التّجريبية عن إدراك تلك الممارسة في  جدتها ، و طرافتها  ؛       

. باشرة ، و البساطة و التجربة الذّاتية اإلنطباعية و ذلك ترابطا مع انهيار مفاهيم من قبيل الم

كما تجلّى ذلك في كفّ الواقع اإلختباري التّجريبي على أن يكون فرضية ميتافيزيائية تتّخذ 

                                                 
  ، 19 79 ،3 تعریب توفيق ابراهيم سّلوم ، دار الفكر، موسكو ، ط موجز تاريخ الفلسفة ، : اعة من األساتذة السوفييت جم)  1

  .868-863                                             ص 
  

2 ) B.KEDROV : La Classification des Sciences , Moscou , 1977 . 
 
3 ) Recherches Internationales à laLumière du Marxisme ,  Revue trimestrielle ,  Ed. de la nouvelle 
                                                                                critique , Paris , France . 
4 ) Robert BLANCHE :- La Science actuelle et le  Rationalisme , Editions  P.U.F , Paris , France , 1967. 
 

-La Méthode Expérimentale et la Philosophie de la Physique , Editions 
 P.U.F. Paris , France , 1969 . 
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كمعيار للحكم على الموضوعية ؛ و ذلك لما تحول هذا الواقع إلى  وسيلة تفكير ، و فرضية 

 ).1(عمل 
 

في الفكر اإليبستيمولوجي "   المنهج التّجريبي و العلم الفيزيائي "  أما تأثير كتاب 

العربي المعاصر فيمكن لنا لمسه في ما اقترحه هذا الكتاب من طرح جديد لنظرية المعرفة     

و ذلك لما جعلها متأطّرة بحدود القول العلمي دون سواه  ؛   و من ثم صار كّل طرح لمسألة 

 الحدود ، مثل طرحها في اإلطار الفلسفي العام  ، هو طرح الغ لذاته       المعرفة خارج تلك

 ) . 2(و للمعرفة  نفسها   ، ألنّه عديم الجدوى 
 

منبها أساسيا لَفَتَ النّظر ) Robert BLANCHĒ" (روبير بالنشي "                لقد شكّلت كتابات 

=   Gaston  BACHELARD" (غاستون باشالر "نسي إلى أهمية الفيلسوف و اإليبستيمولوجي الفر

 و هذا على الرغم من أن النّصوص الباشالرية كانت متداولة و مقروءة       ، )1962 - 1884

  1934 الّذي وضعه سنة )Le Nouvel Esprit Scientifique"   ( العقل العلمي الجديد " و خاصة منها 

 ، و لكن قيمتها 1949 الّذي صنّفه سنة )Le Rationalisme Appliqué ( " العقالنية المطبقة " و 

كنصوص مخلخلة لبنية العقل ، و قدرتها على إحداث هزات عنيفة في تاريخ العلم لم تتبينا إالّ 

  ) .Robert BLANCHĒ(" روبير بالنشي " من خالل كتابات 

 

شالرية الى أهمية دروسها                     أدى اإلهتمام المتزايد بالنّصوص البا

اإليبستيمولوجية في كّل القراءات المعاصرة للتّراث الماركسي ، و ال أدّل على ذلك من قراءة 

   )Louis  ALTHUSSER= 1918 - 1990" (لويس ألتوسير "الفيلسوف الفرنسي و المنظّر للماركسية   

من طرح أهم المفاهيم المؤسسة  )  Pour MARX"(  دفاعا عن ماركس "  كتابه  ، بحيث مكّن

لإلشكالية اإلختبارية على بساط البحث النّقدي تقويما و مراجعة ، مما ولّد تأكيد استقاللية 

موضوع المعرفة ، و امتالكه مواثيق صدقه ، و معايير صحته في ذاته ، وقد  جاء هذا كلّه 

  ) 3(خالفا لما خلّفته األدبيات الماركسية المتداولة 
                                                 
1 ) Robert BLANCHĖ  : La Sc:ience Actuelle et le Rationalisme , Ed. P.U.F  , Paris ,France , 1967 
 
2  ) Robert BLANCHĖ  :  La Méthode Expérimentale et la Philosophie de la Physique  , Ed. P.U.F. 
                                         Paris ,France , 1969, p 57. 
3 ) Louis ALTHUSSER :  pour Marx ,   ed . Maspero  , Paris , France , 1975. 



 228

  

لما أخذ مفهوم  ) Louis  ALTHUSSER" (لويس ألتوسير "لقد تحقّق هذا كلّه لـ

القطيعة اإليبستيمولوجية  من الكتابات النّقدية الباشالرية ، و استخدمه كمنهجية نقدية في فهم 

د أغنى  فق. ، و في فهم تكون المادية التّاريخية ذاتها) Karl MARX"( كارل ماركس" تطور فكر 

مفهوم القطيعة اإليبستيمولوجية بامتحانه في ميدان مخالف لما ) ALTHUSSER ("التوسير " 

؛   و ذلك باستخدامه استخداما )  Gaston  BACHELARD " (غاستون باشالر" استخدمه فيه 

كم بأنّه يهدف الى فهم تطور الفكر الماركسي ، بطريقة تجعلنا نعين الفترة الّتي نستطيع فيها الح

وهذا ما تطلّب . الفكر الماركسي الخالص: قد نشأ لدى ماركس فكرا مميزا له عن سواه ، هو 

الوقوف على نشأة المادية التاريخية باإلرتكاز على منهج ) ALTHUSSER   ("التوسير"من

  .القطيعة اإليبستيمولوجية 

  

 "     التوسير" عة اإليبستيمولوجية مكّنت                 إن اإلستعانة في التّحليل بمفهوم القطي

) ALTHUSSER( عند إلى التّفكير العلمي ماركس" من تحديد اإلنتقال من التّفكير اإليديوولجي " 

 ة ، و من ثمالى الثّورة ، و كان ذلك بفضل تأسيس علم جديد ، هو تاريخ التّشكيالت المجتمعي ثم

  ة أربعة  هي  ق- حسبه -يكون الفكر الماركسيبمراحل أساسي د مر:  

  

 مرحلة ما قبل القطيعة اإليبستيمولوجية ، و هي مرحلة الوعي اإليديولوجي من رسالة  -1

  .1884الدكتوراه حتّى 

   مرحلة القطيعة ، و هي تمثّل بداية وعي نظري جديد يتجلّى في صورة نقدية  ِثقافية  -2

 . القديمة ذاتها ، لكن بقصد تجاوزها، و ليس لتشييدها      يستعمل فيها مفاهيم اإلشكالية     

        مرحلة اإلنضاج  ، و هي تعبر عن بلورة مفاهيم اإلشكالية الجديدة ، و صياغتها  -3

 .بتجاوز مفاهيم اإلشاكالية القديمة ، أي بالقطع معها ، و ذلك بإنضاج اإلشكالية           

            اإليبستيمولوجية في صورتها و صياغتهامرحلة النّضج ، حيث تظهر القطيعة  -4

 :، لذلك ) 1 " (ماركس"  الكاملتين ؛ أي ظهور الوعي العلمي الجديد عند          

                                                                                                                                               
 
1 ) Louis ALTHUSSER  : Pour Marx , Ed . Maspero , Paris , France , 1975 ,  pp 25-28 . 
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فالفكر النظري الجديد الّذي يصبح بعد القطيعة هو الماركسية  ، ليس " 

فكرا يقطع مع اإليديولوجيا هكذا بصورة مطلقة ، بل انه يقطع مع 

ديولوجيا عينية معينة  هي ايديولوجيا البرجوازية بالذات ، و يتبين من اي

ذلك و أن تكن القطيعة اإليبستيمولوجية قد وقعت على المستوى النظري ، 

فبقدر ما كان . اال انها قامت على اساس من االلتزام العملي لماركس 

قطيعة  ماركس يتقدم في االلتزام المجتمعي كان يسير نحو تحقيق تلك ال

وهكذا فان القطيعة النظرية قامت على  اساس من . االيبستيمولوجية 

قطيعة اخرى هي الّتي كان ماركس يحققها في مواقفه الّتي كانت تتقدم 

  )1" (شيئا فشيئا نحو االلتزام بمصالح  الطبقات البروليتارية 

  

  

قدية كما تبلورت في  لقد شكّلت هذه اإليبستيمولوجية التّاريخية النّ              

 دومينيك لوكور" ، أو في أعمال  )Louis  ALTHUSSER  " (لويس ألتوسير"أعمال 

)"Dominique LECOURT(  على نهجه من بعده ) إغراًءا تمكّن من اجتذاب أغلب األبحاث ) 2

و اإليبستيمولوجية  فجعلت منه إطارا لعملها  ،  كما جعلت من منطلقاته و خواتمه مقدمات 

لذلك جاءت أغلب اإلهتمامات في البحث . نتائج لنظرية تحدد مسار البحث العلمي و وجهته 

اإليبستيمولوجي منبثقة من تحريضات هذه اإليبستيمولوجية ، ومن اإلشكاليات المترتّبة عنها  ،  

 من أذكر منها عالقة العلم بالفلسفة ، و مفهوم الممارسة ،  و مفهوم البنية  ، و غيرها

اإلشكاليات الّتي تغلّب الطّابع اإليديولوجي  و الفلسفي في تناول القضايا اإليبستيمولوجية و في 

  .التّعامل معها 

  

  

II . 1 (  ة سالم يفوتعقالني  
 

                                                 
  .123  ، ص 1983 ، 1 دار الّطليعة ، بيروت ، لبنان، ط العلوم اإلنسانية و اإليديولوجيا ،: محّمد وقيدي )  1
  

2  )Dominique LECOURT : Bachelard, le jour et la nuit , Ed.Crasset ,Paris , France , p 15 . 
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إن ذلك اإلطار و ذاك المسار الّذي أشرت إليه في المفصلة السابقة هما اللّذان 

مين باإليبستيمولوجيا في الفلسفة العربية المعاصرة ؛ فهما يتموقع داخلهما جّل كتابات المهت

 للكاتب " فلسفة العلم المعاصرة و مفهومها للواقع " كتاب - من جملة ما يحددان –يحددان 

 ة المعاصرة كما بشّر بها        )1 (سالم يفوتالمغربيمن حيث أنّه يشكّل خطابا في العقالني ،

، لذلك اعتمدها مرجعا و سندا في مقارعة المواقف ) Robert BLANCHĒ " (روبير بالنشي " 

اإليبستيمولوجية األخرى ، مثل الموقف الوضعي الجديد ؛ كما اعتمدها  ، في جرأة كبيرة ،على 

تجاوز العقالنية ذاتها ؛ و ذلك بنقدها من خالل استعمال أدواتها نفسها ، أي من منطلق عقالنيتها  

العقالنية  " على إبراز تناقضاتها  الداخلية ؛ و لعّل هذا النّهج  يبرزه  كتاب  و ذلك باإلعتماد 
، وهو الكتاب الّذي قصد صاحبه به مرحلة جديدة في نفس ) 2 (" المعاصرة بين النّقد و الحقيقة 

 اعتماد  اتّجاه مبحثه السالف الذّكر ، و القائم على دحض النّزعة اإلختبارية في القول العلمي ،  و

العقالنية باعتبارها الوسيلة النّظرية المساعدة على  اكتشاف نقائص و حدود اإلشكالية اإلختبارية   

 .ثم البحث عن تجاوزها باعتبارها مغرقة في النّظرية 
  

ة القطيعة" فتنة مفهوم إنيجتثّه  يفوتسالم جعلت وإغراءه" اإليبستيمولوجي  

 و كان ذلك عندما حاول   ؛   ، و الباشالرية ، و األلتوسيريةركسيةالمااجتثاثا من منابته  

 على القدرة بإيجاد أرضية انطباق له في الفكر العربي المعاصر ، من وراء أمل تطويعه

 هذا بالذّات ما ولعّلاستغالل المعارف ، والطّرق اإليبستيمولوجية في قراءة تراثنا ودراسته ؛ 

 ،   حزم األندلسيبن علي بن أحمديه و المتكلّم و الفيلسوف و المؤرخ   الفقيبرزه كتابه عن

و التحليل    ، اإليبستيمولوجي أن المنهج المتوخّى فيه هو منهج التّحليل المعرفي هحيث جاء في

 ، ألنّه ظّل ماكثا عند حدود المطلب؛ لكن األمر في الحقيقة لم يرتق إلى هذا )3(التاريخي 

                                                 
  .1986 ، دار الطّليعة ، بيروت ، لبنان، فلسفة العلم المعاصرة و مفهومها للواقع: سالم یفوت . د)  1

  
   .1989 مزیدة و منقحة ، 2 دار الّطليعة ، بيروت ، لبنان،  ط،  العقالنية المعاصرة في النقد و الحقيقة : سالم یفوت .. د )  2

  : صدر الكتاب في طبعته األولى تحت عنوان                           ( 
  .1982                           فلسفة العلم و العقالنية المعاصرة ، دار الّطليعة ، بيروت ، لبنان، 

  
  . المقدمة  .1988 والّنشر ، بيروت ، لبنان ، للّطباعة دار الّطليعة ، الفلسفي بالمغرب واألندلسابن حزم والفكر: یفوتسالم )  3
  



 231

 ما ليبين المنطق الداخلي للنسق ، فيقتنص ؛  أحياناي النصي البنيوي ، و الحفري التحليل المعرف

 الّتي ينبني األساسيةيجود بوحدته كنسق من خالل مطاردة الطريقة التّي تولدت بها المفاهيم 

 تكونها ، واتخاذها صورة أسس نظرية و معرفية يستند إليها و و مالحقة منبتها ،  ، عليها 

 .في كليته ؛ و الّذي يتبلور مشروعا ثقافيا نظريا ذا مطامح عملية النسق

  

ق، كما أدرك اإليبستيمولوجيا محدودية أدرك  يفوتسالم لكنبمعناها الضي 

   جديد فيهاسبيل األمر الّذي حدا به إلى سلوك  وهو ، التراثيا ضاعجزها عن استيعابها كّل ق

  ).  1( العربية اإلسالميةالمعرفةحث تعليلي في حفر يمكن نعتهه بالبنيوي ، وذلك من خالل ب

  

 التّعليل محاولته هذه روح المنهج البنيوي باعتبار حقل في  يفوت سالم يستلهم

 هو ، وال ممكناته تظّل كالّ يوحد الفوارق ، وينظّمها في تشكيل واحد ؛ كما يفرز ممكنات ،

 ذاتيتها ، وقيامها البنية إلى فقدان -الت  مهما أدخلت على بعض عناصر البنية من تعدي-تؤدى 

 مقوالت بعينها على مبحث تطبيق في يفوت سالم لذلك لم يفلح  ؛  ووجودها ، وجوهرها كبنية 

 المغلق ، لتظّل تغيراته وتكوناته تمثّل البنيويالعلّة الفقهي ، بل اكتفى بالتّأكيد على طابعه 

  .يضفي عليه صفة الوحدة و،  شتات المجموع  يلمالّذيصاال لنفس الحقل استمرارا واتّ

   

 ةاإليبستيمولوجي الممارسة النّقدية  أنأرى يفوت سالم لعرض مشروع وخالصة

اعتباره مشروعا يهدف إلى توظيفية و هذا من  األكبر فيه ، الغائب هي ظلّتبقضها وقضيضها  

وضوع المتناول عنده يطرح حدودا  التزام بحدودها ؛ فكان المدون فقد استلهمها ؛غرضية لها 

 درج إلى اعتماد المنظور كلّما المشكلة اإليديولوجية بشكل حاد  يثيرلها ، بدل توظيفها ؛ كما 

 خالصات تقفز فوق العصور ، وتلغي الزمان ، في فأوقعه كّل ذلك   ؛   األحكام فياإلرتقائي  

   .اإلعتبارو البنية ، و النّسق من 

  

  
  

                                                 
  1990 للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، الّطليعة دار ،  المعرفة العربّية اإلسالمّية ، الّتعليل الفقهيحفرّيات: یفوتسالم )  1
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II . 2 ( قدي في اإليبستيمولوجياالد وقيدي ومحممشروع الن  
  

 من المغرب أيضا ضمن اإلطار السالف الذّكر، محمد وقيدي    تتحدد كتابات 

أن عالقة الممارسة النّظرية بالممارسة التّاريخية            ) 1" (حوار فلسفي " لذلك نجده يؤكّد في كتابه 

االت اإليبستيمولوجيا  ؛   ألن أهم عالمات الجدة في و اإلجتماعية ال تشكّل لب انشغ

اإليبستيمولوجيا الباشالرية إلحاحها على القطاعية ، و ذلك من منطلق الرفض المطبق للنّسقية  

 )  Gaston  BACHELARD   (" غاستون باشالر  "و الكلّية   ؛   لذلك جاءت إيبستيمولوجيا 

ة المفرد  ، و باألحرى أن تدرك  مفصلة الممارسة العلمية مع رافضة للحديث عن العلم  بصيغ

 بالذّات  يلح د الممارسات األخرى ، أو جدل النّظر مع الواقع ؛ و من هذا المدخل النّقديمحم 

على أن الدرب األكثر ضمانا للوصول إلى الفلسفة العقالنية المعاصرة هو ممارسة هذه وقيدي 

اهيمها على فترات أخرى من تاريخ العلوم غير الفترات الّتي تحددت بها الفلسفة ،  بتطبيق مف

اإليبستيمولوجيا الباشالرية  ، و اإليبستيمولوجيا العقالنية  ؛   ثم تحليل واقع الفكر العلمي في 

   مجاالت غير الّتي ركّز عليها التّحليل الباشالري ؛ و لعّل عمله في هذا اإلتّجاه تبلوره محاولته

  

  :في إمكان تأسيس علوم إنسانية تقوم على 
عدم المقارنة النّظرية المجردة                                          " 

بين العلوم اإلنسانية و بين العلوم الفيزيايية و الكيميائية الّتي سبقتها 

على في التّطور ، كما أن إمكان العلوم اإلنسانية يعتمد من جهة أخرى 

 الوعي المتزايد للعلوم اإلنسانية بخصوصية الموضوع الّذي تدرسه …

، وهو األمر الّذي ارتبط باستمرار باكتشاف طرق خاصة لبحث هذا 

  ) 2" (الموضوع في مستوياته المختلفة ، و مظاهره المتباينة 

  

 من منطلق اإلقرار بخصوصيات  محمد وقيدي لقد تبلورت هذه القناعة عند 

لعلوم اإلنسانية تنعكس على منهجها مباشرة ، و هذا المنهج يمثّل عقالنية العلم ؛ لكن المنهج في ا

العقالني ال  يلزم أن تكون كّل العلوم على وتيرة واحدة من العقالنية ، ألن  موضوعات العلوم 
                                                 

   .167 ، ص 1985ضاء   ، المغرب ،  الدار البيحوار فلسفي ،: محمد وقيدي )  1
  .107 ، ص  1983 دار الّطليعة ، بيروت ، لبنان،   العلوم اإلنسانّية و االيديولوجيا ،:محمد وقيدي  )  2
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لى أن المنهج مختلفة ، و هو ما يستلزم اختالف المناهج فيها ؛ فلقد أدى وعي علماء الطبيعة ا

  فإن ذلك ال يعني انطباق  صورة المنهج في الرياضيات على - و أن اتُِّخذ نموذجا –الرياضي 

  .المنهج في العلوم الطبيعية 

  

 أنّه يتوجب على العلوم اإلنسانية أن  محمد وقيدي  من هذا المنطلق يعتقد 

          تأسس اعتقاده هذا على جزم تبحث عن طريقتها الخاصة في المنهج التجريبي فيها ، و ي

  وأن هناك عقالنية قطاعية  ، بتعدد العقالنيات  )Gaston BACHELARD" (غاستون باشالر " 

  :، و بما انّنا ) Rationalisme régional (خاصة بكل علم 

  
                                     نريد أن نميز العقالنية من حيث 

يصبح مما ال غنى عنه أن نمتحن     نطباق و اإلمتداد ،قدرتها على اإل

الميادين الخاصة للتجربة العلمية و أن نبحث في اي شروط تكتسب تلك 

الميادين ال استقاللها فحسب ،  و إنّما ايضا قدرتها على أن تقيم جدال  

خاصا بها ، أي على أن تؤسس قيمة لمبادئها القديمة ، و قيمة للهيمنة 

 )1. " (  التّجارب الجديدة على
 

 تعتمد على  محمد وقيديفآفاق البحث اإليبستيمولوجي  في العلوم اإلنسانية عند 

و على الرغم من   ) . 2(الوعي المتزايد للعلوم اإلنسانية  بخصوصية الموضوع الّذي تدرسه  

 د وقيدي هذا ،  فإنته ، بدعوى أنّه ال محمة تطبيقا ال يريد فضح باشالريق المفاهيم الباشالرييطب 

ميكانيكيتا ، و لكنّه صاحب موقف نقدي منها ؛ إالّ أنّه يسقط في أحضان األلتوسيرية حين يرى في 

رائدها خير محلّل و قارئ للمادية التاريخية الماركسية ، و الّتي يستقي منها صاحبنا مفاهيمه     

 .ي إيبستيمولوجيا العلوم اإلنسانية و أعمدة مناقشاته ، و فروض بحوثه ف
 

لقد راود أمل التعامل مع اإليبستيمولوجيا كما سبق أن حددت معالمها ، وإمكان 

، هذا اإليبستيمولوجي المغربي   محمد وقيديالتعامل معها كإجراء و وظيفة وغرض ، راود 

                                                 
1 ) Gaston BACHELARD : L’Eengagement Rationaliste ,Ed. P.U.F ,Paris , France , 1972 , p 122 . 

  
   .107  ، ص 1983 ، 1دار الّطليعة ، بيروت ، لبنان، ط نسانّية  و  اإليديولوجيا  ،العلوم اإل: محّمد وقيدي  )   2
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دون أن    )Gaston BACHELARD" (غاستون باشالر " الّذي حاول أن يستغّل إيبستيمولوجية 

فكان تأليفه في فلسفة المعرفة عند  الباشالرية  يهدف إلى البحث عن اإلمكانيات  يكون ثويا لها، 

النظرية الّتي تقدمها وجهة نظره في تحليل وقائع ومشاكل أخرى ، غير الّتي اهتم بها التحليل 

يعمل على تطبيقها ،بهدف امتحانها البشالري  ؛ لذلك كان يطلب استخدام المفاهيم الباشالرية ، و

؛ ولعّل كتابه الّذي تناول فيه عالقة العلوم اإلنسانية باإليديولوجيا يرسم الثّوة لهذه ) 1(واغنائها

المطالب ، و ذلك في تناوله دراسة وتحليل ونقد الوضع اإليبستيمولوجي للعلوم اإلنسانية  ، 

كاليات الّتي رافقتها ، والنقد الداخلي والخارجي ومجمل الشروط الّتي ساهمت في نشأتها ، واإلش

الّذي يطرح كاعتراض على إمكان قيام العلوم اإلنسانية ، والكيفية الّتي تكون بها اإليديولوجية 

عائقا معرفيا بالنسبة إلى العلوم اإلنسانية ، وجدل العوائق اإليبستيمولوجية والقطائع المأمولة في 

اغة اإليديولوجية في اإلستشراق الّذي يبقى من مظاهر الحضور العلم المعاصر، وتطور الصي

  ).2(اإليديولوجي في العلوم اإلجتماعية اإلستعمارية

  

  

 ليطرح من القضايا والمسائل العلوم اإلنسانية واإلیدیولوجيا لقد جاء كتاب

 لذلك اإليبستيمولوجية والمعرفية ما تعجز صفحاته نفسها عن تقديم أجوبة قطعية عنها  ؛  

 وعلى الرغم من غنى عمل . جاءت سمة اإلشكالية في هذا الكتاب غالبة على سمة الحلول لها

 في طرح القضايا والمسائل اإليبستيمولوجية والمعرفية، و غناه الماكن واألمقّ فيها   وقيديمحمد 

لموروثة عن مناهج إالّ أنّه لم يتمثّل المقصد اإليبستيمولوجي تمثّال يساعده على خلخلة المفاهيم ا

 العلوم الكالسيكية ، وخصائص الروح العلمية ، وشروط الفكر العلمي ؛ كما لم يفلح في أن

يرعظ الهواجس الّتي استبدت بالخطاب التقليدي حول ايبستيمولوجية العلوم التجريبية ؛ فهو لم  

ا مناهجها ، ووسائلها   في يتمكّن من خلخلة اإلنقياد وراء وهم رسم الثّوة الّتي ينبغي أن تسلكه

الكشف والبرهان ،من خالل وصف الطّرق الخاصة بها كعلوم ، على أنّها طرق منظمة ، يؤدى 

  .الجهل بها إلى السير خبط عشواء في البحث ،و الى ضالل السبيل في اإلستنتاج 

  

                                                 
  .1990 ، 1،دار الطليعة،بيروت،لبنان، طفلسفة المعرفة عند غاستون باشالر :محمد وقيدي)  1
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 الّذي أشرت إليه آنفا أن صاحبه ينخرط محمد وقيديإنّي أشعر وأنا أقرأ كتاب 

في أفق الوضعانية ، دون أن يكون وضعانيا ؛ كما  لو كان المرمى الرئيس من اإليبستيمولوجيا 

هو تعليمنا كيفية استكناه الخالصات ، والعبر، مما ينتج عن التبدالت العميقة الّتي تعتري العلوم، 

  للتشكيك في نتيجة لممارسة إعادة النظر الجذري في المألوفات العلمية ، والفلسفية ، وخالصة

   " غاستون باشالر  "  ما  قصده لعّل هذا بالذات البداهات األولى ، وتضييق مجال نفوذها ؛  و

  )Gaston BACHELARD( ات اإليبستيمولوجيا ، فجعل منها ما يتعلق بإبرازد  مهمعندما كان يحد

سيكية، كنقده للتعريف الكالسيكي القيم الجديدة للعلم ، انطالقا من إدانة العلم الفيزيائي للقيم  الكال

للموضوعية ، من جهة أنّه كان  قائما على اإلستقاللية التّامة بين الذّات  والموضوع ، فالوصف 

الموضوعي هو ذلك الّذي يطرح الذّات بالتّمام و الكمال من كّل بحث علمي   ، وينفي نفيا قاطعا 

ز على  نتائج أعمال العالم الفيزيائي            تدخّلها وتأثيرها عليه ؛ و كان هذا الدحض يرتك

أثبتت التّداخل   في ما وضعه   لعالقات الالّيقين التي)Werner HEISENBERG (" هيزنبرغ فيرنر" 

ألبرت "الحميم بين الموضوع والذّّات عن طريق آالت القياس والتثبت ؛ وال يخفى أن فيزياء

ثبتت ضرورة اعتبار موقع المالحظ ، بتوكيدها على  كانت قد )Albert EINSTEIN" (أنشتين

  .أنظمة اإلسناد أو الداللة المرجعية،الّتي تكون كلّها صائبة ،وال يطعن بعضها في البعض اآلخر

  

إن األمر لم يتحدد بالعلوم الدقيقة وحدها ؛ ولكنّه تجاوزها إلى ميادين العلوم 

عندنا ، أو بن خلدون   عبد الرحمنعرفة ، كما عند اإلنسانية ذاتها ؛ إذ أكّدت سوسيولوجيا الم

 عند الغربيين ، أن البنيات العقلية )GURVITCH" (غورفيتش " و ) "ALTHUSSER" (ألتوسير"

واألنظمة المعرفية تختلف باختالف التّركيبات والتّشكيالت التّاريخية و اإلجتماعية ،مما يستوجب  

لقيام بكّل بحث اجتماعي تاريخي ؛ ولعّل ذلك ما تأكّده أبحاث اعتبارها اعتبارا مكينا عند ا

سوسيولوجيا المعرفة ، ونتائج النّظرية اإليديولوجية ، من جهة أنّهما يدعوان إلى اعتبار الصلة 

المتينة بين الذّات العارفة وموضوع المعرفة ، اللّذين يتحوالن في ترابطهما هذا إلى موضوع 

  .جديد

يست مجرد مطابقة األذهان للعيان ، أو الفكر للوجود  ؛   لكنّها إن الحقيقة ل

تكمن في تلونها المستمر بالمصالح و المطامح ، و وجهات النّظر ، والقيم ؛ فالموضوعية ليست 

وصفا للصادق ، وتمييزه عن الكاذب  عند اتباع وسائل وأدوات منطقية صارمة ، أو ذرائعية 
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 فيرنر"  في نظري ، واستخالصا من نتائج العلم الفيزيائي كما توصل إليه ضيقة  ،  لكنّها تعني

 ضرورة اعتبار اإلرتياب و الالّيقين والّالحتمية في كّل )Werner HEISENBERG (" هيزنبرغ

دراسة ، والّتي تظهر ال كنتيجة للمعرفة الكاذبة ، والمشوهة ، أي الالّموضوعية  ؛   وال من 

في ظل –  الّذي يقفز فوق الواقع ؛ ولكنّها تظهر نتيجة لعدم استطاعة اإلنسان اإلدراك الوهمي 

كما – وعي تلك النّسبية ، وتعيينها بدقّة  ؛   ومن ثم فإن اإليديولوجيا –ظروف موضوعية 

 ليست وسيطا بين النّظرية العلمية -سآتي على توضيحه في فصل الحق من هذه األطروحة

رد عائق خارجي  يجب تجاوزه بإلغائه لتحقيق الموضوعية ؛ لكنّها عنصر والواقع ، أي مج

  .مكون للدراسة الموضوعية ومكون بارز من مكونات الواقع ذاته

  

 اإليبستيمولوجية تبقى أقّل الكتابات المغاربية رزوخا محمد وقيديإن كتابات 

من أثر وتأثير الفكر الغربي فيها ، ألن تحت نير اإليديولوجية ، لكنّها لم تفلت ، مع ذلك ، 

هاجس البديل اإليبستيمولوجي ظّل هو أبرز طموحات كتاباته في هذا المجال ، فهو يقول عن 

  :تقييمه للمحاولة النّقدية األلتوسيرية 
  

أما اإليبستيمولوجيا المادية فهي ال                               "

ي دائرة اإلمكان ، وهي كذلك بالنّسبة إلينا  ، تزال ، بالنّسبة إليه ، ف

وأما مهمة إقامة هذه اإليبستيمولوجيا ، فهي ال تزال مهمة قائمة 

بالنّسبة إليه وإلينا على السواء ،فألتوسير ، إذن ، يمكن أن يعتمد في 

النّقد شريطة الوعي بأنّه ال يمثّل إلّا لحظة نقدية في طريق بناء نظري ال 

 ) .1(" كانايزال إم
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II . 3(  د عابد الجابرياإليبستيمولوجيا منهج القراءة العالمة   :  محم  
  

  

إن التّطلّع إلى التّعامل مع اإليبستيمولوجيا  ، و مع العقالنية المعاصرة من 

 وم مدخل إلى فلسفة    العل" جانبها الوظيفي ، أو اإلجرائي ، أو الغرضي ، هو ما يعكسه كتاب 
"          روبير بالنشي"، الّذي جاء معبرا عن إعجاب صريح بأفكار محمد عابد الجابري لـ) 1 ("

)Robert BLANCHE(  حول المنهج التّجريبي  ؛   ولعّل الجزء الثّاني من الكتاب يعكس اقتفاءه

 لها البين ألثره ، بل حتّى في طريقة عرضه ، إذ جاءت معظم النّصوص في القسم المخصص

  )2 ("روبير بالنشي " لـ"  المنهج التّجريبي وفلسفة  الفيزياء "هي نفسها الّتي احتوى عليها كتاب

  

 د عابد الجابرييلحة  محمل من كتابه ذاك على  األهميمة الجزء األوفي مقد 

ذي يستقطب البالغة الّتي تكتسبها الدراسات اإلبستيمولوجية ، مما جعل منها الميدان الرئيس الّ

األبحاث الفلسفية في القرن العشرين ؛ لكن األمر عنده ليس كذلك بالنّسبة إلى العالم العربي ؛ 

بالتزام عرض المسائل الفلسفية دون التّقيد بوجهة نظر معينة     الجابري  محمد عابدلذلك تعهد 

  :ة ومنحازة ؛ فهناك و دون التّنكّر في ذات الوقت لحقيقة أن كّل قراءة هي قراءة آثم
  

رؤية موجهة ، سواء في الغرض أو التّحليل ،أو في النّقد و إبداء "

الرأي ، رؤية تنشئ مقوماتها ومؤشّراتها من الفكر التّقدمي المعاصر 

كالفكر الّذي يكرس العلم ، والمعرفة العلمية لخدمة اإلنسان ، لتطوير 

  ) 3"(وعيه ، وتصحيح رؤياه

                                                 
   ،  جزءان ، مدخل إلى فلسفة العلوم  ، دراسات و نصوص في اإليبستيمولوجيا المعاصرة: محّمد عابد الجابري)  1 

    .1976 ، 1  ، طتطّور الفكر الریاضي و العقالنية المعاصرة  ،  دار الّطليعة ، بيروت ، لبنان : 1     ج
  .1976 ، 1المنهاج التجریبي و تطّور الفكر العلمي ، دار الّطليعة ، بيروت ، لبنان  ، ط :2     ج

 
2 ) Robert BLANCHE : La Méthode Expérimentale et la Philosophie de la Physique , Ed.Armand  
                                      COLIN ,  France , 1969 . 
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 شأنه في ، "  القطيعة األبستيمولوجية" بمفهوم حمد عابد الجابري ملقد افتتن 

بن  أبي الوليدفاستخدمه في تحليله ألفكار  ذلك شأن جّل اإليبستيمولوجيين العرب المعاصرين ،

، دون أن يتحرس في الوقوع في إغراء المفهوم ، و اإلنصياع له ؛ لذلك لم  يتساءل ) 1(رشد 

تيمولوجي الحقيقي ، وال حتّى عن حدوده اإلجرائية ،  وعن مجال انطباقه قطّ عن مدلوله اإليبس

في الفكر العربي قديمه وحديثه  ؛   لذلك أراه  مفهوما اجتثّ من ميدان انطباقه اجتثاثا ، ليزرع 

إلى ذلك من قبل   مالك بن نبي في تربة غريبة عنه ، دون مراعاة لتلون الموضوع  ؛   وقد نبه 

ب عن مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ، و قضية جلب األفكار الميتة من الغرب ، حينما كت

وزرعها في الوطن العربي اإلسالمي ، فال تكون أفكارا ميتة ال تؤتي أكال و ال تثمر ثمرة 

  ) . 2(فحسب ، ولكنّها تتعفّن ، فتورث المضاعفات المرضية لألفكار األصلية 

  

نحن "لم يرد له ذكر في " القطيعة اإلبستيمولوجية"فظ  على الرغم من أن ل

، إالّ أن ما ُأِريَد له كلفظ " بنية العقل العربي"، وال في " تكوين العقل العربي"، وال في "والتّراث

، والتّقابل بين الجمود على " اللّوغوس " و" الميتوس"أن يعبر عنه ظّل قائما ، فيرسم التّقابل بين 

تّحرر في اتجاه العقل والمعقول ، والتّقابل بين عناصر النّهضة والتّقدم  ، وعناصر التّقليد وال

اإلنحطاط والتّضليل في الفكر العربي ؛ وتبقى هذه اإلستراتيجية في التّحليل سندا مرجعيا في 

  . حيال  مواجهة قضايا المعرفة العربية اإلسالمية محمد عابد الجابريتحركات 

  

 أمام مشروع إيديولوجي ال يعيد النّظر في منطلقاته ، كالعقل والمعقول  إنّنا هنا

أو يحاول إظهار الرغبات أو السلط الّتي أفرزها ، لكنّه يسخّر اإليبستيمولوجية ألغراض 

إيديولوجية ، على الرغم من أنّه يدعي غير ذلك ، و ليس العيب في التّوظيف اإليديولوجي في 

كيك ، و القراءة و النّقد ، ولكن العيب في تبنّي أيديولوجيا غريبة عنّا عند القيام التحليل و التف

بتلك العمليات في المقروء ؛ و لي عودة مفصلة في موضوع اإليديولوجيا في غير هذا المضرب 

                                                                                                                                               
 
   .1978ه في الغرب اإلسالمي ، المغرب ، ندوة ابن رشد ومدرست )  1
  
  ت ،  . ترجمة محمد عبد العظيم علي ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، دمشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ،:مالك بن نبي )  2 

  .217-197                       ص 
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  محمد عابد من األطروحة ، أين سأبين وجهة نظري فيها ، و في توظيفاتها الّتي لم يلتزم

 بحدودها ؛ وبذلك تحول النّقاش عنده من نقاش لآلليات وطرق تأسيس المفاهيم  ، ي  الجابر

وانبناء األفكار في القراءة العالمة التي يدعو إلى تأسيسها ،  إلى نقاش للمفاهيم الفكرية ؛ وإنّي 

ه    في  الفصل الخامس من هذمحمد عابد الجابريعائد لبيان حدود الخطاب اإليبستيمولوجي لـ

زكي األطروحة  ، حين أعرضه نموذجا للفكر اإليبستيمولوجي في المغرب العربي ، إلى جانب 

  .، نموذجا للفكر اإليبستيمولوجي في المشرق العربينجيب محمود 

  

  

  

III ( .ار اإليبستيمولوجي اإلجتهاديينحو تأسيس الت  
  

ة هذا الخطاب  عندما ينتج المفكّر العربي المعاصر خطابه  ، مهما كانت تسمي

فإنّه يجد نفسه مجبرا على مجابهة مشكلة في طليعة كّل المشاكل ، أال وهي مشكلة اإلنسان 

و يكمن السبب الجوهري في الشّقّ األول . العربي من جهة ،  و الفرد العربي من جهة أخرى 

حدد مالمحه بصفة في أن  مفهوم اإلنسان العربي ال يمكن تحديده بدقّة دون أن  تتمن المشكلة 

أدقّ من المطلوب ؛ و ذلك ألن هذا  اإلنسان  قد يكون أصوليا ، و قد يكون علمانيا  ؛   كما 

يمكن أن  يكون مؤمنا مغرقا في اإليمان ، أو  ملحدا مغاليا في اإللحاد ؛ كما قد يكون عقالنيا    

إالّ أن المساءلة .  ؛ و هلم جرا و قد يكون عاطفيا ؛ و يمكن أن يكون ماركسيا ، أو وجوديا 

األساسية في هذا اإلنسان تبقى  في الوسائل  و المناهج الّتي يرسم المفكّر العربي  من منطلقها 

  .أهدافه ، و يحدد مناهجه للتّواصل مع ذلك اإلنسان  

  

أما على مستوى الفرد ، فإن الخطاب سيتشتّت بين الفرد الوطني ، و الفرد 

الوطني ، و الطّائفي ، و القبيلي ، و اللّغوي ،          القومي و الحس العروبي ؛   و بين الحس   

و التاريخي ، واإلجتماعي ، و النّفسي ، و غير ذلك من الشّتات الّذي يحيلنا عليه تحديد مفهوم 

 مشكلة انتماء ثم ال بد من أن نطرح مشكلة أخرى تتغذّى من المشكلتين السابقتين ، هي. الفرد 

صاحب الخطاب ذاته ، و تشبعه بالمفاهيم اإلنسانية أو الفردية ، أو اإلحتفاظ بخصوصيات ذاته 
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و عالقتها مع اآلخر ؛ أي مشكلة  التّواصل بين الذات و األفراد اآلخرين ، و بينها و بين البشر 

مستقبل ،  باعتبار التراث و هذا معناه أساليب التّواصل بين التراث و الحاضر و ال.   أجمعين

هو ذاتنا في التاريخ ، و المستقبل هو الحياة مع اآلخر ، فكيف نمد التّواصل بين تراثنا و اآلخر  

كيف نخرج  بخصوصيتنا ، و نعبر عن انتماءنا ؛ كيف نقرر ما يفيد و ما ال يفيد في التراث ؟ 

؛ و نحن لم نتّفق بعد على المناهج         و كيف نقرر ما  يفيد و ما ال يفيد في أدبيات اآلخر 

 و األساليب ، و الوسائل و األهداف الّتي يجب أن نرسمها لخطابنا ، و لخطابنا اإليبستيمولوجي

  .على الخصوص ؟

  

 هذه المنطلقات هي الّتي حاول مجموعة كبيرة من فالسفة العالم العربي إن

س خطاب إيبستيمولوجي يحاول أن يدمج المعاصر تحديدها ، بل تجاوزها من خالل تأسي

اإلنسان العربي في المسار العلمي ، دون أدلجة ، أو تعصب  ؛   و دون استتباع أو انصهار في 

اآلخر ؛ و سأحاول من خالل بعض النّماذج المختارة تقديم هذه الرؤى ، و مواقفها من القضايا 

  .العلمية الكبرى في العالم المعاصر 

  

  

  

  

III. 1( ل إلى  محمود أمين العالمحولَِِم  و التوعفكير المالت  
  

  

 وا بالبحث   من أبرزمحمود أمين العالم يعدالمفكّرين  الّذين اهتم

  العربي من أبرز الّذين كتبوا  في  الفكركما يعد، في العالم العربي المعاصربستيمولوجي ياإل

في تحديد   محاولة اجتهادية تتّخذ من العولمة أساساو خاصة في، ) 1(بالذّاتالمدخل من هذا 

                                                 
  .1996 ، 1 دار المستقبل  العربّي  ،  بيروت ، لبنان ،  ط :ةالفكر  العربّي  بين الخصوصّية و الكونّي: محمود أمين العالم - )  1
  

   نشرصراع الحضارات أم حوار الّثقافات ،:  في مقاربة نظریة عامة ، حضارة واحدة و ثقافات متعّددة ،:                               
  .              1997 ،  القاهرة ، مصر ،  اإلفریقّية اآلسيوّیة منّظمة تضامن الّشعوب                             
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 باعتبارها مصطلحا يطرح  ؛ ال مشكالتها  ضبط الخيارات العربية المعاصرة ، واتمنطلق

ا مفهوما قطيعة ايبستيمولوجية مطلقة عما سبقه من مفاهيم في مجاله المعرفي ، و لكن باعتباره

  .في واقعنا العربي المعاصريا متّسقا مع تطور موضوعي  يطرح تطورا مفهومإجرائيا و وظيفيا

  

    أن التّعارض الداللي للعولمة يعود الختالف الرؤى محمود أمين العالميرى  

و المواقف اإليديولوجية  ، و إلى  تنوع المناهج المعرفية و السلوكية إزاء المتغيرات الشّاملة  

          و الصراعات السياسية ،  والقيم  ، في بنية المفاهيم-تخلّق  و ما تزال ت-الّتي تخلّقت 

 كما يعود إلى طبيعة التّعامل و التّفاعل مع .القومية منها و الدولية ؛ و اإلقتصادية ، و الثّقافية 

 في ما ذلك و؛مكتشفات الثّورة العلمية في مجاالت المعلوماتية ،  و اإلتّصالية ، و البيولوجيا 

و الرؤى   الثّورة من منجزات دائبة التّطور و التّغير في المستوى التّكنولوجي ،ذهأنتجته ه

 ألن العولمة تبقى صفة لهذه العالقات ، ؛الثّقافية ؛ دون أن تتماهى مع مفهوم العالقات الدولية 

  .لة من مراحل التّاريخبين الدول في مرح) 1( عندما تتشكّل   كنمط من العالقات  اإلنتاجية

  

في النّمط اإلنتاجي الرأسمالي في أوروبا   -كممارسة  -لقد تخلّقت  العولمة 

 فضال ؛ و السياسية  ،و اإلجتماعية، مطورة و مبدعة ألشكال جديدة من العالقات اإلقتصادية 

    ثّقافية ، و القيم األخالقية و ال،عن اإلنجازات العلمية ، و التّكنولوجية  ، و المفاهيم الفكرية 

  لتتنامى و تتوسع خارج أوروبا ، فتشمل كّل أرجاء المعمورة ؛ مستعملة في ذلك ؛و الجمالية 

 كّل ما يمكن توظيفه من أساليب التّوسع ، و وسائل التّدخّل - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة -

و الثّقافية ؛  فتفاوتت ،  السياسية  ، و التّجارية و الغزو، و أنماط  السيطرة ، العسكرية  منها و

المجتمعات في مستوى تحقيقها بين من يسهم في إنتاجها و إعادة إنتاجها ، و تطويرها             

     و بين من يتبع هذا النّمط ؛ و بين من يسهم هامشيا في إنتاجها ؛، و تعميمها  و اإلمتداد بها

  .و يستهلكه 

  

                                                 
  

    عني به  مرّآبا موّحدا من أبعاد ثالثة  ، هي البعد الّسياسي  و اإلقتصادي أ يقصد بالنمط اإلنتاجي طابعا اقتصادّیا سائدا ، و لكّننأال  ) 1
       أن یختفي العامالن اآلخران خاّصة في تشكيل ظروفو الّثقافي عندما تتداخل و تتفاعل في نسقّية  یسود فيها العامل اإلقتصادّي ، دون

  .و شروط مجتمعّية معّينة



 242

 كمعبر  محمود امين العالمحسب رؤية  النّمط  اإلنتاجي الرأسمالي حقّقلقد ت

 من وحدة إنسانية حول المفهوم ه ذلك بما حقّقكانو، موضوعي عن حضارة هذا العصر

  : ، هيالرأسمالي الموحد انطالقا من عوامل ثالثة أساسية 

  

الأو: ة للنّظام الرة اإلحتكاريعيذاته  الطّبيعة التّوس أسمالي.  

  

   انهيار اإلتّحاد السوفياتي خصوصا، و المعسكر اإلشتراكي عموما ،  كقطب مناقض:ا ثاني

  . للقطب الرأسمالي  ؛ و انعكاسات هذا  التّهافت على بلدان العالم الثّالث        

  

  . التّكنولوجيات الجديدة لإلعالم و اإلتّصال   :ا  ثالث 

  

 و هذا  -مط اإلنتاجي الرأسمالي من دائرة أوروبا  أو أمريكا خرج  النّهذا و ب

 العالمية لإلحتكارات  السيادةعلى الرغم من المركزية األروبية الغالبة عليه  خاصة في مفهوم 

، أو الحضارة الرأسمالية العالمية ، فاتّخذ ) 2( ليتوسع إلى مفهوم التّدويل -)1(الرأسمالية الكبرى

لتنتج  و توزع عناصر إنتاجها  ، ن العالم كلّه سوقا تتحرك فيها المشاريع المتعددة الجنسيات م

       و أدواتها التّبادلية ، و التّعاملية   ، و تضارب ، و تقيم بنوكها الدولية الخاصة ، و تتاجر

    و توجه األفكار؛و العلمية ، ية  و البحث ،  و المعرفية ، و اإلعالمية ، و الثّقافية ، و األمنية

  .   و حتّى الهيئات الدولية ؛ و اإلستراتيجيات ، و التّشريعات ، و تصوغ السياسات  و القيم ،

  

 محمود أمين العالمللعولمة ، فإن  " الموضوعية "  إذا كانت هذه هي السمات 

            )  Karl MARX  (" رل ماركسكا"  يتساءل إن لم تكن هي بالذّات تلك  الّتي سماها

م في بيان الحزب الشّيوعي  1848 منذ  )Friedrich ENGELS= 1820-1895" ( انجلس فريدريك" و 

                                                 
 

  لم یعد لمفهوم سيادة  الّدولة القطرّیة من معنى معتبر أمام هذه الّسيادة العالمّية لإلحتكارات الّرأسمالّية الكبرى ، ذلك أّنها یمكن أن تتدّخل ) 1
  .لخاص عندما ال یتماشى مع أسسها و مبادئها  في صياغة و تطویع القانون القطري ا   
  
   .105 ، ص 1990، الكویت ،  مجلس الوطني للثقافة و اآلداب و الفنون   ال الرأسمالية تجّدد نفسها ، :فؤاد مرسى . د ) 2
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 Vladimir Ilitch " (فالديمير إيليتش لينين" ، أو تلك  الّتي نعتها ) 1 (بالبرجوازية المدمرة

LENINE = 1870-1924(ة الحديثة و آلياتها  باإلمبريالي)2.(  

  

      إالّ  على حرب تتم بأشكالمحمود أمين العالمإن العولمة ال تعبر في نظر  

التكنولوجية الجديدة توظيفا يحقّق التّطبيقات و ،  ، توظّف فيها المنجزات العلمية "نظيفة " 

 و تقدما و فاعلية تحضرا     أذكى و أكثر"حرب حضارية " األهداف بغير الدمار الشّامل ؛ أي 

     وأذكى مما يجري من صراعات في إفريقيا بين؛" صربيا"من الحرب في العراق ، و  

القبائل ، وفي آسيا بين الهند و باكستان ، وأذكى من العدوان المستمر على العراق ، -الدول

ستمر ضد الشعب وأذكى  مما يتحقّق من تواطؤ  سافر مع العدوان و التّوسع اإلسرائيلي الم

الفلسطيني ،  وأذكى من محاوالت احتواء البلدان العربية ، و عرقلة وحدتها ، و خططها 

التّنموية التّصنيعية ، و من اإلحتالل األمريكي المستمر و المأجور لمناطق البترول في الخليج 

 أوروبا لتأكيد الهيمنة العربي ، بزعم استمرار الدفاع عنها، و اإلستقواء بهذا اإلحتالل على

  ) .3(األمريكية 

  

زمان "في تقييمه اإليبستيمولوجي للعولمة أنّها تمثّل محمود أمين العالم يرى 
  ، ألن األمة العربية كلّها، بأرضها و بترولها، و تجارتها، و سياساتها  اإلقتصادية   "الحصار 

رة و مسكونة بالعولمة الرأسمالية ، لذلك يكون من ،و ثقافتها ، محاص و ممارساتها الديبلوماسية 

، لتعطي معنى موضوعيا حقيقيا  المشروع أن ترفض هذه األمة تلك التّبعيات ، و أن تقاومها

  . لحداثتها المجهضة 

  

إنّنا ال شك نعيش سيادة النّمط اإلنتاجي الرأسمالي العالمي على البلدان العربية ، 

و البلدان  الحظ أن هذا النّمط ذاته هو الّذي تعيشه الواليات المتّحدة األمريكية ،لكنّنا يجب أن ن

                                                 
  قاهرة ، مصر  ترجمة العفيف األخضر ،  دار الثقافة الجدیدة ، ال البيان الّشيوعي ،:آارل مارآس  و فریدریك انجلس  ) 1

  .24 -23    ص 1998 ، 1ط                                                               
  
  . 132 ، ص 1970دار التقدم ، موسكو ، اإلتحاد السوفييتي ،  :  اإلمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية: لينين  ) 2

 
   .11 ، قبرص ،  ص 1998 ،  دیسمبر 8لة النص الجدید ، العدد مج: ، في ثقافة و العولمةال:محمود أمين العالم  )  3
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، و اليابان ، حيث يفرض هذا النّمط سيادته اإلقتصادية و اإليديولوجية فيها، كما  األوروبية

ة ؛ لكنّنا نالحظ اختالفا واضحا بين تلك البلدان في التّبِيَئة يفرضهما في سائر البلدان العربي

القومية لهذا النّمط الرأسمالي في التّجلّيات الثّقافية  لكّل بلد ، فعلى الرغم من تحقّق العولمة في 

 أسماليأو من حيث تلك البلدان ،  لكنّها ليست متساوية ، سواء من حيث إنتاج هذا النّمط الر ،

  .اإلنقياد له ، أو من حيث درجة تأثير مميزاته الثّقافية

  

 ة الكبرى على مسارها  و مآلها ؛ و لكنأسماليل الرتتّسم العولمة بسيطرة الدو 

الذي يغيب عن بعض األذهان العربية عند الكالم عن العولمة هو أن هذه السيطرة تفرز صراعا 

حادا  داخل العولمة ذاتها ، لذلك يجب  على كّل مقارب لهذه الظّاهرة  ، و على كّل محاولة 

لها ، و فهمها ، و فهم وضعية األمة العربية منها ، أن تعتبر الفصل القوي داخلها بين لتحلي

      ،  و التّقاني ، و العلمي ، الهيمنة ناجمة عن التّفاوت اإلنتاجي الهيمنة و العولمة ؛ ذلك أن

 العولمة  ، على و  الثّقافي  نتيجة لما يوجد من تركيز، و تمركز ، و استقطاب استتباعي داخل

  .الرغم من  حسبانها ظاهرة موضوعية إنتاجية رأسمالية 

  

إنّه من باب الوقوع في الزلل و التيه عندما يربط أحدنا  العولمة بأمريكا ، أو 

بغيرها من البلدان الرأسمالية الكبرى ذات سمة اإلستقطاب اإلستتباعي ، ألن ضعف دولة من 

 قاعدتها اإلنتاجية ، سواء أكان ذلك نتيجة اإلضطرابات الداخلية ، أو هذه الدول ، و اهتراء

نتيجة انعكاسات المنافسة التّناحرية بينه ، والّتي تتّخذ أشكاال متعددة ، و تتستّر برداء متعدد 

كرداء حماية الشّرعية الدولية لضرب العراق ، و محاولة نسفه من خريطة العالم ؛ (األلوان ، 

 ) 2001 سبتمبر 11اء محاربة اإلرهاب العالمي الّذي ألصقته أمريكا باإلسالم بعد أحداث أو رد

ال يعني ذلك نهاية العولمة ، أو حتى مجرد ضعفها ؛ لكنّه يعني انتقال الهيمنة العولماتية بكّل 

ة ، أو الثقافية ، أو السياسية الماديزات القاعدة اإلنتاجية الّتي أفرزتها إلى أشكالها  ،  وبكّل ممي

دولة رأسمالية أخرى ، أو إلى تكتّل رأسمالي آخر ؛ مع مراعاة ما يتطلّب هذا اإلنتقال من 

احتدامات بين تلك الدول ، و ما يتطلّبه من وقت ، و من تفنّن في إبراز مظاهر الهيمنة ،       

ى اتّفاقيات بين الدول و خاصة بواسطة الشّركات متعددة الجنسيات ؛ مما يمكن أن يوصل إل

 الكبرى تتفاوت درجاتها ، و تختلف تسمياتها ؛ و لكنّها عند قاع التّحليل ، تهدف كلّها إلى الحد
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ألخطار جسيمة             ) وهو هنا النّظام الرأسمالي ( من التّنافس الّذي قد يعرض النّظام برمته  

  .و لخلخلة عميقة؛ قد تصيب مقاتله

  

ين علينا إذن أن نميز بين  الواقع الرأسمالي الموضوعي للعولمة         إنّه يتع

و ظاهرة اإلستقطاب و الهيمنة داخلها ، و هذا معناه أن المسألة ال تتعلّق بنظرية نتعامل معها ، 

  ).1(و لكن األمر يتعلّق بمنهج التّعامل مع العولمة ، تماما مثلما يتعلّق األمر بمنهج صدها 

  

لقد تطوت العولمة بما غذّتها به الثّورة العلمية الثّالثة من وسائل لتنمية القدرة 

اإلنتاجية ،و التّسليحية  ، و المعلوماتية  ، و اإلتّصالية إلى غير حد ؛ و هي وسائل مكّنت الدولة  

اديا ، و ثقافيا  الرأسمالية المهيمنة  من  تنميط العالم تنميطا سياسيا ، و اقتص-أو الدول-

استتباعيا في شكله و مضمونه ؛ معتمدة في ذلك على مبدأ  ميكيافلّي خالص ، أي أن كّل  

 على البلدان النّامية ،      األدوات و الوسائل و المناهج و األساليب مباحة لتحقيق غاية الهيمنة

  .و إستتباعها  ، وإدماجها

  

ديني و ال على غيره من األسس ، ليس ثمة صراع حضارات ، ال على أساس 

لكن الموجود بالفعل هو صراع المصالح اإلقتصادية بين الدول الرأسمالية العظمى و المتعاظمة  

و بينها و بين دول العالم الثالث بهدف استتباعها ، و الهيمنة على  شاكلة مشاريعها التّنموية ،    

  .بل و صدها كلّية 

  

 محمود أمين  وحدة حضارية إنسانية في هذا العصر ، لكن لقد حقّقت العولمة

يرى فيها وحدة قائمة على إراقة الدماء ، أساسها الجريمة ، و العدوان ، و اإلستغالل في العالم 

أبشع تجلياته ، و اإلحتالل بصوره المستحدثة ، و افتعال الحروب ، و العمل على توسيع رقعة 

البلدان النامية ؛ وهذا نتيجة ضرورية  للمسيرة التّنافسية القائمة المرض و الجوع و الجهل في 

على اإلحتكار و التّمركز و التّسلّط ، و تأليه تعظيم الربح و عبادته ، و استخدام العقل بطريقة 

                                                 
   .12المصدر نفسه، ص  )   1
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آلية و اجرائية نفعية خالصة ، و تحويل العلم إلى أداة لمضاعفة السيطرة ، و اإلستغالل         

ركزية اإلستعالئية ، و اإلستبداد و القمع ، و إالشاعة الالّعقالنية ، و الرؤى الجزئية و الم

  ). 1(المتشظّية ، و دحض القيم النّبيلة ، و المبادئ اإلنسانية الراقية 

  

لكن هذه السمات الحالكة في ممارسة العولمة لم تحجب و لن تحجب انبجاس 

ة ، و ندرة المياه  ظواهر معولمة داخلها ،  مضادة البيئة ، و الكوارث الطّبيعية لها ؛ مثل قضي

و األمراض الوبائية ، و األخطار النّووية ، و السالم العالمي ، و التّصحر ، و المجاعات       

و قضايا حقوق اإلنسان ، و الحريات الفردية  و الجماعية ، و حماية الخصوصيات القومية      

ويات الثّقافية ؛ و هذه الظّواهر المعولمة كلّها تتجلّى بقوة من خالل التّعبيرات الشّعبية و اله

التّلقائية و المنظّمة ، و من خالل الجمعيات غير الحكومية  الّتي أصبحت مفاعيلها و تأثيراتها 

و بهذا ). 2  (تتعاظم يوما بعد يوم ، سواء على المستوى القومي ، أو اإلقليمي ،  أو العالمي

تتحرك داخل العولمة جهود متنوعة ، تتواحد فكريا ، لتصوغ مشتركا ثقافيا إنسانيا متناميا    

يتحرك على أرضية صلبة ، بهدف امتالك المنجزات العلمية و التّقانية ، و خاصة منها التّقنيات 

و ما على العالم العربي اليوم . اثية الحديثة في اإلعالم و اإلتّصال ، و في منجزات الهندسة الور

إالّ أن يواجه هيمنة  الرأسمالية المعولمة  ببديل إيجابي  ، يقوم على التّفتّح العقلي ،  و العلمي        

و النّقدي  ، و اإلبداعي  ؛   و يقوم كذلك على  تنوع الحقائق و الخبرات اإلنسانية ، و تبيئة كّل 

  ). 3(ي بكّل خصوصياته ، و الواقع العالمي بكّل اختالفاته ذلك مع واقعنا العرب

  

           و التّجربة    ،  و التقليد ، إن المعارف و المهارات المتراكمة بالخبرة

     الماهر         فيَركثر من المستوى الِحإلى أو الخطأ تبقى حبيسة  عفويتها ، و ال ترتقي 

 ،      إن نجعل من العلم يكتسب الموقع الهام  و الحاسم في حياة الناسعلينا  ؛  لذلك والممتاز

و هو لعمري دور جامعاتنا ، و كلّياتنا ، و معاهدنا ، و مخابرنا البحثية ، سواء تعلّق األمر 

                                                 
  .14المصدر نفسه ، ص )   1
  
   .15المصدرنفسه ، ص  )   2
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ألنّها القنوات المهيكلة الّتي يمكن لها  بالجزائر أو بغيرها من  دول العالم العربي و اإلسالمي ؛

فسح المجال لعلوم مدقّقة و تقل المعرفة المنظمة نظريا إلى مواقع انتاج الثروة مباشرة ، نأن ت

   .و اعادة انتاجها ،  و توزيعها  ، و استهالكها،و توجيهها  ، أخرى في كيفية تطويرها 

  

ائرة رحاه إنّي أكاد أسلّم بمقولة من يرى أنراع الدلفهم الص المدخل األساسي 

   علّه األمر الّذي قاد       يكون من باب فهم معمق للعلم و التكنولوجيا ، و لإنّما عالم  اليوم في ال

، ذلك   "رأسمالية ما بعد الصناعة المعاصرة" أن يجعل منهما أساسا لمرحلة  إلى  فؤاد مرسي

 و التّكنولوجي   ر العلميالتّطو ر - حسبه -أنة  كان  دائما وراء مختلف مراحل تطوأسماليالر 

 فإنّها ، و إن كانت تعد نقلة كيفية كبيرة فيه ، الثّورة العلمية الجديدة  ه ينبهني أيضا إلى أنإالّ أنّ

  ).1(تشكّل  تحديا لشكل الدولة القومية  عندما تكون األساس في العولمة  

  

 متعدية   متجسدة في الشّركات كما هي-بالبلدان النّاميةإن عالقة العولمة 

   أولهما خطر نسف سيادة الدولة في هذه البلدان ،: تشكّل خطرين أساسيين عليها - جنسيات ال

 عندنا 1988  أكتوبر 10؛ و لعّل أحداث تعلّق باإلضطراب في العالقات اإلجتماعية  يو ثانيهما 

و هي الى يومنا هذا ما في الجزائر تمثّل الصاعق الّذي فجر الجزائر ، و قسمها ، و شتّتها ، 

زالت تكابد نتائج ذلك الزلزال الضخم في بنية الدولة ذاتها ، كما ال زالت تبذل النّفس و النّفيس 

  .من أجل استتباب األمن ، و استعادة توحيد مفهوم المواطنة في فهوم كّل الجزائريين 

  

 ر قوى اإلنتاج - المعولمة شاريع المإننّفإ  - و إن كانت تطو ها ال تمس

             الرأسمالية المعولمة اريعم العالقات غير المتكافئة بين المشاِقفَعالقات اإلنتاج ، بل تُ

 ألن  ؛   و التّخلّف ، و الفقر،الّتي تتضاعف معاناتها من اإلستغالل   و أوضاع البلدان النّامية 

 إلى النّهب الحقيقي للموارد ، و اإلستغالل  ال تتوجه  في البلدان النّامية إالّ تلك المشاريع 

  و من ثم فهي تجذّر تقسيم العالم  إلى بلدان متقدمة ، و أخرى متخلّفة ،  المفرط للعمل الرخيص 

فال غرابة إذن أن  يتزامن ارتفاع  انتاجية اإلنسان و تزايد البطالة ، و أن يتواقت الغنى المفرط  

  .عندنامع الفقر المدقع 
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 الحاجة  إلى اإلدارة في تأكيده على  فؤاد مرسيصوبه ذهب ي  إذ أذرع  بماو

إالّ أنّي أنبه الى أن مطلبه ، ) 1(الجماعية لإلقتصاد العالمي لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد

        صادق جالل العظم ، و طيب تيزيني  و سمير أمين يطابق  المطالب العامة لكّل من يكاد

 ألن هؤالء لم ،لكن هذا ال يضع حالّ للمشكلة .  من حيث  التّوجه المنهجي و النّظري  كذلو 

يتخلّصوا من الفهم اإلشتراكي   للعولمة أو الكوكبة ، من جهة ،  و  من جهة ثانية فألن العولمة 

وبا ، و كتلة اليوم تسير وفق كتل ثالثة عالمية كبرى ، هي كتلة أمريكا الشّمالية ، و كتلة أور

و ما تزال هذه الكتل تلعب دورا مشتركا فيما بينها  لتدعيم و تغذية . الشرق األقصى  

 و سياسيا ،  لهذا ال يمكن الحسم في انفصال هذه الكتل عن ،مشروعاتها الخاصة اقتصاديا 

وضح في بل لعّل تآكل مفهوم الدولة يكون أ ) .2(خاصة في اللّحظات الحرجة  ، دولها األم

 ذلك أن لها استراتيجية واضحة في هذا اإلتّجاه ، يتم   ؛  البلدان النّامية منه في بلدان تلك الكتل 

 أحيانا ، بينما ال ة و مباشرة  سافرةو عسكري ،  ة و اقتصادية ، شكل أوامر سياسيعلى تنفيذها 

 ذلك مثال،"   الوطنية" اية  مفهومتملك البلدان النّامية من الوسائل ما يكفل لها  النّجاعة لحم

 واسعا في مشروعه ، وهو المشروع  الّذي ناقشته فيه طويال حسن حنفيالمفهوم الّذي يلح عليه 

قيمة أساسية في سلوك في كّل مرة كان يزور جامعاتنا بالجزائر ، وخاصة حينما يجعل منه 

  .نا الراهنةمجتمعات

  

 على - و لو جزئيا- انعمد هو فكر م1980ى   إلم1945ن الفكر الّذي ساد من إ

أسس فعله ، ؛ هو فكر اجتماعي وطني ) 1 (سمير أمين   أو الكينزية كما يسميها،نقد الليبيرالية 

حقّق تقدما بينا في مجاالت الحقوق اإلجتماعية الخاصة لذلك ، " العولمة المنضبطة" في نمط من

      ،قّ في العمل ، و التعليم ، والصحة ، و الضمان اإلجتماعيالمدعمة للحقوق العامة ، كالح

ات ، فقد نشبت أزمة ثالثية يو ضمان المعاش ، و تحسين وضع المرأة ؛ أما خالل الثّمانين

المظهر ، بدأت سماتها في دولة الرفاهة الكينزية في البالد الرأسمالية ، ثم تجلّت في أزمة النّظام 

                                                 
  481-480المرجع السابق ، ص  ) 1
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 إلى أفول نمط ى  أدمما للبلدان النّامية ؛  "باندونغ " تي ، و أخيرا في أزمة  مشروع السوفيا

 الّتي تقوم  على  ليبيرالية جديدة  " الفوضاوية العولمة"لتترك المجال لنمط  العولمة المنضبطة ،

     اح الخصخصة ، و اإلنفت فيما تتّسم به من دعوة  إلى معولمة ،  يغلب عليها طابع الفوضى

من أجل إطالق  ،  و هذا كلّه  الدولة ، و الغاء التّقنين اريف و تخفيض مص ،و الصرف العائم

  .) 1(مطلق الحرية   للسوق 

  

 تصور امكان إن السؤال اإليبستيمولوجي الّذي ما انفك يحاصرني يكمن في

د يعيد النّظر جذريا في  لجهنّميات العولمة ، يقوم أساسا على نق معارض ايبستيمولوجيخطاب

كّل ميادين الدراسات العلمية ، و اإلنسانية ، و اإلجتماعية  ؛   من حيث األهداف المرجوة    

واسترتيجية قيامها ، و التّاريخ الالّزم إلنجازها ، و المناهج  المتوخّاة فيها، و النّظريات 

  ا ؛ بحيث يمكن لهذا الخطاب أن يخرجالمؤسسة لها، و األحكام الناتجة عنها، ولون مستقبله

 من  الفوضى و تفاقم التّناقضات في العولمة -و ضمنها دول العالم العربي  - الدول النّامية 

، مثلما اقترحه  و المصداقية لهذه البلدان ،و الفعالية ،  نوعا من التّماسك فيهايحقّق ف،   الراهنة

   العولمة المضادة   ؟ تلككان ذلك ممكنا ، فما هي سمات  و إذا  محمود امين العالم ،علينا 

هل يتأسس النقد فيها على جوهر بنيتها الرأسمالية كما يطالب به الخطاب اليساري عموما ؛ أم 

 ، بحيث يتبين انتقاضها يعبد السالم المسديتوجه  إلى مواجهتها من الداخل كما يدعو اليه  

ل ذاتها ،   و وفقا لقانون المنافسة، و ما يتطلّبه من مشاطرة في األرباح ، وفقا لقوانين رأس الما

و وظائف التّضخّم المالي ، و قوانين تنشيط اإلستهالك ، و ما تستوجبه توازنات القيمة بين 

    المواد الخام األولية ، و مواد المنتجات النّهائية ، و توازنات القيمة بين أموال و خبرات 

   ،  يقوم على توفيقية بين الرأسمالية)3(أم أن العولمة المضادة هي طريق ثالث ؛  ) 2( يين الفنّ

 ياسين  سيد كما يعرضها  ، بهدف الخروج من اإلستقطاب اإليديولوجي الراهن و اإلشتراكية

رفضها يتأس ائر حول العولمة   ؛ أم أنالد س على التّفرقة في متابعاته المختلفة للحوار العالمي
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، إذ أن  )   1 (محمد عمارة الّتي جاء بها اإلسالم ، كما   يلح على ذلك العالميةبين العولمة و 

أم علينا . ، حسبه ،  نزاعة  إلى العالمية الّتي تمثّل حضارات متعددة متميزة  الرؤية اإلسالمية

 في أطروحاته العشرة محمد عابد الجابرييه  أن نعتبر في هذا الخطاب ذلك التّمييز الّذي يلح عل

        حيث يجعل العولمة إيديولوجيا تعكس إرادة الهيمنة ) 2(حول العولمة و الهوية الثّقافية ، 

ر عن تفتّح العالم على الثّقافات األخرى ،ة  كََرو األمة الّتي تعبمع   ،   تختلف عن العالمي 

  فالعولمة نفي لآلخر، ألنّها تحّل اإلختراق الثّقافي محّل   ؛  ديولوجياإلبقاء  على اإلختالف اإلي

 س اإلستتباع الحضاريو تكر ، راع اإليديولوجية  ؛  الصة الجماعيللهوي  و في هذا إفراغ تام 

ادة  بإعو إالّ من داخلها ،- أي ثقافة - تتجدد الثّقافة أنمن كّل محتوى ، في حين ال يمكن البتّة 

 و ممارسة الحداثة في معطياتها  و تاريخها ،  و التماس وجوه الفهم  و التّأويل  ،  بنائها 

لمسارها ، تسمح بربط الحاضر بالماضي في اتّجاه المستقبل ؛ و  هذا ال يعني القطيعة مع روح 

ية في مستوياتها  ، بالدفاع عن هويتنا  الثّقافمحمد عابد الجابري مطالبون في رأي ألنّناالعصر ، 

و الوطنية القومية ، و باكتساب األسس و األدوات الّتي  ال بد منها ،  و الجمعوية  ، الفردية 

   .)1 (الّتي  في مقدمتها العقالنية و الديمقراطيةولدخول عصر العلم  و الثّقافة ، 

  

   من العولمة إنّي ال أرى في هذه الحلول المقترحة إجابة شاملة و شافية لموقعنا

  في كتاباته عن المشكلة الثّقافية  ؛   و هي رؤية مالك بن نبيأشبعني بها  رؤية ميل الىألنّي أ

         و العملية  ،  و المادية ،  في جوانبها الرمزية، أيعتبر الثّقافة بداللتها األنثروبولوجية العامة ت

 و الوجدانية ، و الروحية ، و العملية للواقع  ،ةعن  الرؤية المعرفي  من حيث كونها تعبرو

اإلجتماعي و اإلقتصادي  و اإلنساني  عامة ،  متجلّية  في أشكال السلطة ، و نمط اإلنتاج ،   

و بذلك تكون .  و اإلبداعي   ضمن  ترابط محلّي معين  ،  و القيمي  ، و السلوك السياسي

          عة في تطورها  لتشكيلة المجتمعات ، و لمواقفها السياسية ، و اإلجتماعية الثّقافة ديناميكية تاب

 و من ثمة تجمع في داخلها ما يشكّل خصوصيتها ، و ما يشكّل انسانيتها كمشترك ؛و الفكرية 

  .ثقافي نابع من اإلحتياجات األساسية للعضوية اإلجتماعية واإلنسانية 

                                                 
  .118 ، ص 1999محمد ابراهيم مبروك ، الدار القومية العربية ، مصر ، .، إشراف أاإلسالم و العولمة ،: محمد عمارة . د ) 1
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عن داللة أنثروبولوجية  ن نفصل الثّقافة عن الحضارة كتعبيرهذا و ال يمكن أ

 من تجاوز فتمكّنت في أن الحضارة هي ثقافة تطورت ذاتيا ،  كامنيكون الفرق بينهمالكذلك ، 

امتدت إلى أقاليم مغايرة ،  و تشكيالت اقتصادية  و اجتماعية و ثقافية أخرى في وحدودها ،  

 خصوصية ثقافية أنشأت نقلة متطورة من الخاص  إلى العام ،  بذلكفكانتعصر من العصور ؛ 

 دون أن تلغي خصوصية الثّقافات ،و سائدة خارج حدود نشأتها المحلية األولى  ، معممة 

 بل  على   العكس من ذلك تماما ، نجد داخل الحضارة الواحدة ؛المحلية  الّتي امتدت اليها 

  صراعات بين الثّقافة السائدة و الثّقافات المحلّية ؛ و ما ؛ بل نجد أحيانا و تفاعالت  اختالفات 

على الحضارة العربية اإلسالمية طوال القرن الثّاني و الثّالث و الرابع الهجري إالّ خير دليل 

ن  و جنوبا م ، و شماال، و غربا  ، بما احتوته في امتدادها شرقا ذلك ،   وما كان لها ذلك إالّ 

  .ثقافات  بيزنطية ، و هندية ، و فارسية ، و مصرية ، وغيرها 

  

           تكون العولمة ، على أيامنا هذه ، ظاهرة  تاريخية ثقافيةفهممن هذا ال

         ثم امتدت إلينا  ،و حضارية موضوعية  ، تخلّقت في رحم أوروبا منذ القرن السادس عشر  

كون حضارة عصرنا الراهن ، و من ثمة ، و بكّل موضوعية ، فإن الحضارة و  إلى سوانا ، لت

اليوم هي حضارة  رأسمالية عالمية ، و ثقافتنا فقط هي الثّقافة العربية اإلسالمية ،  الّتي تسيطر 

عليها هذه الحضارة الرأسمالية الراهنة ؛ و  الّتي تأثّرت ، في بداياتها بالحضارة العربية 

؛ فعلينا أن نتبادل األدوار في منافسة شريفة بيننا و بين غيرنا ، أمريكيا كان أو صينيا اإلسالمية 

  .أو هنديا ، أو فرنسيا ، أو إنكليزيا

   

  
 

 III . 2(  قدي   حسن حنفي وجاه اليسار اإلسالمي النات  
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        اريخ الفلسفة يجتهد علم اجتماع المعرفة و األنثروبولوجيا الحضارية ، و ت

ن الفلسفة نظام فكري مرتبط بزمان و بجيل ينتجانه ، أ في إثبات  ،  و المذاهب،و تاريخ األفكار

 يجتهد لتحديد  حسن حنفي ليخدم  مجتمعا معينا ، و حضارة بعينها ؛ و من هذا المنطلق نجد  

ي نمثّله ؛ فيبدأ  بالكشف عن مالمح عالقة سوية بين الفلسفة  و الموقف الحضاري للجيل الّذ

 ألنّها لم تتمكّن من في العالم العربي اإلسالمي المعاصر ،بل في الفلسفة  أزمة في هذه العالقة ،

 فتأسس للبرهان و اليقين انطالقا من ؛و  ظن ، و جدل ، و شبهة   ،طرح ما فيها من خطابة 

  .من تراثنا القديم  ) 1(تحديد موقفنا  الحضاري 

  

كان ذلك أ سواء ، الخالف في الراهن العربي  اإلسالميطرح أن حسن حنفيى  ير

       على مستوى العقل السياسي،  إيديولوجي في صميمه  كان، أو على مستوى العقل الديني

 ذاته ، و لكن في التّعامل مع اإليديولوجي ؤال المشروع هنا ليس في الخالف في حدو الس

 لبيالس.  

  

 Le(  ال نملك من رهانات في مواجهة العولمة إالّ رهان بناء الوطنية إنّنا

Nationalisme (، د أدواتناو أن نعرف رهاناتنا في النّجاح    ، لذلك علينا أن نحد)و هذا .)2 

المفهوم الّذي نعول عليه في المواجهة و التّحدي هو مفهوم يرتبط بالوجدان أكثر مما يرتبط 

منه لضيق بالجانب الماد ي للمواطنة ؛ فقد يغادر اإلنسان وطنه مكرها ، و قد  يهاجر أو يفر

العيش ،  أو لضيق الحرية فيه ، لكن مفهوم المواطنة لديه يبقى فياضا ، ألنّه يرتبط بالوجدان  و 

ي من ثم فهو لصيق بفلسفة الفن أكثر مما هو مرتبط بعلم السياسة ، ألن الفن  في األصل سع

متواصل لتحقيق السعادة  ،  و قيم الخير ،  و الديمقراطية ، و ما الى ذلك من القيم الراقية الّتي 

  . ترتبط بالنّفس 

  

                                                 
  :  في موقفنا الحضاري ،: حسن حنفي .د )1

   بحوث المؤتمر  الفلسفّي  العربّي  األول اّلذي نّظمته الجامعة األردنّية،: الفلسفة في الوطن  العربّي  المعاصر                            
  .42– 13  ، ص 1985، 1              مرآز دراسات الوحدة العربّية ، بيروت ، لبنان ، ط             

  
  حسن حنفي بقسم الفلسفة بجامعة الجزائر إثر زیارته له خالل شهر مارس. استقيت هذه األفكار من سلسلة من المحاضرات ألقاها د )  2

                         2000.   
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وضع حد لسلطة المنقول كي لالتّحليل كأداة منهجية   على مفهومحسن حنفي يركّز 

  للراهن مدخال أساسيا لفعل و حتّى يتحول التّحليل النّقدي،  )1(زمن بعينه ب  اإلرتباطنتجاوز 

     الكندي  أبا يعقوب يحمل حسن حنفي  ألن الراهن كما يرى ؛  التّفلسف في حياتنا العقلية 

 أما تحليل الماضي فيجب أن ينصب على ؛ في أبعادنا بن رشدأبا الوليد و الفارابي أبا نصر و

ة الذّات العربية الراهنة هي مشكلة تسييج  فمشكل ؛  تحليل الغرب بحسبانه نمطا عالميا للثقافة 

طبيعة اللّحظة الراهنة الّتي نعيشها ، وهو بالتّحديد ما يشكّل جوهر و صميم معركة التّحديث  

   أما في الفلسفة فإنّها و هي المعركة الّتي يمكن  تلمس معالمها في الشّعر و األدب ،  ؛  عندنا

 ، أنّها  معركة لم تبدأ بعد حنفيحسن  .ي ال نقول ، حسب د المناوشات   ، ك مستوىلم تتجاوز

  .في المعترك الفلسفي عندنا 

  

  

تنحصر المهمة األساسية في التّناول الفلسفي للدين في أسبقية الواقع  ، و في أسبقية 

، فكان  تحليله تحليال إشكاليا ، اعتمادا على المنهج القرآني القائم على المساءلة و إعطاء  الحّل

 صلّى اهللا عليه و سلّم  يسألونه عن قضايا بن عبد اهللا محمدالنّاس على أيام الرسول الكريم 

       ا يسألون من وحي اللّه عزدينهم و دنياهم ، من عبادات و معامالت ، فتجيئهم األجوبة عم

 ) .2(و جّل ، و هذا كما تبينه   اآليات الكريمات  من القرآن الكريم 

                                                 
   .حصار الّزمن   : رتباطفي هذا اإلحسن حن.یسّمي د )  1
  
  :هذه اآلیات الكریمات هي )  2

                        
    َيْسَأُلوَنَك َعِن اَألِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت للنَّاِس َو الَحّج                           

    
    189:                                                البقرة 

  
 َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقْل َما َأْنَفْقُتْم ِمْن َخْيٍر َفِلْلَواِلَدْيِن  

َو اَألْقَرِبيَن َوالَيَتاَمى َوالَمَساِآيِن َواْبِن السَِّبيِل َوَما َتْفَعُلوا 
    ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اَهللا ِبِه َعِليٌم

                                            215: بقرة                                            ال
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   َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٌل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه  
َآِبيٌر َوصدٌّ َعْن َسِبيِل اِهللا َوُآْفٌر ِبِه َوالَمْسِجِد اْلَحَراِم 

 ِإْخَراِج َأْهِلِه ِمْنُه َأْآَبُر ِعْنَد اِهللا َواْلِفْتَنُة َأْآَبُر ِمَن الَقْتِل   َو
  

  
                                     217:                                                                         البقرة

 
َأُلوَنَك َعِن الَخْمِر َوالَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم آََِبيٌر َومَناِفُع  َيْس  

َ وِإْثُمُهَما َأْآَبُر ِمْن َنْفِعِهَما َوْيسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقَون ُقِل اْلَعْفَو  للنَّاِس
     َآَذِلَكُ َيبُِّين اُهللا َلُكْم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتَتفكَُّروَن

   219:  البقرة                                                    
                                                                                                         

                                                                  
وَنَك َعِن اليتاَمى ُقْل ِإْصَالٌح َلُهْم َخْيٌر َوِإْن ُتَخاِلُطوُهْم   َو َيْسَأُل 

ِ َمن الُمْصِلِح َوَلْو َشاَء اُهللا ألْعَنَتُكْم ِإنَّ  َفِإْخَواُنُكْم  َواُهللا َيْعَلُم الُمْفِسَد
                      اَهللا َعِزيٌز َحِكيٌم   

  )220:البقرة(                                                                          
   

  
                                               َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الَمِحيِض ُقْل ُهَو  َأًذى    

  
   222:                                                         البقرة 

  
ُهْم ُقْل أِحلَّ َلُكْم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّّْمُتْم ِمَن  َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َل 

الَجَواِرِح ُمَكلِِّبيَن ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اُللَُّه َفُكُلوا ِممَّّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم 
      َواْذُآُروا اْسَم َاَلَلِه َعَلْيِه َواتَُّقوا الَلَه ِإنَّ اَهللا َسِريُع الِحَساِب 

                                                           
                                   4:                                                           المائدة 

 
  َيْسأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساها قُِل إنَّما ِعْلُمَها عِْنَد َربِّي     

ال ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهَو َثُقَلْت ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َال َتْأِتيُكْم إالَّ 
ِفي َعْنَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ َأْآَثَر َبْغَتًة َيْسَأُلوَنَك َآَأنََّك َح

       النَّاِس َال َيْعَلُموَن  
                                 187:                                                       األعراف 
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 َيْسَأُلوَنَك َعِن اَألْنَفاِل ُقِل اَألْنَفاُل ِللَِّه َوالرَُّسوِل َفاتَُّقوا اَهللا    

                              َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنَكْم َوَأِطيُعوا اَهللا َوَرُسوَلُه ِإْن ِآْنُتْمُ ْمِؤِمنيَن  
                                                           

                                       1:                                                       األنفال 
  
   

َعِن الرُّوِح ُقِل الرِّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتْم َوَيْسَأُلوَنَك       
                            ِمَن الِعْلِم ِإالَّ َقِليًال 

                                       85:                                                    اإلسراء 
  
                   َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْآًرا      

                                   
                                           83:                                                 الكهف 

  
  
  

                                            َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلِجَباِل َفُقْل َيْنِسُفَها َربِّي َنْسًفا   
:                                                                     طه   

105                                                                                                    
  

                                                      َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها    
  

:                                                             النازعات 
42   
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سول الكريم  المساءلةإالّ أنة بعد وفاة الرد بن عبد اهللا بقيت مستمرصلّى اهللا عليه و سلّم ، محم 

لكن  مسلمي اليوم ال يعتمدون المنهج اإلجتهادي في المساءلة    ؛  ما استمر البشرو ستبقى كذلك

ي ، بل ال يعتبرون الرؤية المنهجية المستخلصة من النّاسخ  و ال يعتمدون منهج التّغير الزمان، 

و المنسوخ ، حيث يتحول اإلسالم نجاحا في المكاسب ، و ليس استشهادا على الطريقة المسيحية 

،   و يتحول إلى اجتهاد متواصل ، يوصل إلى التّقدم في مفاهيم كثيرة و متكاثرة ، نذكر منها 

 و التّقدم في مفهوم االستعباد، إلى غير ذلك مما يشكّل طبيعة راهن الذّات التّقدم بحقوق المرأة،

  .العربية اإلسالمية من مشاكل

  

  هي رؤية تعتمد على اجتهادية حسن حنفيإن هذه الرؤية التي ينادي إليها 

ي الفصل تشكّل اليسار اإلسالمي ، و قد بينت في  المفصلة التي تناولت فيها مسألة السلفية ف

األول من هذه األطروحة  أن مفهومي للسلفية  ال يراد به السقوط في القراءات اليمينية في 

  الذي يرى  أن  اإلسالم دين ال يقبل المعارضة        مصطفى محموداإلسالم  ، مثل قراءة  

 ؛ كما ال و يرفض العقائد السياسية المتصارعة  ، ألنّه عنده محض منهج اقتصادي مستقّل 

حسن . دتعني السلفية عندي  قراءة يسارية في اإلسالم ، تلك القراءة التي يركّز فيها صاحبها 
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 ال  و فقراء أغنياء يملكون  كّل شيء، في األمة اإلسالمية الواحدة بين إختالف  علىحنفي

  المقهورينو بين الحكّام و القادة و السادة العلّيين  ، بينهم  ، بين القاهرين يملكون شيئا

 صفّ المحكومين و المضطهدين و الفقراء و   اليسار اإلسالمي لذلك يأخذ  ؛)  1(األسفلين

  ).1"( األرض حافزنا على الثورة في  فاإلستضعاف؛ )1 (المعذّبين

  

إن هذا األسلوب من القراءة اليسارية ال يتّفق مع   قناعاتي في الثّورة كما قلت 

  :ناعة تتأسس على قول الّله عز و جّلفي حينه ، ألنّها ق

     إنَّ اللََّه  َآل ُيغيُِّر َما ِبقَْوٍم َحتَّى  

  ُيغَيُِّروا  

                               َما ِبَأنْفُِسِهْم   

 116من اآلية  : الرعد                                                       سورة 
ذ من فكرة التغير النّفسي و التّغير اإلجتماعي كما وردت في القرآن الكريم  تتّخورة عنديفالثّ

ا لها ، فال هي يمين و ال هي يسار، و لكنّمنطلقا أساسيها تجسة التي تقوم على  د الوسطي

  )  .2(بليغالتّ

                                                 
  9-5 ص  ،  1981ینایر / آانون الثاني ،1 اليسار اإلسالمي ، العدد : في،  يعني اليسار اإلسالميماذا:  حنفي حسن)  1

   :تقوم هذه الوسطية تصديقا لقول اهللا عز و جّل )  2

   َوكَذَِلَك َجَعلْنَاكُْم ُأمَّةً َوَسطًا ِلتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَِّاس  َوَيكُوَن الرَُّسوُل َعلَْيكُم

  ْ شَِهيدََا 

   143:                          البقرة                                             

  

 ولتكن منْكُُم ُأمَّةً َيْدُعوَن ِإلَى الخَْيِر َوَيْأُمُروَن ِبالَمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُمنْكَِر 

  َوأولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحوَن  

                                            104 :                                                                 آل عمران  
                                         

  

 كُنْتُْم خَْيَر ُأمٍَّة ُأخِْرَجتْ ِللنَّاِس تَْأُمُروَن ِبالَْمْعُروِف      َو تَنَْهْوَن َعِن الُْمنْكَِر َو 

  تُْؤِمنُوَن ِباِهللا  

  

   110:                                              آل عمران                          
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  .III3 ( د أركونجاه األنثروبولوجي عند محمة أواإلتطبيقيات التاإلسالمي  
  

  

على فكرة الحداثة  محمد أركون              يقوم المشروع الفلسفي عند 

والتّحديث في آن واحد ، حيث الحداثة تتأسس على مجموعة المنجزات الغربية في هذا المجال 

ومن ثم فهو مشروع إسالمي تغريبي ، وخاصة في استخالص مناهج وطرائق تحليل وتحديث 

  . اإلسالميات التّطبيقية في مقابل اإلسالميات الكالسيكيةون  محمد أركغربية ، سماه 

  

 إلنجاز مشروعه إحاطة معمقة بالعلوم اإلنسانية اإلجتماعية محمد أركونيشترط 

وإشكالياّتها اإلبستيمولوجية ، وبالعلوم اإلسالمية  وأنواعها المختلفة ،  و من أهمها أصول الفقه 

  .و أصول الدين

  

محمد أركون  يخفى على المهتم بالفكر العربي المعاصر وإشكالياته أن إنّه ال

، خاصة فيما  )Michel FOUCAULT(    "ميشال فوكو"استقى مشروعه  من حيث البحث من 

  :؛ ذلك أن اإلسالميات التّطبيقية عند صاحبنا تنطلق من) 1(يسميه بتاريخ الحاضر

  

 واقع الحياة اليومية لألفراد                            " ...

والجماعات ، واإلحاطة بالمشاكل الحية المطروحة في كّل 

المجتمع ، الستنباط ما يتعلّق بها من تعاليم دينية وإبداعات 

ثقافية و أمراض سياسية ،ومصالح اقتصادية وتصورات 
                                                                                                                                               

  
1) Michel  FOUCAULT : Surveiller et Punir; Ed. Gallimard , Paris , France , 1975 , p 218. 
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ايديولوجية إلى آخر ذلك من عوامل الحركة التّاريخية الشّاملة 

  ).1"(جتمعات للم

  

 هذا ينعمد على العديد من منجزات العلوم محمد أركونإنّه لجلي إذن أن مشروع 

اإلنسانية  ؛   فهو يستفيد من األلسنية ، وعلم اإلجتماع ، و األنثروبولوجية ؛ لكنّه يقوم صراحة 

  : ،وهو ما يشير إليه بقوله )Michel FOUCAULT ("ميشال فوكو"على تحليالت  

إنّي أدعو إلى عمليتين عقليتين                                "   

األولى تقصد التّحليل األثري اإلنتقادي  : ثقافيتين في نفس الوقت 

اإلستفساري  ، ألن الثّقافة العربية تسعى لتحرير العقل العربي من 

ع والثّانية اندفا. الميثولوجيات العديدة الّتي تسلبه وتزيف عمله

هذا العقل المحرر في النّضال اإليبستيمولوجي الّذي يهم كّل إنسان 

  ) .2."(مهما كان دينه ومذهبه الفلسفي واتجاهه السياسي

  

إنّها دعوة إلى مساهمة صريحة في الحداثة العالمية ، وهي حداثة يزعم صاحبها أنّها تنطلق من 

تعمل في  محمد أركون ي منهجية عندتحرير الفكر العربي بواسطة الطّرائق الحديثة ، وه

"      ميشال فوكو "التّاريخ  ؛  لكنّه التّاريخ الّذي نجده عند مدرسة الحوليات الفرنسية ، و عند 

)Michel FOUCAULT(  ق صاحبنا   في التّاريخ بينتاريخ األفكار  ؛   لذلك يفر الّذي يكتفي برد 

 وتاريخ األنساق الفكريةجتماعي والسياسي  والثّقافي ؛ سلسلة من اآلراء منفصلة عن سياقها اإل

الّذي يقوم على الربط بين المقدمات والمقوالت والمبادئ والمناهج الّتي يعتمد عليها جميع 

المفكّرين ، والباحثين،  و األدباء ، والفنّيين في إنتاجهم وكتاباتهم في تكوين مجموعة علمية ، 

؛  و لعّل هذا ما   يكشف أن هذا المفهوم هو )   3(مى إيبستيمية العصرتوجيهية ، تنظرية ، تس

  ).Michel FOUCAULT "       (ميشال فوكو" مفهوم مركزي في تحليالت 

  

                                                 
  .39 ، ص1984  ،الّسنة29مجّلة الفكر العربي المعاصر ، العدد  نحو تقييم و استلهام جدیدین للفكر اإلسالمي، :محّمد أرآون)  1
  
   .41المصدر نفسه ،ص)    2
  .42المصدر نفسه ص )  3
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 مفهوم القطيعة ، و هو مفهوم  محمد أركونإلى جانب هذا المفهوم يستعمل 

ة من العديد من التّحليالت اإليبستيمولوجية منها تحليالت يستقيه هذه المرغاستون"ة ، وخاص 

؛  فيوظّفه  في تحليله للتّراث العربي عموما ،  والفكر العربي ) Gaston BACHELARD" (باشالر

الحديث والمعاصر خصوصا ، ومن هذا المنطلق رصد مجموعة مختلفة من القطائع  الّتي 

سالم العربي  و اإلسالم الشّيعي عرفتها الثّقافة اإلسالمية  حسب زعمه ؛ منها اإلنقطاع بين اإل

م ؛ واإلنقطاع 1258الفارسي ؛ واإلنقطاع السياسي الّذي حدث نتيجة سقوط الخالفة سنة 

اإلقتصادي الّذي دشّنه توقّف العلم   وظهور العلم األوروبي  ؛   واإلنقطاع النّاتج عن التّتريك 

ن تحول العقالنية إلى الالّعقالنية ، ومن واللّغات الشّعبية   ،  و اإلنقطاع النّظري  الحاصل م

  ) .1(النّزعة النّقدية إلى النّزعة التّبريرية 
 

 ، بأدواتها المنهجية محمد أركونإن مجال األنثروبولوجية التّطبيقية أوصلت 

مي والعقل وبأهدافها التّحليلية والتّفكيكية للعقل اإلسالمي ، أوصلته  إلى التّمييز بين العقل اإلسال

العربي ؛ مما جعله يرى أن العقل اإلسالمي أوسع من العقل العربي ، ألنّه يمكّننا من اإلمساك 

بالظّاهرة الدينية وفهمها ؛  لذلك يعمد  إلى تحليل تفكيكي ونقد إيبستيمولوجي لمبادئ العقل 

ة الخاصة بتنظيم ما هو  ، هذا الّذي  ينتج  عن طريقته النّموذجي) 2(وآلياته ، والّالمفكر فيه

  .مسموح بالتّفكير فيه 
 
 

  : العقل إلى صنفينأركونمن هذه المنطلقات يصنّف 

  

   ، ذلك الّذي يخلق بكّل سيادة أفعال المعرفة ،ويرفض أن يستغلالعقل المستقّل - 

  .                                داخل نطاق المعرفة الجاهزة والمحددة قبليا

  

                                                 
   .4 ، الفصل 1982عادل العوا ، نشر دیوان المطبوعات الجامعّية،الجزائر  ، .،ترجمة د الفكر العربيمحّمد أرآون ) 1

 
  .،الفصل الّثاني1986 ، بيروت ، لبنان ، ترجمة هاشم صالح ،مرآز اإلنماء القومي ، تاريخّية الفكر العربي اإلسالمي :محّمد أرآون) 2
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 الّذي يشتغل داخل نطاق الجاهز، والمعطى لدينيالعقل ا -

  القبلي ؛ فيستخرج 

               الصحيح من المعرفة باستناده إلى العبارات النّصية 

  للكتابات

               المقدسة ، و من ثم فهو عقل تابع، لذلك ال يطرح 

  مشكلة أصل

ال من مرحلة                الوحي  ، و مشكلة مشروعية اإلنتق

  الوحي إلى 

  .                مرحلة المعارف المنجزة 

  

  : هو ذلك العقل الّذيمحمد أركون إن العقل اإلسالمي الّذي يقصده 
                                                         

اشتغل                                                     "

ي كافّة هذه المجتمعات وليس فقط في المجتمعات ومارس دوره ف

العربية و إذا ما استطعنا القيام بهذه الدراسة فإنّنا نتوصل عندئذ 

إلى مستوى شمولي من التّحليل العميق للعقل الديني وآلياته 

  ).1"(ونتجاوز بذلك اإلطار الخاص بالدائرة اللّغوية العربية وحدها
 

احترام السيادة والهيبة ، وتقديم الطّاعة -ذي يخضع للوحيالّ– يتميز هذا العقل 

لهما  ؛   كما يتميز بتصور محدد عن العالم ؛ و ال أدّل على نموذج هذا العقل من العقل 

  القروسطي الذي يتشكّل من عقول متعددة ضمن ايبستيمية واحدة  ؛ كما يتكون من خيال وذاكرة  

  

التّحديدات المعرفية تجعل من العقل معطى تاريخيا    أن هذه محمد أركون يرى 

 ميشال  " و   بذلك تمكّن  لدراسة تاريخية العقل  ؛   و هذا ال يخفي الربط المباشر بأفكار 

إذ توجد عقول ). 2( مرة أخرى ؛ و خاصة عندما يتكلّم عن أشكال  أو أنماط العقالنية " فوكو 
                                                 

  .207، ص1990، سنة 3-2،مجّلة الّتبيين،العددان  اإلسالم والحداثة: محّمد أرآون) 1
  
  .91 ،  ص 1989 ،  سنة 69-68 مقابلة في مجّلة الفكر العربي المعاصر ،     العددان  حوار البدايات ، : محّمد أرآون  )  2
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المية ، كعقل الصوفية ، و عقل المعتزلة ، و عقل اإلسماعيلية تخترق الثّقافة العربية اإلس

؛  و هي كلّها تختلف في البدايات ، بل هي فيها متصارعة ، و متنافسة ، و متناحرة ؛ ...  الخ..

و لكن التّحليل العميق يكشف عما تختزنه هذه العقول  من عناصر إنسانية مشتركة ، تتيح لنا أن 

  ).1( عقل إسالمي  يخترق كّل هذه العقول المتفرعة ، فيشملها كلّها  نتحدث عن وجود

  

   محمد أركونإن هذا الفهم للعقل و لألدوات المستخدمة في التّحليل هي ، بنظر 

محمد أحد أهم اإلمكانيات الّتي تحقق الحداثة الفكرية الّتي يعتبرها أساس كّل حداثة  ؛   لقد قدم 

من النّصوص مقاربة تاريخية و فلسفية لمسألة الحداثة ، باعتبارها ظاهرة  عبر سيل أركون

كونية ،و باعتبارها مصيرنا المحتوم  ؛   و من أجل المساهمة اإليجابية في هذه العملية 

التّاريخية يقدم جملة من األفكار حول الموضوع ، من أهمها ضرورة التّمييز بين الحداثة       

  : ، فالحداثة بنظره و التّحديث
 موقف للروح أمام مناهج الّتي يستفيد منها العقل                     "

أما التّحديث فهو مجرد إدخال . للتوصل إلى معرفة ملموسة لواقع

  ) .2" (للتّقنية و المخترعات األوروبية اإلستهالكية 

  

كليا ، أو خارجيا ، ال يرافقه أي تغيير فالتّحديث ، بهذه الصورة ، ال يعدو أن يكون إجراءا ش

إنّه ال توجد حداثة واحدة في التّاريخ ، ) . 3(جوهري في موقف المسلم تجاه الكون و العالم 

فاإلسالم شكّل حداثة ، و مثّلها في زمانه ؛ كما أن الحداثة ليست خطّا مستقيما ، و ال ينبغي 

 أركون محمدأو التّسلسل الخطّي ؛ ولعّل هذا ما  أدى  بـالنّظر إليها من خالل التّقدم في الزمن 

 في فكرة مفادها أنّه ال يوجد عصر ذهبي يشكّل  نموذجا "  ميشال فوكو " الى اإلشتراك مع 

ة أمام الواقع " للحداثة ، ألنوح البشريالحداثة تعبير عن  الموقف المتوتّر و اليقظ الّذي تقفه الر

 محمد أركون أنلهذا يرى . لّده البشر في المجتمع ، أو على هيأة المجتمع و التّاريخ الّذي يو

                                                                                                                                               
  
   ،  1993 ترجمة و تعليق هاشم صالح ، المؤّسسة الوطنّية للكتاب  الجزائر ،    لفكر اإلسالمي ، نقد و اجتهاد ،  ا: محّمد ارآون )  1

 .232                         ص 
  
   .199 ، ص 1990 ، سنة 3-2 مجّلة التبيين ،   العدد  اإلسالم و الحداثة ، : محمد أرآون ) 2
  
  .نفسها المصدر نفسه ،  الصفحة  )    3
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ولوجنا في الحداثة ال بد من أن يبدأ بضرورة دراسة مختلف أشكال الحداثة ، و خاصة منها 

الحداثة الغربية بدء من القرن السادس عشرالميالدي، و انتهاء بالقرن العشرين  ؛   و بضرورة 

ب المتّصلة بالحداثة ، و منها قضية التّراث ، حيث يتطلّب الخوض فيه بحثا طرح بعض الجوان

أركيولوجيا حفريا يكشف عن عملية التّرتيب التّاريخي لطبقات التّراث ، و عن الكيفية الّتي 

ترتّبت و تراتبت فيها عبر الزمن ،   فكونت تراثات إسالمية  سنية  ، و خارجية ،  و شيعية 

جهة ، والربط بين المعرفة و السلطة من جهة ثانية للنّظر في المنتوجات الثّقافية في مجتمع من 

معين ، باعتبارها منتوجات مرتبطة باستراتيجيات السّّلطة ؛ و من ثم باإلستراتيجياّت 

  ) .1(اإليديولوجية للتّوسع والدفاع عن الذّات

  

 قضية العلمانية، وهي الّتي محمد أركونطرح من أهم  الجوانب المتّصلة بالحداثة ي

يعتبرها من شروط تحقّق الحداثة ، ويراها مكسبا من مكاسبها ؛  وهي غير العلمانية 

المرتبطة بحقوق اإلنسان ؛ تلك ) 2(اإليديولوجية ، إنّها أحد المكتسبات الكبرى للروح البشرية

يز بين مؤمن وكافر ، وبين مسلم وغير مسلم     الحقوق الّتي تبدأ عنده من التّوقف عن التّمي

ألن كّل واحد من هؤالء إنسان له حقوق بصفته تلك ؛ لكن الطّريقة الّتي تشكّلت بها األنظمة 

السياسية القومية بعد اإلستقالل طريقة تعرقل عملية تطبيق الحد األدنى من حقوق اإلنسان 

لمعاصر أن يتحمل هذه المسألة ،  و ذلك بإخراجها واحترامها ؛ لذلك على الفكر اإلسالمي  ا

  .من المسكوت عنه والالّمفكّر فيه إلى واقع الفكر اإلسالمي

  

إنّه ال يخفى أن هاجس الحداثة وإشكالية التّجاوز والتّأسيس عند محمد أركون مشبعة 

 اإلسالمية من بروح فلسفة األنوار،و خاصة في محاولته تشريح المنظومات الفكرية التراثية

  :منطلق مدارسة مصداقية الحداثة الغربية العالمية ؛ لذلك جعل الغاية من نقد العقل اإلسالمي 

   

                                                 
1 )Mohamed Arkoun : Pour une critique de la raison islamique ,ed.Maison Neuve et 
                                  Larousse , , Paris , France ,  1984 , pp 9-10 . 
 

  .219-218،ص1990 سنة 3-2مجّلة الّتبيين ،العدد ،اإلسالم والحداثة : محّمد أرآون) 2
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محاولة "                                                    

ـترسيخ تقاليد البحث العلمي المتعدد المشارب والمناهج من أجل ]لـ[

وتحطيم التّفرد الالّهوتي في اتجاه الدفاع إلى تجاوز التّمركز األوروبي 

  ).1"(أن الوحي والحقيقة والتّاريخ أمور مترابطة ومتفاعلة بشكل محايث

  

   

نمط التّحليل البنيوي  ،و كيف  محمد أركون  يبين لنا هذا المنظور كيف تبنّى

 فكانت منهجيته قائمة اعتمد مقاييس التّاريخ الحفري في رسم حركة المفاهيم ونظام المعارف  ،

على األنثروبولوجيا  ، وعلى التّحليل الّلساني السيميائي  ؛  فمن منطلقهما  أخضع القرآن 

  :الكريم
 
لمحك النّقد التّاريخي المقارن والتّحليل األلسني التّفكيكي وللتّأمل الفلسفي " 

  )2"(المتعلّق بإنتاج المعنى ،  وتوسعاته ، وتحوالته  وانهدامه

  

وهذا على غرار األنثرولوجيا  التّطبيقية الّتي طبقت على النّصوص المسيحية ؛ لكن بهدف 

الّتي " اإلسالميات األرثوذكسية " عنده ، هدفها إزاحة مسلّمات ) 3( تأسيس أنثروبولوجيا  دينية

دينية  والموقف  على أحادية الحقيقة وإطالقيتها ، و انحصارها  في الرسالة ال- حسبه –تتأسس 

الّتي تنقل معجزاتهم والّتي يراها " القصص " المقدس لألنبياء ؛ كما تصبو إلى إزاحة يقينية 

 مسلمات ذات وظيفة إيديولوجية ، ال تعبر إالّ عن صراع الشّرعية المعرفية محمد أركون

  .والسياسية

  

استعماالت المناهج  ال تخرج عن أركون محمدإن المقاربات الّتي اعتمدها 

العلمانية ،  لذلك ركّز بإفراط على المقاربة السيميائية اللّغوية لمعرفة قيام العالمات  الغربية
                                                 
1 ) Mohamed ARKOUN : Pour une Critique de la Raison Islamique  , Ed. Maison  
                                          Neuve et Larousse , Paris , France  ,1984 , pp 9-10 . 
 

  يروت،لبنان، ،ترجمة هاشم  صالح،مرآز اإلنماء القومي،بتاريخّية الفكر العربي اإلسالمي:محمد أرآون ) 2
   .12،ص1986                  

  
3 )Mohamed Arkoun:Lecture du coran ,Islam d’hier et Aujourd’hui,Ed. Maison Neuve et Larousse  
                                   Paris , France, 1984, p 17. 
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المستخدمة في النّصوص من حيث الداللة وتوليد المعنى ، و لمعرفة الشّخص الّذي ينبثق هذا 

ة الدة من أجل إخضاع اإلنسان المعنى من أجله ؛ كما ركّز على المقاربة الثّيولوجيوغمائي

لذلك أرى أن المقاربات . العربي المسلم لمعطيات األنثروبولوجيا الدينية ، و علم نفس المعرفة 

  ر إالّ عن رفض مفاهيمي ثوريال تعب الّتي اعتمدها في نقده لمرتكزات العقل اإلسالمي

 انقطاع حضاري  مقيت و مميت بين للدراسات السلفية ، و هذا يفضح قيام  دراساته على

ماضينا و حاضرنا ؛  و يعري محاكاته لما حدث  منذ السبعينيات في فرنسا ،  و فرنسا بالذّات 

 "      جاك دريدا"  و القصد  ؛   و ذلك من خالل ما يوصف بالتّوجهات المابعد بنيوية بزعامة 

)Jacques DERRIDA( ة  الّتيجان فرانسوا ليوتارد" يمثّلها في فرنسا   ، و المابعد حداثي) " Jean 

François LYOTARD (  هاتميشال فوكو"  ، و من خالل توج " )Michel FOUCAULT(  الّتي

تتموقع بين اإلتّجاهات البنيوية و الحداثية ، و ما بعدهما ، و لصلة مشروعه الفلسفي بفالسفة 

 Theodor" (تيودور أدورنو ""  وف و عالم اإلجتماع و خاصة منهم الفيلس" فرانكفورت " مدرسة 

Wiesengrund ADORNO (     جورجن هابرماس" و ) "J urgen HABERMAS (   هاتو هي توج ، 

و قضايا سأتناولها بالتّفصيل و النّقد في هذه األطروحة ، و ذلك حين الخوض في مسألة 

  . ، و مناقشة الحداثة عندنا و عندهم اإلستمداد الثّقافي و الفكري من الحضارة الغربية

  

 ، ألنّنا   محمد أركونإنّه ال يمكننا   اإلنغماس  في الحداثة بالشّكل الّذي يقاربه 

ببساطة ، ما زلنا في مرحلة التّحرر ، و في مرحلة اإلستعداد للتلقّي و اإلنتاج ، لذلك ال يمكن 

ج معرفية تنصب على مسبقات معرفية        أن نطوع أدوات النّقد للتجاوب مع  آليات و مناه

و قوالب جاهزة ؛ و هذا معناه أن اإلستمداد من ثقافة أخرى  ، مهما كانت هذه الثّقافة ،  له 

شروطه ، و له زمانه ؛ و خير نموذج نستدّل به هنا على صدق هذه القضية ما كان  في 

د من الحضارة اليونانية  ،  و الفارسية       الحضارة العربية اإلسالمية من قدرة على اإلستمدا

و الرومية ،  والهندية  ، و غيرها من الحضارات ؛ فهل يوجد في العقل العربي المعاصر ما 

  .جديد ، يهضم ما أنتجه اآلخر ، و ينتج ما يتميز به هو ؟" بيت حكمة " يؤهله ليعيد 
 

  



   
  الفَصل الراِبع         

  
     
  

            
 

ـّـة                 الـحداثــة الغـربـي
   النقديةتحوالتها و   ستوياتهاـم    

                      و
  الذّات حدود  استمداد       

       العربية منها            
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  * * ** * * * * * * * * * * * * * * * *                                            
                   

               
  
  
  
 

  

  

  

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

I( يني   دورةحركات اإلصالح الدفي الحداثة الغربي 
 
 
 
 
 
 

يرتبط مفهوم المجتمع الغربي الحديث بالمجتمع الصناعي إلى حد تبادل المواقع 

رغبة في تسمية المجتمع األوروبي   و الغربي عامة  اآلخر حين الحّل أحدهما محّل، في أحيانا
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  و مرد ذلك يعود إلى ؛في القرون المتأخّرة ، و على وجه التّحديد خالل القرون الثّالثة األخيرة 

  .ترابط النّشأة التّاريخية للمجتمع الحديث بظهور مجتمع الصناعة 

                

المجتمع الصناعي نجم  عن تلك التّحوالت إن ارتباط  الحداثة بمجموع خصائص 

الّتي كانت تهز أركان المجتمع الغربي لتعيد صياغته ال في أشكاله  و واجهاته ، و لكن في بنيته 

   : هيو كان ذلك على مستويات بارزة ثالثة؛  كلّهاالفكرية و اإلقتصادية و السياسية و الثّقافية 

   .حركات اإلصالح الديني : أوال

  . فلسفة األنوار : ثانيا

  . الثّورة الصناعية البريطانية و  الثورة الفرنسية :ثالثا

تحليل قصد الوقوف على مميزات المجتمع الغربي الحديث  ال  بثّالثة ال سأتناول هذه المستويات و

 و هي  و محاولة منّي في تسييج  مدى  استمداد الذّات العربية  من هذه المستويات، من جهة 

   . من جهة أخرىتقصد مقصد التّحديث

  
  

  

  

 وجهت  إن أهم ما يميز حركات اإلصالح الديني و دورها في اإلصالح هو أنّها

بمفهوم الغرب لتلك ( نضالها إلى الخلف ، أي إلى غلق األبواب على العصور الوسطى  

   الديني و السياسيو اإلستبداد  ، باعتبارها الحامل األساسي للجمود الفكري) العصور

 لذلك برزت في هذه ؛وبحسبانها الموطّد الرئيس ألبشع صور و تجلّيات الحيف اإلجتماعي 

و كبؤرة للتّسلّط ؛  فجاءت    ،   استهدفت الكنيسة كمركز للسلطةىالحركات اإلصالحية رؤ

       "مارتن لوثر "  المصلح األلماني عالم الالهوت  ،  و كّل من األفكار  المنبجسة عن كتابات

) Martin.LUTHER  = 1483 ؛  وعن كتابات و  أفكار   عالم   الالهوت )   1(  )م 1546  - م 
                                                 

هاجم متاجرة الكنيسة بصكوك الغفران   ، علق على باب . البروتستانتي في ألمانيازعيم حرآة اإلصالح . ، ر اهب ألمانيمارتن لوثر )  1
ترجم ). 1521عام ( من شرآة المؤمنين البابا ليو العاشرحرمه ). 1517عام (احتجاجه المؤلف من خمس وتسعين فقرة  ويتينبرغ آنيسة

   .آبير في تطور األدب األلمانيفكان لذلك أثر ) 1534عام (إلى األلمانية الدارجة > الكتاب المقدس<
في  لوثر نشأ في ألمانيا على أساس من تعاليم. و یعتبر أقدم المذاهب البروتستانتية وأآبرها. البروتستانتيمارتن لوثر هي مذهب  اللوثرية و

 ,وبوهيميا, وهنغاريا, لطيقودول الب, ورومانيا, وإيسلندا, والسويد, والنورويج, الدانمرك ثم انتشر في 1580 وعام 1517ما بين عام 
وتؤآد على أن الفرد مسؤول , وتطرح آثيرا من الطقوس الدینية التقليدیة, الباباواللوثریة ال تعترف بسلطة . والواليات المتحدة األميرآية
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 الّذي فتح )2( معبرة عن هذا التّوجه)Jean CALVIN   =1509-1564() 1   ( " جون كالفين"

     إلى المستقبل  في أساسهاالمجال واسعا أمام أفكار النّهضة  ، تلك األفكار الّتي كانت متّجهة 

 فبرزت  مجموعة من  ،  لذلك تعددت األشكال الفلسفية و السياسية و الدينية و العلمية فيها 

  تلك المذاهب والنّزعات - حسب رأيي-المذاهب و النّزعات في الفلسفة ، من أجدرها بالذّكر

             ،  كأفكار الالّهوتي الهولنديالّتي أبرزت  مجموعة من األعمال الجريئة   اإلنسانية

     ثناء على"  حواها كتابه    تلك الّتي منها و خاصة  ،  )م1536-م1466 "(أرسموس" 

- مThomas MORE1478=   (  " مورتوماس " ،  و أ فكار الفيلسوف اإلنكليزي)  3 "(الجنون

                                                                                                                                               
 اللوثریين اليوم نحوا من ویبلغ عدد. هو المصدر الوحيد لشریعة اهللا> الكتاب المقدس<تجاه الخالق ال تجاه السلطات األآليرآية وعلى أن 

   .ألمانياخمسة وسبعين مليونا أآثر من نصفهم في 
  

  :راجع 
   ،1984 ، 1  ،  المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط 2 ، ج )جزءان(  موسوعة الفلسفة : عبد الرحمن بدوي -

  .367-363 ، ص)مارتن(لوثر                                                        مادة 
  

    ترجمة سمير آرم   ، دار الطليعة  الموسوعة الفلسفّية ،  : یودین. لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين بإشراف روزنتل و ي-
  .415-413 ، ص ، مارتن  لوثر ، مادة2                                                             للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط

  
 من علماء الالهوت البارزین عند البروتستانتيين ، الى جانب اشتهاره باإلصالح ، و   انتمائه الى المذهب جون آالفينیعّد )   1

  .اإلنساني
  :راجع 

   ،1984 ، 1روت ، لبنان ، ط   ،  المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بي2 ، ج )جزءان(  موسوعة الفلسفة : عبد الرحمن بدوي - 
  ..266-260 ، ص آلفان                                                      مادة  

    ترجمة سمير آرم   ، دار الطليعة  الموسوعة الفلسفّية ،  : یودین. لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين بإشراف روزنتل و ي-
  .385،  ص آالفين،جون  ، مادة2                                     للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط                        

  
   ،1984 ، 1  ،  المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط 2 ، ج )جزءان(  موسوعة الفلسفة : عبد الرحمن بدوي -

   ..266-260ص  آالفين  ،                   مادة                                     
 

  
  MELONCHTON" الذي وضعه باإلشتراك مع La Confession d'Augsboursg)  "  ( لوثر" یبلور هذا الّتوّجه آتاب  ) 2
الذي  ( l'Institution de la Religion Chrétienne )   "آالفين" ثّم آتاب   ، وهو آتاب مؤّسس للمذهب اللثوثري ،1530سنة "

  . م 1535وعضه سنة 
  :راجع 

   ترجمة سمير آرم   ، دار الطليعة  الموسوعة الفلسفّية ،  : یودین. لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين بإشراف روزنتل و ي-
    ؛  و مادة 415-413  ، صلوثر،مارتن ، مادة 2 ط                                                             للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ،

  .38                                                             اصالح ، ص 
  

في هذا الكتاب بناء العقائد المسيحّية على  أسس إنسانّية و عقالنّية ، و ینتقد فيه الفلسفة المدرسّية ، و خصوصا " ارسموس " یعيد ) 3
  . األرسطي في الفلسفة الّطبيعّية الّتراث
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تومازو  " عمل الفيلسوف اإليطالي  ر؛ كما أذك) 1 "  (أوتوبيا"الّتي تضمنها مصنّفه  )م1535

كما أبرزته فصول  كتابه ) مTommaso CAMPANELLA1568 -1639=    (   "  كامبانيال

  ).  2 "(مدينة الشّمس" الّذي عناه بـ

  

 منها تلك الّتي يأما في المذاهب  السياسية  فقد برزت مجموعة من األفكار تستوقفن

          "   فرانسيسكو سواريز "   مثل أفكار الفيلسوف اإلسبانيانبنت على النّزعة العلمانية ،

 )= F.SUAREZ1548ة منها تلك الّتي حواها كتابه  )م1617- ممجادالت"  ، و خاص   
         " نيكوال ماكيافيلّي"   أفكار الفيلسوف السياسي اإليطالي  ي؛ كما تستوقفن) 3 "(ميتافيزيقية

 ) = Niccolo MACHIAVEL14694 " .(األمير"  من خالل محتويات كتابه  )م1527- م(  

  

هذا ، و إذا كانت اإلصالحات السياسية والدينية قد أسهمت في تعرية الواقع القديم  

و في سحب الغطاء عن أوهام كثيرة متعلّقة  أساسا بمكانة العقل من أصول اإلعتقاد ، و  في 

ة و العملية اإلنسان النّظريل حقائق جديدة في ميادين حركة  ة ،فاعليأت األذهان لتقبفإنّها هي

لهذا أخذ القول  العلمي  يخطو بثبات نحو الطّريق . الطّبيعة و نظام الكون و قوانين الواقع

                                                 
هذا الكتاب في الّسجن قبل أمر  المملك بإعدامه،و هو آتاب یبرز المذهب اإلنساني في الفلسفة ، و یحارب  " توماس مور"  أّلف  )4

الملكّية ، و  ي  یقوم على اشتراآّية، ليدعو الى نظام اجتماعانكلترا الملكّية الخاّصة ، و ینتقد نمط العالقات الّسياسّية اّلتي آانت سائدة في 
  .دیمقراطّية المشارآة في الّشؤون العاّمة ، و سلمّية الّتحّول الّسياسي 

  
1950, Paris  , ZEVAEStraduit par     La  cité du soleil: CAMPANELLA  )  5 

 
ّسياسي لعصر الّنهضة،و ذلك لما تضّمنه من دعوة إلى یبرز هذا الكتاب جرأة فكرّیة جعلت منه مد ّونا من أشهر المد ّونات في الفكر ال

   .مبادئ العقل و قانون الّطبيعة تأسيس مجتمع  إنساني عالمي یحكمه الفالسفة و القساوسة ، یسود فيه نظام یقوم على 
  

    و هو الحكم اّلذي یقوم أّوالفي هذا الكتاب نظرّیة الحّق اإلالهي بدعوته الّصریحة إلى تأسيس الحكم المدني ، " سواريز" یعارض )   1
  .و أساسا على اإلختيار الّشعبي الحّر ، و هذا من مبدإ أّن الّشعب هو مصدر الّسلطة 

   
  
  

 ، ة الّلهعن تحّول الفكر الّسياسي  إلى الّطابع الواقعي و الّدنيوّي الّصرف ، فلم یعد المجتمع یتطّور بإرادة من " األمير "یعّبر  )2
ا لقوانين الّطبيعة ، آما یبرز هذا الكتاب نظرة ترى في اإلنسان المدني طبيعة أنانّية مّيالة للهدم و الـّتجاوز ، و نّزاعة لكّنه یتطّور طبق

 .للغّش ، لذا یلزم قيام دولة قوّیة یسعى فيها الحاآم إلى أن یكون مرهوب الجانب أآثر من أن یكون محبوبا 
  :أنظر

   ،1984 ، 1  ،  المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط 2 ، ج )جزءان( فة  موسوعة الفلس: عبد الرحمن بدوي -
  ..466-463، صمكيافلي                                                       مادة   

  
  



 267

لرياضي و الالهوتي  إذ قلّبت تأسيسات  العالم ا ؛ أو في اتّجاه اإلنقالب الكوبرنيكي  ،) 1(الملكية

 )م1543-مCOPERNICUS  = Nicolas 1473   (  " وسنيكوالي كوبرنيك "  دي البولنو الطبيب

مجموع العقائد السابقة ؛ فغيرت النّظرة إلى نظام األفالك ،  فصارت نظريته الفلك في علم 

الخاصة بدوران األرض حول الشّمس  و حول محورها  بداية للقطيعة مع النظرية البطلمية الّتي 

  .)2(فكرة مركزية األرض كانت تقوم على 

   

حدثا  ) COPERNICUS   Nicolas(   " وسنيكوالي كوبرنيك"   لقد كانت نظرية

علنت  عن إفالس رداء الالّهوت في المباحث الطّبيعية، وألنّها أسست لبداية أثوريا ، ألنّها 

 بين حركة األجرام استقاللـية البحث في مملكة الطّبيعة ، فكانت بذلك طاردة الصطناع التّناقض

    ها و النّزعة السكوالئية من بعدت تزعم الفلسفة األرسطيةالسماوية و الحركات األرضية كما كان

  

-  م        KEPLER =  1571("  كبلرجوهانس" الفلكي األلماني  كما أن تأسيسات 

وانينه الثّالثة    عبدت الطّريق أمام المالحظة والتّجربة ، و كان ذلك من خالل ق)م1630

 ، والّتي تقوم على القول   بالمدارات البيضاوية الشّكل )3(المشهورة في حركة الكواكب 

  للتّفسير كانت جريئة في داحضياتها  "  كبلرجوهانس"فال شك  إذن أن أفكار  . لحركتها

 و الالّتاريخي للقول العلمي  دة إلى نوع من  ، إالّ أنّها كانت مع ذلك  مشدو)4(الالّعقلي

                                                 
  یة عن الّتحّول اّلذي أحدثه آنا"اإلنقالب الكوبرنيكي " یستعمله بنفس معنى  " آانط" هذا المصطلح هو للفيلسوف األلماني  )3

،أو مرحلة ایدیولوجّية " ما قبل العلم "   في علم الفلك ، وهو یشير به إلى الّتحّول ااّلذي یشهده علم من العلوم في مرحلة آوبرنيك 
  .العلم ، إلى مرحلة العلمّية المحضة ، حيث یقوم العلم بقطيعة نوعّية مع ماضيه ليحّقق ذلك اإلنقالب 

  
  المجلس الوطني للثقافة و الفنون ،األصول ، الحصاد ، اآلفاق المستقبلّيةفلسفة العلم في القرن العشرين : منى طریف الخولي ی)  2

  .78-76  ، ص2000                                و اآلداب ، الكویت ، 
ن جميع الكواآب تدور حول الشمس في مسار یتخذ شكل هي ثالثة قوانين خاصة بحرآة الكواآب  ؛  ینص القانون األول منها على أ)   3

وینص القانون الثاني على أن الخط الذي یصل مرآز الشمس بمرآز . یقع مرآز الشمس في إحدى بؤرتيه أو مرآزیه Ellipse قطع ناقص
دة الزمنية التي یستغرقها دوران أما القانون الثالث فينص على أن مربع الم. الكوآب یرسم مساحات متساویة في فترات متساویة من الزمن

 .الكوآب حول الشمس یتناسب تناسبا طردیا مع مكعب بعده المتوسط عن الشمس
 

  :راجع 
المجلس  ، األصول  ،  الحصاد ، اآلفاق المستقبلّيةفلسفة العلم في القرن العشرين ،  : یمنى طریف الخولي  -

 الوطني للثقافة 
  . 80 ، ص2000فنون    و اآلداب ، الكویت ،                               و ال

 
4 )L.W.HULL :History And Philosophy of Sciences  , Ed.Longman , London, 1965 , p7. 
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 لكن هذا لم يحجب قيمتها  ؛    باإلنسجام في الكون و اإليمانيةالصوفية ذات المسحة  الرياضية 

            " غاليليو غاليلي"الّتي برزت أكثر من خالل اإلحالة  إلى تأسيس علوم الطّبيعة عند 

)GALLILE = 1564ي بحت)م1642- معلى مفهوم ماد .  

  

   حركة المادة في معادالت رياضية )GALLILE  ( "غاليليو غاليلي"لقد صاغ 

 و انتهى في ذلك إلى أن الجسم يسقط بسرعة تتزايد بانقضاء ووضع قانون سقوط األجسام ،

الزمن منذ  أن يبدأ في السقوط ، و هذا معناه أن األجسام تسقط بعجلة ثابة ، أي وفق تغير ثابت 

 مدخله الرئيس  لتأسيس الميكانيكا الحديثة على ايبستيمولوجيا  كلّهن ذلككاو  ؛  )1(في السرعة 

حصرت  معظم همها في اإلشتغال  بمسألة التّخلّي عن البنية الفكرية العامة الّتي سادت العصور 

منها على  " أرسطو"  و لفلسفة  ، من جهة أن تلك البنية مدانة للفلسفة اليونانيةو ذلكالوسطى، 

 و في معالجة مشكالتها ؛  لذلك تراني من  ، وص ، بحصة األسد في تكون منطلقاتهاالخص

 غاليلي" القائلين أن  ")    GALLILE( ة  مع الفكر القديم، فلم يعدأحدث قطيعة إيبستيمولوحي  

سطية  الرجوع إلى األساليب القديمة في التّفكير بعدها ممكنا، خاصة فيما يتعلّق  بالتّصورات األر

 هذا يتأكّد أكثر لما نعرف أن   يالّتي كانت تشكّل أساسا في العلم ، وفي فهم الواقع ؛ و لعّل  زعم

  كانت منصبة  على الكشف عن العالقات الرابطة بين )GALLILE  ("غاليلي "    اهتمامامات 

 فسح المجال واسعا أمام الظّواهر أكثر من اهتمامه بالظّواهر و ماهيتها ، كما كانت متوجهة نحو

    مكّنه  من نزع صبغة الحسم عن الخبرة  ؛  ممااإلستنباط أكثر من المراقبة المباشرة للواقع 

، ليضفيها على اإلستنباط الرياضي )BACON("  بيكون" و المالحظة المباشرة كما كان يؤكّدها 

           لمستوى األملس تماماكا(  لذلك صارت التّجارب عنده مشروطة عقليا  ، و اإلستدالل

  .، فالتّجربة عنده هي تجربة فكر)و العمود القائم 

  

- عنده تعند الحد الّذي وقف- ي اإليبستيمولوجيا و معطياتها  تمكّننتلك إن معالم 

    من توكيد القول بأن عصر النّهضة مثّل الحد الفاصل في تكوين الوعي األوروبي بين القديم 

                                                 
   ، عالم المعرفة ، المجلس الوطنياألصول  ،  الحصاد ، اآلفاق المستقبلّية  ،فلسفة العلم في القرن العشرين : یمنى طریف الخولي ) )  1

  .82 ، ص2000                                   للثقافة و الفنون  و اآلداب ، الكویت ،    
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وكان ذلك متمثّال في نقل المستوى المعرفي من منظومة فكرية إلى أخرى مستقلّة   ،و الحديث

  :عنها على نحو المفاصل  التّالية

  

 من الدين كمصدر مباشر للحقيقة العلمية إلى التّجربة اإلنسانية و الجهد العقلي كأداة لبناء -أوال

  .ْعطى ، فصارت الحقيقة  مذّاك تُْبنى و ال تُ هذه الحقيقة

  

) 1( من الكسمولوجيا األرسطية الّتي تقوم على تصور مغلق  للكون يفصل بين  عالمين -ثانيا

إلى  ، يختلفان في طبيعة العناصر المكونة لهما، و في نوع و مصدر الحركة الّتي تنظّمهما

اضعة لقوانين الفيزياء الحديثة الّتي قامت أساسا على مفهوم الطّبيعة المتّسقة مع نفسها ، و الخ

  .قابلة للتّرجمة الرياضية  الّتي تجري في كّل أجزائها 

  

كعنصر أوحد في التّشريع في مسائل الروح و البدن ، إلى الفصل " المقدس"  من مفهوم -ثالثا

الالّهوت الّذي مجاله الروح ، و العقل الّذي يسوس الجوانب : القوي بين نمطين من التّشريع 

  . و غيرها من مجاالت حياة اإلنسان ،و الفنّية و السياسية   اإلقتصادية اإلجتماعية و

  
  
  

 
 
II ( طريق  الحداثة: األنوار فلسفة    
  

   

                                                 
  
عالم ما فوق القمر،وعالم ما تحت القمر،وهو تقسيم استعمله أرسطو ، لكّنه ظّل مهيمنا على الفلسفة الّطبيعّية حّتى :ان العالمان هما ذه ) 1

  العالم منقسما إلى صنفين مختلفين في عناصر تكوینهما ، و في شكل الحرآة التي تنتظمهما حلول القرن السابع عشر ، و هو تقسيم جعل 
و الحّد الفاصل بينهما هو القمر ، فما تحته هو الطبيعة المادیة  و عناصرها التراب و النار و الماء و الهواء ، و هي تخضع إلى محّرك ال 

  .ها دون ان یّتصل بها جیتحّرك یقع خار
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  لقد شكّل عصر التّنوير حلقة التّأسيس الفكري و الفلسفي و العملي للعصر الحديث 

ذلك كانت فلسفة األنوار جامعة بين  ل؛كما شكّل بواكير التّجاوز الكيفي لحقبة من التّخلّف الشّامل 

  :اختالفات المثالية و التّجريبية الّتي عرفها تاريخ األفكار في أوروبا في تيارين فلسفيين 

  . تيار يؤسس أفكاره على أسبقية العقل و أولوية مبادئه في المعرفة-

  .و تيار يؤسس المعرفة على أسبقية التّجربة و أولويتها -

  

وجهت الجهود النّظرية لهذين التّيارين خالل القرن الثّامن عشر إلى تغيير لقد ت

  .األوضاع اإلجتماعية و السياسية و اإلقتصادية ؛ فجاءت الثّورة الفرنسية نتاجا مباشرا لذلك

  

، وفي احتواء شروطه   لقد انحصرت أولى سمات عصر التّنوير في حاكمية العقل

)  René DESCARTES=1596-1650 ("  ديكارت رونيه " فكان  ؛ لمعرفة وقوانينه كّل مجاالت ا

إلى جانب )1(من المراجع األساسية الّتي أطّرت هذا العصر بتأمالته و مقالته في المنهج

 برسالته في  )Baruch de SPINOZA =1632-1677( " باروخ سبينوزا" الفيلسوف الهولندي   

 " هوبز توماس "، إلى جانب الفيلسوف اإلنكيزي  )2(في األخالقاألخالق  و السياسة،  و كتابه 

 )Thomas HOBBES =  1588-1679(  المواطن"و  " التّنين"  بمحتويات)"؛ كّل هذا  بمحاذاة  ) 3

                                                 
  : م  مع ثالث رسائل أخرى هي1637 سنة  مقال في المنهجآتابه الّشهير "  ديكارت "شرن)   1

و الثالثة  في )           LES METEORES(و فيها یبحث في مسائل انكسار الّضوء ، و الثانية في الشهب ) DIOPTRIQUE(عن 
 م 1641 سنة تأّمالت في الفلسفة األولىآتابه "  ديكارت " أصدر الهنسة ، و قد نشرها جميعها معا في مجلد واحد و بدون اسم للمؤلف ، ثّم

                 " هوبز"و " ميرسين" و " آاتيروس"م، وهو یتضّمن سبع سالسل من اإلعتراضات التي آان قد وّجهها إليه 1642ثّم سنة 
  .عنها ، و رسائل أخرى " ديكارت"ن اجابات و الریاضيين و الآلهوتيين، آم تضم  و غيرهم من الفالسف"بوردان"و "  غاسندي"و 
  

  
   و في 1670الذي وضعه سنة )Tractatus Théologico-Politicus  (في رسالة في األخالق و السياسة" سبينوزا"یعرض )  1

يسي للمعرفة ،   مذهبا فلسفيا یجعل فيه علم الطبيعة و أحوال اإلنسان  الغرض الرئ1677الذي وضعه سنة   )Ethics ( األخالقآتابه 
وهو یحل هذه الممشكلة ، على الطبيعة وحدها، و هذا ’ فأظهر آيف تكون الحریة اإلنسانية ممكنة في اطار قيود الضرورة، فاقام تعاليمه 

  .في مناهضة  جدیة لثنائية دیكارت 
  :أنظر

  رج طرابيشي ، دار الطليعة ،  بيروت ، لبنان  القرن السابع عشر ، ترجمة جوو.4، الجزء)  أجزاء7 ( تاريخ الفلسفة ،: اميل برهييه -
  .196 ، ص1983 ، 1                                             ط 

  
 ، مما جعله یفكر  في  صياغة أفكاره 1636 سنة   " غاليلي"  الى اهمية الفيزیاء  أثناء النقاش الذي خاضه مع "  هوبز"تنبه  )2

 أما في الكتاب ،حيث بين ان الظواهر الفيزیائية یمكن ان تبّين بواسطة الحرآة )   De Corpore (لجسم في ا: الفيزیاّیة  في آتب ثالثة 
والذي وضعه -فبين الحرآات البدنية الداخلة في المعرفة و الشهوة ، في حين تضمن الكتاب الثالث  " في اإلنسان " الثاني و الذي عنوانه 

        أو مادة و صورة"  ياثانفاللو" شرح تنظيم الناس في المجتمع ، آما یعّد آتابه -  )   De Cive"(  في المواطن " بعنوان1642سنة 
 Leviathan,or the Matter,Form,and Power of a Commonwealth Eclesiastical and( )الكومنولث(و سلطةالجماعة

Civil (    مناقشة جریئة للكتاب المقدس، و هجوما عنيفا علىنظام -وخاصة في قسميه الثالث و الرلبع- م  1652الذي وضعه سنة 
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 John"( جون لوك"  و تجريبية  ،)Issac NEWTON=1642-1727( " نيوتن اسحق "ميكانيكا 

LOCKE =1632-1704( ةو العقالني ،   ة  للفيلسوف األلمانيايمانويل كانط"   النّقدي"            
)Immanuel  KANT =1724-1804.(  

  

            كان التّعقيل إذن هو القاسم المشرك األعظم بين مختلف هؤالء الفالسفة 

لموصلة إلى و السياسيين و العلماء الرياضيين و الفيزيائيين  ، فالعقل عندهم هو األداة الوحيدة ا

اليقين، وإن كان البد له من سند، فما ينبغي أن يخرج عن دائرة الحواس الّتي تمده بأولى 

     مستويات اإلدراك ، وال أن يمرق عن  أدوات منطقية تقوده في عمله استنباطا و استقراء  

  بقدر ما كان مدخال  و استنتاجا و مقايسة  ؛  إالّ أن هذا لم يكن  معبرا عن أحادية في الرؤية

   .)1(لإلختالف   ،   و مؤسسا للمذاهب الفكرية في شتّى ضروب المعرفة 

   

، إالّ  الرغم من اختالف المدارس و المذاهب في هذا الفكر التّنويري الرعون وعلى

     وحول قدرته المطلقة على المعرفة  أن اإلجماع كاد يكون حاصال حول اكتفاء العقل بذاته ،

 )René DESCARTES( "رونيه ديكارت "  و هذا بالضبط ما  بلورته العقالنية الفرنسية مع

حيث تراجعت   أدوات اإلدراك األخرى  عن مواقعها ، فانحسرت فعاليتها لتترك الفسحة كاملة 

 )René DESCARTES(" ديكارترونيه " للعقل ، تأسيسا على مبدأ الشّك المنهجي الّذي أراده 

ال لكّل ضروب المعرفة ، و مفجرا للكوجيتو ، ال بوصفه مبدأ منطقيا وجوديا سابقا على شام

  .)2(و لإلاله معا  الذّات فحسب ، و لكن بحسبانه كذلك مبدأ مؤسسا للذّات و للطّبيعة

  

                                                                                                                                               
یمكن أن نجمل  آراء هوبز في  القول بان آل ما هو موجود . جامعة اآسفورد و أنصار البابویة و الكنيسة المسيحية لبحث حقوق الملك 

كل   شيء ،و لهذا یتحّدد موضوع الفلسفة عنده  و آل ما یتغير هو حرآة ، ، فالمادة و الحرآة هما       المبدآن النهائيان   ل هو مادة 
باألجسام وهي في حرآة ، فالفلسفة هي معرفة المعلوالت  أو الّظواهر آما  نحصلها بالتعّقل ابتداء من معرفتنا بأسبابها ، او بتوّلدها ، و 

 .أیضا معرفتنا بالعلل أو الّتوّلدات اّلتي نحّصلها من معرفة معلوالتها اوال 
  

  :أنظر
  

  .52، الفصل الثاني ، ص . ت.دار القلم ،  بيروت ، لبنان ، دتاريخ الفلسفة الحديثة ، :  یوسف آرم -
  

  .8المرجع نفسه  ، ص)  1
2 ) René DESCARTES :Les Principes de la Philosophie , Librairie Philosophique J.Vrin , 1967, p 49. 
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 رتلكنل الميتافيزيقي الصظهر  ، و التّراجع عن المواقع ،ف هافت  أبراج التّأم 

قالب الّذي أحدثته النّزعة النّقدية الكانطية  في زعزعتها للتّراث الفكري الغربي جليا مع اإلن

تمثّل النّقلة أ أنا  لذلك ؛و كان ذلك من خالل إحالته على الوقائع  و التّجربة اإلنسانية ، عامة 

   ايمانويل كانط"  الّتي أحدثتها فلسفة األلماني"  )Immanuel  KANT( في  الفكر ال   غربي    

  و في رمة تراثه متجسدة أكثر في تحويل اإلهتمام  الفلسفي من المبحث األنطولوجي الكالسيكي 

 فالتّساؤل الكانطي  ؛  و حدود المعرفة  و معايير العمل   إلى قوانين العقل ، و المنطق المجرد

فلسفي التّقليدي من كون هو تدرج نقدي بالزعم ال-ذّاتلوالحقيقة المطلقة با-عن قيمة الحقيقة

إلى البحث في حقائق جزئية تسكن  ، مهمة الفلسفة هي الكشف عن الحقيقة من موقع امتالكها

         إقامة لحدود المعرفة ضمن  ثالثية العقل كما أنّه   ،الوقائع الطّبيعية المتحولة و المتعددة

  .)  1  (و الحواس و التّجربة 

  

ريق واسعا أمام تقدم العلم ، فصار يمشي الفيسحى لتتضاءل أمامه هذا  كلّه فسح الطّ

 و هذا ما نتبين معالمه بصورة أوضح  مع    ؛  وتتقلّص حدوده أكثر فأكثر مضامين الوهم ،

  فجعلها تحتوي تاريخ اإلنسان  الخصب المعرفي للجدل الهيجلي الّذي وسع من نطاق التّجربة ،

   ، و ذلك لما   و الدينية   و الفنّية   و اإلجتماعية  في أبعادها الفكريةوذلك  بما أدخل من  تنظيم

  

         جعلها نسقا من العالقات الجدلية بين  الذّات  و الموضوع تارة ،  و بين الوعي الفردي

  .)2(و العقل الكوني تارة أخرى 

  

لنّظري الّذي برهن به الرغم من اإلحكام ا  هو أنّه  على  هنايشد انتباهيإن ما 

على تحقّق المطلق في ) George Wilhelm  Friedrich HEGEL =1770-1831( " هيغل "

 دون   ؛  إالّ أنّه يبقى)3(و ذلك بالتّركيز المستمر على دوام تطلّع العقل إلى المطلق التّاريخ ،

                                                 
  .133ص .ت.، المؤسسة العربية  للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، د ترجمة اسعد رزوق آانط ، :أوغي شولتز ) 1

   1981 ترجمة و تعليق مصطفى صفوان  ، اليونيسكو و الشرآة الوطنية للنشر و التوزیع ،  الجزائر  فينومينولوجيا الفكر  ، :هيجل )  2
  .124                                               ص 

  
الوعي '' للمسيحية بوصفها ارقى تعبيرات الدین التوحيدي التي انتهت الى صيغة ما یسميه بـ " هيجل" الّنوع من الّنقد  یوّجهه هذا  )   2  

  .اليذي یشعر المتدین خالله بالتمزق بين عالم الربوبيةى الذي ینشده و عالم الواقع الذي انفلت منه '' الشقي 
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؛ و لعّل  والسياسي    واقعهم اإلجتماعيفي و ، القدرة على تفعيل هذا المطلق في حياة النّاس

 Karl Heinrich =(   "كارل ماركس "    المضمون المادي الّذي منحههذا ما شكّل

MARX1818يالكتيك )م1883- مل اإلهتمام  حينما  للده بالنّقد إلى عمق المجتمع،  فحوتوج

و  ؛   لتّطبيق ، أي إلى ميدان الممارسة و ا" البراكسس"الفلسفي من أفق التنظير و التّجريد إلى 

من محاولة فهم العالم إلى ممارسة تغييره ، فصار معيار التّطور قائما على أساس  بمعنى آخر

عالقات اإلنتاج ، كما صارت حركة التاريخ  متوجهة نحو تحقيق التّوافق بين القيمة و المادة ، 

 الصراع التّاريخي  و بذلك يكفّ ؛  و بين اإلنسان بوصفه قيمة ومردود عمله بما هو مادة 

 فتتفتّح أمام العقل  ، المحتدم بين طبقات المجتمع ، لتنسجم قوى اإلنتاج في مصارعة الطّبيعة

  ع من الكشف العلمية الجميع ، مسالك جديدة توس1 ( و تحقّق رفاهي(.   

  

     ي األلمان من هذه الثّالثية الّتي انطلقت من نقد العقل لتحريره كما أبرزته  نقدية

      و منها إلى  نقد العقل لتفعيله كما أجلته جدلية ، )Immanuel  KANT(   "ايمانويل كانط"  

  مواطنهما     ، لتنتهي إلى نقد المجتمع لتغييره كما بلورته مادية)  HEGEL  ("هيغل" مواطنه

فاعل كّل تلك ، نصل إلى دائرة الفرد الّذي صار يشكّل بؤرة ت ) MARX Karl ( "ماركس" 

  الذي التزمت به في العديد من مطالب هذا البحثمنهج التّحليليال ي و هنا يلزمن.األبعاد 

  بخصوصيات ) Sigmund  FREUD=1856-1939("  سيغموند فرويد " بالوقوف عند اهتمامات  

      كائنا يحيا و لكن بوصفه  ؛  أو اجتماعيا  ،  أو تاريخيا ال ، الفرد ، ال باعتباره كائنا عاق

 لذلك نجد النّقد الفرويدي ينصب  ؛  ) الّذي هو جسمه(   يفترض عناية بوعاء حياته و بالتّالي

     على تاريخ الفرد  ، و على محيطه الطّبيعي ، و على بيئته ، باعتبارها كلّها رموزا لصده 

         بية حاجاته الحيوية و تل ،  و باعتبارها أيضا حواجز مانعة لتحقيق رغباته   ، و قمعه

ال باعتبارها  سلطات و قوى خارجية فحسب ، و إنّما بوصفها قوى داخلية تمارس سلطانها على 

الفرد في شكل أنظمة اجتماعية ، و قيم أخالقية و دينية ردعية ، تنشأ عنها مواجهة حادة بين 

ممثّال " األنا األعلى"  و طرفاها ،  الذّات  مبدأ اللّذّة و مبدأ الواقع  في عالقة صراعية مسرحها

  .) 2 (مدافعا عن لذّته الحيوية" الهو"و الدينية ، و  لقيم اإلجتماعية األخالقية ا

                                                 
        1971 ، 3تعریب توفيق ابراهيم سلوم ، دار الفكر ، موسكو ،ط وجز تاريخ الفلسفة ،م.جماعة من األساتذة السوفييت )   1

  .613-607                                            ص 
    " فرويد" ، مادة  1984 ، 1 ، المؤسسة العربية للدراشات و النشر ،  ط 1، ج) ج2 ( موسوعة الفلسفة ، : عبد  الرحمن بدوي )    2
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إن هذا المكبوت الّذي تتضافر قوى عديدة لتدفع به إلى اإلنتكاس  و اإلختفاء ال يفقد 

 و الّتي منها اإلنحرافات ،سلبية للحضارة  وجوده مطلقا ، ولكن يظّل يتوارى خلف األشكال ال

 و األعراض التّدميرية  ، و الحروب ، و كّل  ، األخالقية ، والجريمة ، و ممارسة العنف

           "فرويد" وعلىالرغم من أن تحليالت  ؛  ضروب اإلستغالل في كّل اشكاله  و أنواعه 

) FREUD  (الحضارة قام ا   و قمع الغرائز و الميول  ، ت على الكبتتفضي إلى القول بانمم

            إالّ أنّه يعترف بأن الكبت شرط في بناء الحضارة ؛    حضارة شقاءيجعل منها  

  .)1( أيضا  دوامها بل و في  ، و استمراريتها

  

  

سهامات المراحل الكبرى  إهكذا تكاملت رؤى المشروع الثّقافي الغربي  من خالل  

   من القول أن عصر التّنوير قام على مجموعة من المبادئ نيتي توالت على كياناته ، مما يمكّنالّ

  

  

  

  

  

  

  

  :صنّفها في النّقاط التّالية  ، أفي بناء مطلب الحقيقة 

  

     في بناء الحقيقةبدأم الطّبيعة) أ 
                                

                                                                                                                                               
  .124                                                                 ص

1 ) Roland CHEMAMA ( sous la direction de) : Dictionnaire de la Psychanalyse , Ed. Larousse , Paris ,  
                                                                             France , 1993 ,Article   « refoulement», p 211.215. 
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و بذلك  ومجاال للتجربة ، ،طريق األنوار حقال لإلختبار صارت الطّبيعة مع قدل                 

 و مع مجال ، قامت القطيعة مع مواقع الخوارق و المعجزات تمت عقلنتها ، و خاصة لما

 فالمطلب العقلي لبناء الحقيقة   ،  يدعو للتّأمل والتّسييج  ؛  و في هذا ماتجلّيات اإلرادة اإلالهية 

 فحتّى ما كان يعرف في ؛ لإلدراك ، و بالخضوع لمناهج النّظر العقلي جعلها مشروطة بالقابلية

 و لعّل  ؛  نظرية المعرفة التّقليدية  بجنس الالّمعقوالت تحول مع األنوار إلى موضوع للعقل 

- JEAN Jacques ROUSSEAUX  = 1712   (      "وجون جاك روس"    الفصل  الذي عناه

ميتافيزيقا " ، و كتاب   ) 1" (  العقد اإلجتماعيفي"  كتابه في"  الدين المدني" بـ  )1778
 فأصناف الموجودات عند هذا ؛ ته يعتبران من مبينات ما قل)KANT ( "كانط"  لـ    "األخالق

  و إما مستعصية ،األخير صارت إما قابلة لإلدراك العقلي  ،  و بالتّالي تكتسي صفة الموجود 

؛ كما أن الطّموح الفلسفي الهيغلي يعد أحسن معبر (2) ن دائرة الوجود على العقل ، فتخرج ع

و ذلك في مقولته  بالمطابقة بين العقل و الواقع من خالل التّحقّق الكلّي لما هو عقلي  ،  تهعما قل

  ).3 (و التحقّق الكلّي لما هو واقعي في العقل   ،الواقع في

  

 و هذا معناه بداية ؛ صار حاالّ فيه بلرقا له ، لم يعد مركز الكون  مفابهذا المعنى 

 على أقّل -التّفكير العلماني  الذّي يقوم على أن  دور اإلاله في إعطاء المعرفة قد انتفى ، أو 

        "غاليلي غاليليو " لم تعد إليه  حاجة في تشييد أدلّة تفسير الطّبيعة ، فاكتشافات   -تقدير

)GALILEE = 1564-1642 (ا ميكانيكا فنيوتن"ي  قضايا مبادئ الحركة ، و الّتي أبرزتها جلي  "       

)NEWTON= 1642-1727( ك األجسام فيها بمقتضى ،  جعلت من الطّبيعة آلة ضخمةتتحر

 لذلك يمكن إحالتها إليه    ؛   مطابقة لقوانين العقل  و مبادئه ، وو محكمة اإلنتظام  قوانين ثابتة

بمقدار ما يزداد ف  ؛ غها في معادالت رياضية تجعلها مفهومة و متحكّم فيها يجردها  و يصول

  .  بمقدار ما تتقلّص دائرة  المجهول  و  القوى الخفية و األسرار اإلالهية  ، تعقيل الطّبيعة

  

                                                 
1 ) Jean-Jacques ROUSSEAU : Du Contrat Social ,  Ed. ENAG ,2éme édition , Alger , 1992, p 172-183. 

  
  و النشر،،  بيروت ، لبنان فتحي الشنيطي ، دار الّنهضة العربّية للطباعة .  ترجمة و تقدیم د أسس ميتافيزيقا األخالق ،: غمانویل آانط )  2

  . 171-170 ، ص    1969 ، 2                          ط
             

  .275ص . ت. دار القلم ،  بيروت ، لبنان ، د تاريخ الفلسفة الحديثة ،: یوسف آرم )  3
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   على مبدأ عقلنة التاريخ   تأسيس الوعي) ب -
                          

   

 و بلورها عصر  ،روح علمية كان قد دشّنها عصر النّهضة  إن قراءة التّاريخ ب

 متجاوزة لقراءات  التّأسيس على المعجزة و فجعلها قراءة خاضعة لمقاييس العقل ،  ، التّنوير 

على مضامين التّاريخ العام هذه القراءة تتفتّح و بذلك    ؛   و المركزية األوروبية ، اليونانية 

       الرؤية الجديدة على اعتبار الحضارة بناء إنسانيا ، توالت على إقامتهتتأسس هذه   .لألمم 

 و لعلّه العامل الذي أدى إلى اإلنفتاح الغربي على اإلسهامات   ؛و قيادته ثقافات مختلفة

على مستوى الممارسة السياسية و العالقات أكان ذلك ، سواء  ئهاالحضارية اإلسالمية و عطا

و على مستوى الفلسفة و العلوم ، مع ما أعلى مستوى العمارة و الفنون ، كان  أو ،    الدولية

ة السياسية و المعرفية في الت المنظوري خاصة من داخل التحو ، يحتمل هذا التفسير من نقد 

عودة ي لهو موضوع  أي من داخل تحليل نقدي للحداثة وما بعد الحداثة ، و  ؛  ر اآلخر تصو 

   .مضرب  الحق من هذا الفصلإليه في 

  

 و إعادة قراءة الماضي من مواقع متجاوزة  ، عقلنة المجال التّاريخيقادتلقد 

من أجل التّحكّم في  ،  الى تأسيس الوعي بالماضي ، والتّمسك بمعطياته  ، للقوقعة و اإلدعاء

       يشكّل روح فلسفة التّاريخ و هو بالذّات ما ؛توجيه الحاضر نحو مستقبل تبتغيه اإلرادة اإلنسانية 

  .)1 (و مناهجها في أوروبا

  

  
  

    عقلنة الدولة مبدأ ) ج -
   

                                                 
  .451-448 ، ص1982-1981 سوریا  ،  مطبعة اإلنشاء  ، جامعة دمشق ،مناهج البحث في العلوم اإلجتماعية  ،  : نایف بّلوز )  1
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  على الرغم من تجذّر الدولة في التّاريخ و في الحضارات منذ القدم                         

اء مدني سياسي، ومن ، وذلك من حيث أنّها بن  تعد في الفكر السياسي الغربي كيانا حديثاإالّ أنّها

، ومن حيث كونها  جهاز يحتكر مشروعية استخدام العنف داخل مجال  حيث أنّها ظاهرة قانونية

األمة ، ألن /هذه اإلعتبارات هي المؤسس لمفهوم الدولةف  ؛ جغرافي معترف بحدوده المادية

يم الشّؤون الداخلية و الخارجية فالقدرة على تنظ). 1 (سيادة الدولة هي الضامن في وحدة األمة

 في معرض حديثه عن اإلنسان    يوسف كرم. ؛ لذلك يرى دينبغي أن تقوم على أساس العقل 

  : أنGeorge Wilhelm  Friedrich HEGEL  ( ( " هيغل "و المجتمع في  فلسفة 

         

ية تحقيق الروح المطلق ،  و التّضح...غرض الّدولة                 " 

هي .فهي قومية لها لغتها و دينها  و افكارها.بالمصالح الخاصة في سبيله

و .إذن تامة الوحدة ، ال يقف منها الفرد موقف الخصم باسم انقد الشخصي

هي غاية  ، و األسرة و المجتمع المدني وسيلتان إليها ، تستوعبهما في 

ر اهللا على وجودها دليل سي. وحدة عليا هي الروح المطلق محققا بتمامه

  )2" (األرض و يجب احترامها كما يحترم االه أرضي 

  

  :  ،  ألن  كما أن الشّرط األساسي في  أهلية الحاكم هو عقالنيته

  
النّظام الطّببيعي هو الملكّية ألنّها تشخّص الّدولة و الفكرة القومّية " 

في زعيم واحد هو محل سلطانها و رمز تقاليدها ، هو العقل 

  ).3" (شخصي و قد صار عقال واعيا الالّ

  

تلك الثّورة   ،هذا باإلضافة إلى األبعاد الجديدة التي أمدتنا بها الثّورة الفرنسية

  . كما سيتم بيانه في المفصلة الالّحقةالتي أسهمت في بلورة النموذج السياسي لعصر الحداثة

  

                                                 
  .144 -125 ، ص 1975 ،  2 دار النهضة العربية ،  بيروت ، لبنان ،ط النظم السياسية و القانون الدستوري ،:فؤاد العطار ) 1

  
  .281ص . ت. دار القلم ،  بيروت ، لبنان ، د تاريخ الفلسفة الحديثة ،: یوسف آرم )   2

  
  . نفسها المرجع نفسه ، الصفحة)  3
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   عقلنة الدينمبدأ )    د -
  

 فإن ،إذا كان مجال المقدس يتّسم بالتّعالي عن أدوات اإلدراك البشري                         

   هذا له من المعضالت في التّعامل معه  ما يجعله في الكثير من األحيان مستعصيا على النّقد

  ،  و ما أنجزه القرن  الخامس عشرن فيمصلحوال أن ما قام به  -مع ذلك-ولكنّنا نالحظ 

 و أنوار القرن الثامن  ، سهامات القرن السابع عشرإ ذلك  من عقب و ما فالسفة النّهضة ،

   أفقد مجال المقدس  جّل  امتيازاته لما دفع بتأثيراته التّقليدية خارج دوائر الحياة  الفكرية  ، عشر

ه صار   ال يعني البتّة أنّذلك  لكن ؛) 1 (في المجاالت اإلقتصادية  و السياسية  و اإلجتماعية

ود التّنبيه إليه يكمن في  اختراق العقل لما أ الحدث الهام الّذي إنّما و ؛  مفكّر فيه  مجاال غير

        كان الخوض فيه محرما عليه ، و على الخصوص في التّعامل المباشر مع النّص الديني

 Martin( "ثر لومارتن"  فمن  ؛ و معطيات العصر   و تأويله انطالقا من حقائق العلم 

LUTHER(نيكلف جون" و " (Jean CALVIN)  مور توماس" و "  (Thomas MOORE)  

     (Baruch SPINOZA)    "سبينوزا باروخ" و  (Thomas HOBBES) "هوبز توماس " الى

    قصد   صار العقل يدخل في جميع مستويات النّصImmanuel  KANT((" كانط  ايمانوال" و  

  . و منازع الشعوذة ، و  عوامل التّسلّط  ، قيته من شوائب التّحريفو تن  ، تقويمه

  

  

  

  

  

                                                 
  .20-19ت ، ص .  ، المطبعة  التجاریة الحدیثة ،  د روحانية العلم أو فلسفة العلم و الدين : تكال رزق )  1
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 دعوة عقالنية للتّحرر  من الوسائط الدينية الّتي إالّ لم تكن )1 ( إن البروتستانتية

--Max WEBER    = 1864(" ماكس فيبر " و قد بين  ركاماتها نقاوة روح الدين ، غيبت في

  بشكل عام ، مثل  ، بل و  للديانات الشّرقية )2 (للكاثوليكية الرومانية  تحليله   في ) 1920

  

  

  
                                                 

نشأت في فترة حرآة .الضرب الثالث من المسيحية بعد األرثوذآسية و الكاثوليكية   : )Protestantisme(البروتستانتية   " ) 1
و للدیانة البروتستانتية . قدات أو الكنائس المستقلة التي تختلف في مبادئها اإعتقادیة القطعية و الكنسيةو هي اسم عدد من المعت. اإلصالح

فالبروتستنت ال یعترفون بالمظهر الكاثوليكي  ، و یرفضون القدسين و المالئكة و العذراء عند األورثذآسيين        . سماتها النوعية الخاصة 
و الفرق األساسي  بين البروتستنتية من ناحية و الكاثوليكية و األرثوذآسية من ناحية . دون سوى للثالوث  اإلالهيو الكاثوليكيين و  ال یتعب

 و اإلنسان ، و في هذا یري البروتستنتي اّن الّنعمة اإلالهية تصل إلى اإلنسان من اهللاخرى أّن البروتستنتية تقول بوجود رابط مباشربين  
و قد قضى  هذا المذهب على اولویة . اهللاال یتحقق بغير إیمان اإلنسان الخالص و بإرادة  " الخالص" لكنيسة  ، و  دون وساطة ااهللاعند 

          اهللاو نتيجة للعالقات المختلفة بين ....  ال لزوم لهما بابا روماالسلطة الروحية على السلطة الزمنية ،  و جعل الكنيسة الكاثوليكية و 
  "لبروتستنتية فلم یعد لرجال الدین  و الكنيسة فحسب مكانة ثانویة  بل اصبحت للطقوس الدینية ایضا مكانة ثانویة و اإلنسان في ا

  
  :أنظر

    ترجمة سمير آرم   ، دار الطليعة  الموسوعة الفلسفّية ،  : یودین.لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين بإشراف روزنتل و ي  -
   .81 ، مادة البروتستنتية  ،  ص 2                                            للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط                 

 
  م ، و 1054إحدى الملل المسيحية ،  تنتشر أساسا في أوروبا الغربية و امریكا الالتينية ،  و هي موجودة منذ عام ..." الكاثوليكية " )  2

اإلعتراف بتكوین الروح القدس ال من اهللا األب و حده و إّنما اهللا األب و اإلبن و عقيدة المطهر : بية المميزة للكاثوليكية هي الجوانب المذه
،  و رفعة البابا باعتباره و آيل یسوع المسيح على األرض ،  و عصمة البابا )  مكان تطهير النفس بعدالموت و یقع بين الجنة و النار ( 

. اما جوانب العبادة و الشریعة المميزة للكاثوليكية فهي عزوبة القدیس ، و الصالة بالالتينية ، وعبادة العذراء المقدسةالخخخ ...خعن الخطاال
و الفاتيكان هو المرآز العالمي للكاثوليكية ،  و تمد الكاثوليكية سلطانها على األحزاب و النقابات و منظمات النساء و الشباب و المنشآت 

و التوماویة الجدیدة هي الفلسفة الرسمية للكاثوليكية المعلنة في المنشور البابوي الذي اصدره . ليمية و الصحافة و دور النشر الكاثوليكيةالتع
  ". 1891البابا ليو الثالث عشر عام 

  
  :أنظر 

    ترجمة سمير آرم   ، دار الطليعة ّية ،   الموسوعة الفلسف: یودین. لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين بإشراف روزنتل و ي-
  .384-383 ، مادةالكاثوليكية  ،  ص 2                                                             للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط
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              حين أعد البروتستانتية  ديانة ، في"  العالم اآلخر "، أنّها ديانات ) 2( و البوذية )  1(الهندوسية 
                                                 

   :الهندوسية )   1
 الدین و الخالق  و الفلسفة   فيها الهند من اوائل العصور الوسطى حتى نسق من األفكار و المفاهيم التي سادت   فيها                     "  

و . سيفا   و فيشنوو یشمل مجال الهندوسية معظم العبادات و  المذاهب الدینية الهندیة التي تقوم على اساس عبادة اإلالهين  . وقتنا الحاضر
وتتضمن  ..  فيها الهند  في الفترة بين القرنين السادس و الرابع قبل الميالدقد ظهرت الهندوسية مرتبطة باألزمة العامة  للنظرة إلى العالم 

اي الروح – " اتمان" اّن . المصادر المكتوبة الهندوسية معظم اآلداب الهندیة  الدینية و الفلسفية و القانونية   فيها اللغة السنسكریتية 
و طبقا للمفاهيم المثالية الموضوعية الهندوسية فان . مقوالت العامة الدینية الفلسفية  هما اهم ال- أي روح العالم -"  براهمان "  و -الفردیة

 الطبيعة التي تتطور  في زمان و مكان وفقا لقوانين  براهمان  و أتمان هاتين المقولتين ال ترتبطان بمكان  أو زمان  أو سبب  ؛   و تقابل 
و ینظم رابطة الروح بالطبيعة قانون  آارما    . براهمان من الطبيعة و ادماجها   فيها تماناالسببية   والعهدف النهائي لكل تقدم هو اطالق 

و  آارما     , مسجونة   فيها جسد آائن حي  ،  تأتي  افعاال خيرة و شریرة " حية "  عندما یصبح روحا   أتمان : ،  أي الجوهر الذي هو 
و تحكم عليها بان تولد من ) سامسارا (   ؛  انها تترك الروح   فيها دائرة الميالد و الموت هي تأیر هذه األفعال)  و معناها الحفي الفعل(

 التي یتم فيها الميالد التالي تكون ثوابا  أو عقابا على األفعالل التي 9...الثراء ، الفقر ، الشرف ، اإلنحطاط  األخالقي( و الظروف . جدید 
و تلعب اآلفاتارز  و الظهور اهم . عكست افكار و مفاهيم الهندوسية و عززت النظام الفئوي المحافظو قد . ارتكبت  خالل  آّل ميالد سابق

و یستمر الحلول . و اآلفاتارز هي حلول االه   فيها االه  أو انسان  أو حيوان  آخر. دور بين اهم األفكار األسطوریة الدینية  الهندوسية 
   فيها ایة صورة سيفااما الظهور فهو انكشاف اإلاله . و حلوالتها الجدیدة " المبدئية " عرفة اللوهية الجدید   فيها الوجود جنبا الى جنب  م

  . "یشاء اتخاذها ووجوده قد یدوم من شهور قليلة إلى األبد
  

  :أنظر 
     سمير آرم   ، دار الطليعة ترجمة الموسوعة الفلسفّية ،  : یودین. لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين بإشراف روزنتل و ي-

  .562 ، مادة الهندوسية ، ص2   للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط
  

   :البوذية)    3
و قد نشأت . دیانة تبشر بالخالص من األلم عن طریق ترك الرغبة و تحقيق التنویر األعلى الذي یعرف باسم النيرفانا                       " 

و هي واسعة اإلنتشار في األزمنة الحدیثة في الهند و الصين  و النيبال و بورما و غيرها . ند في القرن السادس قبل الميالدالبوذیة في اله
ففي الفترة  التي آان فيها النظام المشاعي البدائي ینهار و تظهر الدول الطبقية ،  .  معتنق 500.000.000من البالد     حيث یوجد لها نحو 

عن احتجاج عامة الشعب على الدیانة البراهمية  )  أي الرجل المستنير  ( بوذاالذي یطلق عليه اسم .   ،  مؤسس البوذیة رتا  سيدهاعّبر 
و سعى إلى التحّرر من األلم عن طریق التغيير .  بسبب فوارقها القبلية المقدسة و طقوسها المعقدة  في عبادة اآللهة و التضحية لها 
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   فصارت  ؛جهد البشري بما أنشأت من أخالقيات ، ألنّها أعلت من  شأن ال) 1 " ( هذا العالم"

  : ، ألنتساهم مباشرة في تطوير الرأسمالية الصناعية

  )2(    "هي على األغلب اقتصادية...غايات الدين... "  

  

و بهذا المعنى يكون المذهب البروتستانتي قد أبدع الرأسمالية الحديثة في البلدان الّتي هيمن 

  .وضع العالم في سياق من التّطور ما زال يتّبعهك بذلو،  ) 3(فيها

  

 Max(" ماكس فيبر"على الرغم من اإلعتراضات الكثيرة الّتي واجهت فكرة  و

WEBER (  ناعةة و ظهور الصأسماليالعامل األحسم في بدايات تشكّل الر و الّتي تؤكّد على أن  
                                                                                                                                               

عن طریق مقاتلة قوى الطبيعة ،  و اّنما  عن طریق الكمال  األخالقي الذي یمكن بلوغه عن طریق  اإلنسحاب من  اإلجتماعي ،  و ال 
 الخالق ،  و أنكر  أیضا  دیانة الفيدا و لكنه قبل اهللا وجود بوذاو قد أنكر . و انغماس المرء   فيها النيرفانا )  اإلنعتاق الجميل ( الحياة   

التي تسير  فقط  إلى  أن تناسخ  األرَواح  ال یتوقف على ) الكرما (و عن الجزاء  )  السنسارا ( الميالد و الممات   تعاليمها عن دورة 
 عن الخالص  بوذا و آانت فكرة .  القبيلة اّلتي ینتمي اليها انسان ما  و ال على التضحيات اّلتي قدمها  ،  و انما یتوقف على حسناته و سيئاته

تقوم على  المذهب  الفلسفي القائل بأّن العالم و الشخصية اإلنسانية  شّكال تيارا  من .) م. من القرن الثالث إلى القرن الول ق(في البدایة 
و یكمن الطریق إلى الخالص وفقا لهذا المذهب   فيها .  یحل الواحد منها محل اآلخر باستمرار-یسمى الدهارما-عناصر  المادة و الوعي

فاستبدل التبجيل البسيط لذآرى . وفي القرون  األولى من الميالد اتخذت الدیانة البوذیة طابعا مختلفا تماما.للدهارما"  رة اثا" قمع اّي  
. المعلم بتأليه بوذا ، وصار خالص اإلنسان یتوقف على فضل اآللهة الذي یمكن السعي اليه عن طریق تردید السوترا   أو األسفار المقدسة 

آذلك فقد .. نفسه بوذالدیانة الجدیدة تعرف باسم  الماهایانا  ،  تمييزا لها عن اإلتجاه التقليدي  ،  اتجاه الهنيایانا الذي نبع منو اصبحت  هذه ا
وا بان فان فالسفة  الهنيایانا افت.فعلى غير ما آان یراه  فيالسفة  الهنيایانا من اّن الدهارما المادیة و النفسية حقيقية . تغيرت فلسفة البوذیة

األساس المنطقي لمذهب الواقعية  ) القرن الثاني بعد الميالد ( ناجاريونا و قد وضح .  الدهارما غير حقيقية و  أن العالم آله غير حقيقي 
هبه الفعلي نقطة و قد اصبح مذ.     بين  آّل الماهایانا سوترا  بمنطقها و تماسكها  ناجاريوناو تميز وسائل ) الخواء ( الدهارما  أو السنویاتا 

  عن الواقعية  ناجاريوناو أصبحت تعاليم )   بعد الميالد 700-500 (  هارما آيرتي و ويحتاجا انطالق للمنطق البوذي الذي عرضه  
بوذي التنتري في المذهب ال)  المادهياماآا  و الفيجانافادا ( الفكر التصوري و عن المعرفة الحدسية المطلقة اساسا للمدارس المثالية الالحقة 

یمكن تتتسميته ( و  في المذهب البوذي اإلستبطاني ) التنترا هي  آّل واحد من األعمال الدینية السنسكریتية التي تتعلق اساسا بالسحر ( 
سيلة مثلى لبلوغ بالمذهب البوذي اإلستبطاني ألنه اإلتجاه من البوذیة الذي ینبذ الكتب المقدسة للدیانة البوذیة و یقول باإلستبطان الذاتي و

و یؤآد المنادون اآلن بالبوذیة طابعها العقلي و اإللحادي ، و هذه النعوت الجدیدة  جزء من محاولة نشر شكل متطور   على ) . المعرفة 
  " .لسلمي بنزع السالح و التعایش ا" الزمالة البوذیة العالمية " و ینادي البوذیون تحت زعامة منظمة . نحو حدیث من الدیانة البوذیة 

  
  :أنظر 

    ترجمة سمير آرم   ، دار الطليعة  الموسوعة الفلسفّية ،  : یودین. لجنة من العلماء و األآادميين السوفياتيين بإشراف روزنتل و ي-
  .92-91نص  ، مادة البوذیة 2                                                             للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط

  
          1975 ، 1  ، ترجمة أسامة حامد ،  النمؤسسة العربية للدراسات و النشر ،  بيروت ، لبنان ، ط  ماآس فيبر: دونالد ماآري)  1

  .104-96                                            ص
  

2 ) Max WEBER : The Sociology of Religion ,  Ed.Social Science Paperbacks , Methuen and Co.   
                                 London ,  1966 , p 2 .  
 

  محمد سلمان حسن ،   دار الطليعة ،  بيروت   .  تعریب و تقدیم دالقضایا العامة: 1ج، )جزءان( اإلقتصاد السياسي : اوسكار النكه  ) 3 
  .248-242 ، ص1978 ، 3                            لبنان ، ط 
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و المنهج  ،  و الثّقافة العلمية  ، اخ العقالنيتعود إلى الحركية  اإلجتماعية الّتي صنعها المن

  )Max WEBER( " فيبر ماكس "إالّ أن حركة التّاريخ تبدو في كفّة ، )1 (التّجريبي في المعارف

       في شمال أوروبا الغربية ، و خاصة في إنكلترا  متجسداألن ميالد المجتمع الصناعي كان

 بغير األداة ي فهذا الواقع ال يقبل التّفسير في رأي؛ل ألمانيا  و شما ، و شمال فرنسا ،و هولندا

ألن التّقدم في هذا الجزء من أوروبا لم يكن  منتظرا بالمقارنة مع  البلدان  التّحليلية الفيبرية ،

      متخلّفا على المستوى  المالي  و التّقاني إذ كان واقع هذه األخيرةاألوروبية المتوسطية ،   

و السابع عشر ال يزال في مرحلة  استيعاب التّجديدات   كان في  القرنين السادس عشرو

الحاصلة في ميداني التّجارة و الفنون  في اإلمارات اإليطالية مثال ، كما كان يقوم  بهجمات 

من  فلم يكن هذا الجزء ؛تستهدف ثروات اإلمبراطورية اإلسبانية  المتقدمة  عمرانيا و  ثقافيا 

عيد األوروبية على الصيادة اإلقتصاديو هكذا كان ؛ فضال عن العالم  ،أوروبا إذن مرشّحا للر 

         التّجديد  عامال حاسما في تقدم المجتمعات  ، كما كان التّقليد و تقديس الموروث الثّقافي

  .و اإلجتماعي وراء انحطاط مجتمعات أخرى 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

III  (ناة و أثرهما في ميالد المجتمع الثّورة الصة و الثّورة الفرنسيعي   
   الحديث         

  
  

                                                 
  .16-13  ، ص  1978 ، 1 ، دار ابن خلدون ،  بيروت ، لبنان ، ط  ترجمة ميشال آيلو   الوعي اإلجتماعي: أوليدوف .:.أ)  1
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إن النّقطة الثّالثة الّتي أدت إلى نشأة الحداثة في المجتمع الغربي تكمن في 

     مفصلتين أساسيتين تعبران عن اكتمال صورة المجتمع الحديث   ، أولهما الثّورة الصناعية 

ه اإلقتصادية ، و ثانيهما الثّورة الفرنسية و آثارها في رسم مالمحه العامة   و ُأُسِسها في بنيت

 عالقاته من فهمو ،  من إدراك خصوصية التّاريخ الغربي ا تمكّننة مقاربتهماولعّل محاول

  .بمصائر هذا المجتمع بالذّات

  

 إلى أصلين  الحداثة األوروبية  تعود في نشأتها إن قلت أن  يختلف مع غيرأقد ال 

        األول اقتصادي ، و يتعلّق بالثّورة الصناعية  في بريطانيا: اثنين في القرن الثامن عشر 

، ة و الثّاني سياسي؛ و يتعلّق بالثّورة الفرنسي بعد -وهما األصالن اللّذان وضعا الفرد األوروبي 

ينيالت الّتي جاء بها عصر النّهضة و اإلصالح الدر مخالف في في -التّحونمط من التّطو 

 إذ حددت األولى المالمح اإلقتصادية للمجتمع ؛لّت عليه بقية  المجتمعات عامة ظنوعيته لما 

الحديث ، في حين  رسمت الثّانية مالمحه السياسية ؛ ونحن إذ نركّز على هذا الراموز  فلكي 

و الشّمال في دعوة العالم العربي  و اإلسالمي نؤكّد منذ اآلن على الحدوثية الحّل اإلختزالي أ

  . في هذا النّمط من التّحديث الحضاري - محاكاةً  -الى اإلنصهار 

  

  

  

  

 
III . 1 (  ة األة في سس اإلقتصاديناعيالثّورة الص  

  

  

لقد نشأ العلم الحديث معتدا بذاته ، مفتتنا بإنجازاته  ؛   وقد تجلّى ذلك منذ القرن 

 عشر ، ثم ازداد وضوحا في القرن التاسع عشر  من خالل ما حقّقه ذلك العلم من شبه السابع

، و من خالل ما تمكّنت الثّورة الصناعية  من تفجيره   )1(اكتمال في العلوم الفيزيائية و الكيميائية 

                                                 
      1983 المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب  ، الكویت ،   دراسة تحليلية و تاریخية  ،  ظاهرة العلم الحديث ،: عبد اهللا العمر )  1
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الطّبقية    و تغييره على مستوى التّكوينات  و العالقات اإلجتماعية ، وعلى مستوى التّقسيمات 

  .و الصراعات الدولية 

                

بداية من  النّصف الثّاني من القرن ) و حتّى تاريخ العالم بأسره (  شهد التّاريخ األوروبي لقد 

الثّامن عشر  تطورا نوعيا في نظام التّصنيع وفي كم اإلنتاج  كانا وراء التحول الشّامل في نمط 

  الثّورة الصناعية في بريطانيا متجاوزة لما حقّقته إنجازات  لذلك جاءت ؛  البشرياإلجتماع

 التّبدالتهذه الحقبة  من تاريخ بريطانيا شهدت سلسلة من ذلك أن القرون السابقة مجتمعة ،  

  يمكن إجمالها ؛ و هذه التّحوالت  و اإلقتصاد بمختلف قطاعاته مع بنية المجتشملتالصميمة 

 المكثّفة للنّزوح من الريف إلى المدينة ، مما أدى إلى تجمع القوى العاملة  في في الحركة

        )Individualisme(انيةفكان من إفرازاتها سيطرة مبدأ الفرد؛ المصانع  و المدن الجديدة 

  .ة و األوقات الخاص و بين أوقات العمل  و تجلّي  التّمييز بين  نظام األسرة  و نظام العمل ،

   

     لم يكن يعبر عن خصوصية هذا البلد دون غيره بريطانياإن ما كان يحدث في 

   طريق العالم- في  مرحلة الحقة - بل كان و إنّما كان  طريق كّل األقطار األوروبية ،

المجتمع "، إذ كانت النّظم الصناعية البريطانية نماذج مصغّرة لما نسميه ) 1(بأسره المتحضر 
             كما كانت مختبرا للتّحوالت اإلجتماعية و السياسية و الثّقافية   ؛ "المدينة الحديثة"و "   الصناعي

   .)2 (و العمرانية  الّتي ارتبطت بنشأة المجتمع الصناعي أسبابا و نتائج

  

روريا  و طريقا ض ، بحسبانها نموذجا  قابال للتعميم -  كانت الثّورة الصناعية 

 على الرغم   ؛  و   نموذجا  متالحمة عناصره - أوحدا في وصم  مسالك الحداثة في الغرب

                                                                                                                                               
  .86                           ص 

  
  :آما تّدعي آتابات  آّل من  ) 1

  "   النظام القدیم و الثورة"في   " دوتوآفيل  " 
      1944في ظروف الطبقة العاملة في أوروبا في عام   "  انجلس " 

   ."راس المال"في  "  آارل  مارآس "
  

  53-52 ، ص 1980 ، 2ة فكتور باسل  ، منشورات عویدات  ،  بيروت ، لبنان ، ط    ،  ترجمالمجتمع الصناعي: ریمون آرون )  2
  .114                                                      و 
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 و بهذا كان  لزاما على  ؛ غير قابلة للتفكيك  ، إالّ أن عناصره  مركّبا  يمثّل نموذجامن أنّه

ا أن تسلك منهج نقل  الصة الّتي اختارت مسلك التّصنيع  إميناعة بكامل المجتمعات األوروب

 أو اإلحجام ، فاإلختيار كان بين الولوج  في الحداثة  ؛ن تتخلّى  عن هذا النّهج أعناصرها ، أو 

و هذا وفق نمط من الجبرية الجديدة  ، صنعتها األزمنة الحديثة المشبعة بهاجس التعميم   ، عنها 

 نتيجة اإليمان بالحتمية ) 1(و توحيد النّماذج ، والمدفوعة  لإلنتظام  في خطّ وحيد اإلتّجاه 

    في فكرنا الفلسفي العربي المعاصرذهالتّاريخية ، الّتي مازالت تجد مروجين  لها حتّى ساعتنا ه

  من خالل نتائج مالمح المجتمع الصناعي أطروحاتهاو بلورت    استمدتتلك القناعات الّتي 

      :مالمح الثّمانية اآلتية في الرصد أهمهاأكما تعكسها عناصر متعددة و مختلفة ، 

  

 اعتماد الفرد  وحدةً أساسية في البنية العامة لهذا المجتمع وفي نظامه ، و هذا تجاوزا : أوال 

    فالعالقات التي يخضع لها و يعيشها هذا الفرد  ينتجها ؛وبديال لمفهوم المجموعة و الجماعة 

و من ثم تأخذ هذه  ؛ إلجتماعي للفرد من جهة ثانية و يصنعها نظام العمل من جهة ، و الموقع ا

عوض أن تستمدها من الدوائر التّقليدية الّتي كانت تؤسس   العالقات قيمتها من هذه الدوائر

 حتّى      ؛ و هذا و المدينة  و الحي   و األسرة    الدين ؛ و من أهم هذه الدوائر أذكراإلنتماء 

اد في المجتمع الحديث أقّل متانة منها في المجتمعات التّقليدية الّتي كان و إن كانت عالقات األفر

     " اميل دوركهايم"  و لعّل هذا ما جعل ؛ يحركها الضمير الجمعي بقوة و انسجام  متميزين 

)Emile DURKHEIM =1858-1917 ( يهز بين المجتمع التّقليدي و المجتمع الحديث بما يسميمي

أما في المجتمع الحديث فإن الفرد يجد نفسه وحيدا  ؛ ) 2( اآللي و التّضامن العضويبالتّضامن

  .وقيم المنفعة، ضمن شبكة من العالقات المؤسساتية التي تحكمها قواعد التّعاقد 

  

                                                 
  .31 ، ص 1978 ، 1 ترجمة عادل العوا  ، منشورات عویدات  ،  بيروت ، لبنان ، ط  نقد المجتمع المعاصر ،: ریمون آرون )  1

  
و طبق )" 1893(حول تقسيم العمل اإلجتماعي "  هذین المفهومين  بصورة أساسية في اول مؤّلفاته  " اميل دورآهايوم" عتمد  ا  ) 2

  ) Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse)" (1912( األشكال األّولّية للحياة الّدینّية  " المفهوم األول في آخر مؤّلفاته 
أنه شكل من التضامن ال نبلغه بالتمام اّال مع حرآة التخّصص في اآلنتاج ،و انفصال النشاط " دورآهایم"  فيرى أما المفهوم الثاني

  فاّن ظهور المجتمع الصناعي "دورآهايم" اإلقتصادي عن الزامات  العائلة  و ترآيز السلطة الشرعية في ید هيأة مرآزیة ، و  حسب 
  .لية یعّد تالمعّبر الحقيقي عن هذه العم
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    إن مؤسسات المجتمع الحديث تقوم كلّها على مفهوم التّخصص في تفعيل وظائفها  : ثانيا

       )1(ماعي قائم على مستوى راق من التركيب في تقسيم الوظائف و األعمالضمن نظام اجت

 هذا ُيعد التي كانت تعتبر وحدة انتاج ، لغاء و ضربا  لنظام األسرة إو ال يخفى هنا أن        

  .  جتماعيةاإللطة سال وعامل ادماج ، ورمز   ، و استهالك 

  

ية توزيع الوظائف  في هذا التّنظيم اإلجتماعي ، وهو الملمح  في عقالنهذا  يكمن  :  ثالثا

 و هذا  في تجلّياته من خالل النّظام  ؛الوجه األكثر تعبيرا عن  انبجاس المبدأ العقالني 

 Max(" ماكس فيبر"  كما يزعم  البيروقراطي ، بوصفه نظاما حياديا غير منحاز و ال مشخّص 

WEBER= 1864-1920(  أ يرى الّذيولة   اإلدناري المحنّك  يشكّل العمود الفقري في بنية الد

 من قاعدة الحياة اإلقتصادية للغرب  عمومال، و من جهة  نتييجة للدربة المحكمة ، و هذاالحديثة 

  ).2 (جهة أخرى

  

 في أن مرجعية الحقوق و الصالحيات  أصبحت خاضعة لقواعد  هذا العنصر يكمن : رابعا

  مصالح أصحاب السلطان عنقالنية مجردة  عن أهواء األشخاص، و، و توجيهات ع عامة

  . ، و مسيرة  بمنطق المصلحة العامة)3(ومن ثم باتت محكومة بمبادئ القانون

  

            كموطن أساسي لحركة السكّان -هذا  في الملمح الخامس - تبرز المدينة  : خامسا

أنشأ حياة المدينة ، و إنّما يعني أن الجديد في المدينة يكمن و هذا ال يعني  أن التّصنيع هو الّذي 

   .)4 (في كثافة السكّان من ناحية ، و نمط العالقات فيها من ناحية أخرى

                                                 
  .  ت.محمد البراوي  ، دار الهدى للطباعة و النشر ،  بيروت ، لبنان  ، د.  ، ترجمة د2ج)  أجزاء 3 (  رأس المال ، :آارل مارآس )  1

  .113                         ص
  

لعوامل السلبية  فيها ، عندما یتحول الى الوظيفة اإلیجابية للنظام البيروقراطي  في الدولة الحدیثة ، آما حّلل ا " ماآس فيبر"  حّلل   )2
عوامل العقالنية في ید اّیة سلطة  تكّرس الّتخّلف و تؤّدي إلى طغيان منطق الّزعامة  و تفاقم الشخصانية و األصولية والصلحية  ، لذلك  

  : أنظر.أّن صالحّية المبدا ال تضمن حسن تطبيقه " فيبير"یرى 
  

  .74 ، ص1975 ، 1 ترجمة أسامة حامد ،  النمؤسسة العربية للدراسات و النشر ،  بيروت ، لبنان ، ط   ، ماآس فيبر:   دونالد ماآري-
  

  .115،  ص .  ت. ترجمة عبد اهللا امين  ،  دار مكتبة الحياة ،  بيروت ، لبنان ، د الفرد و الدولة ،:جاك ماریتان )  3
  

  .29 ، ص 1982 ، 2فيق وهبه  ،  منشورات عویدات ،  بيروت ، لبنان ، ط ترجمة تو تاريخ الحضارة األوروبية ،  :آلود دلماس ) 4
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 أدى إلى تنامي و هو أمر   صارت حياة األسرة  تنزع إلى إستقالل أفرادها ماديا   ، :سادسا 

 تراجعت وظيفة األسرة  إلى عملية هذا و ب     ؛ لألجور الخاصة  هؤالء األفرادحاجات

  و دور الحضانة    بل أن وظيفة التّربية  أخذت تنتزعها   المدرسة ،؛  )  1(و التّربية   اإلنجاب 

    ) .2(، و بذلك صارت اجتماعية أكثر مما هي فئوية وحتّى النّوادي

  

  ع السوق يتناسب مع التّزايد السكّاني  في هذا الرصد  أن تزايد الطّلب على بضائنجد : سابعا

و مع تزايد ارتباط اإلستهالك الفردي بنظام  السوق من جهة أخرى ، حيث نالحظ أن تزايد 

السكّان في أوروبا الغربية تضاعف مع حركة التّصنيع مرة خالل القرن الثامن عشر، و كان 

تي مليون نسمة ، و مرة  أخرى خالل ذلك من حوالي مائة مليون نسمة الى ما يقارب المائ

  .)3(القرن التّاسع عشر، فكان ذلك من مائتي مليون  الى ما يناهز األربعة مائة مليون نسمة 

  

 نشير في هذا الملمح إلى أن تطور شبكة اإلتّصاالت و المواصالت كان من وراء  : ثامنا

امكانيات هائلة في استيراد المواد الخام و  خلق  تيسير عملية  التّبادل اإلقتصادي في الداخل ،

  .من الخارج ، و تصدير المصنوعات إليه 

  

و كان ذلك    ، هذه بعض التّحوالت الّتي أحدثتها الثّورة الصناعية  في بنية المجتمع 

 ال ، ثمة ، ناقلة معهفي تركيبة المجتمع البريطاني أوول الغربية الدا  انتقلت فيما بعد إلى بقي

من مدن صناعية نموذجية ، و عالقات انتاج جديدة ، وحركية  ، الصور الّتي ارتبطت بنشأتها  

و قد مثّل كّل ذلك ركيزة أولى بنى عليها . ، و قدرة استهالكية عالية  و اقتصادية سكّانية

         فرنسية  الثورة الفكانت تتمثّل في الركيزة األخرى أما. المجتمع  الغربي منطلقات حداثته 

  .من الزاوية السياسية ، و خاصة  الّتي اكتملت بمجيئها مالمح المجتمع الحديث تلك الثورة 

                                                 
  .117 ، ص1975 منشورات صالح الدین ، القدس  ، فلسطين  ،  مقدمات لدراسة المجتمع العربي ،:هشام شرابي )  1

  
 .27 ، ص1962 ، 1ان ، ط  ، دار العلم للمالیين  ،  بيروت ، لبنأحاديث   في التربية و اإلجتماع:  ساطع الحصري  )  2

  
3 ) Gilles  MOINE : La Machine changea l’Homme , in :  Science et Vie ,  n° 939 , Décembre 1995 ,  
                                                                                                    p 115.  
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 III  .2(  ةالغربي صورة المجتمعتكامل  و دورها في الثورة الفرنسي     

    الحديث                 
  

  

     من بداهات األموريند اقتران عصر األنوار  بالثّورة الفرنسية بات عإذا كان

 ، وهو سؤال يتجسد في العناد   في هذه العالقة فإن هذا يدفعني من جهة اخرى إلى إثارة سؤال

  كانت هذه الثّورة  حدثا و تجربة تجسيدا لألنوار فكرة و وعودا ، أم أن التّجربة القائم بين إن

 تحقّق في الواقع المتعين  هو فعال  و بكالم آخر هل ما ؛ و حرفت وعودها  انعطفت بالفكرة 

  .ما كان يشكّل حلم فالسفة األنوار ؟ 

  

 التّغيير قف عند مجموعة من الحقائق ، تتجلّى أوالها في أنأ ي يجعلنلسؤالإن هذا ا

لذلك لم يكن معارضوه إالّ  فئة هينة من شماال ؛ و اجتماعيا  و سياسيا  الشّامل كان مطلبا فكريا 

 ممنو  هيكل النّظام القديم ، ممن يشكّلونالسلطة السياسية و اإلجتماعية و الدينيةأصحاب 

راها كامنة في أن اإلنتاج النّظري أأما الحقيقة الثّانية ف .) 1 ( امتيازات السلطان فيهونحتكري

كان يقدم -و على وجه الخصوص ما كان يبرز اإلسهامات الفرنسية-المتراكم في فلسفة األنوار 

قوامه  صيانة الحقوق، و تساوي الفرص  ، صورة متكاملة ، و نموذجا جذّابا للمجتمع الجديد 

     ، و الدرجة العلمية  و المركز اإلجتماعي أي في الثّروة ،؛ أمام الجميع في كّل اإلتّجاهات 

  . من الصور المتكاملة و غير ذلك ، و الموقع السياسي 

  

 أن مفاعيل الثّورة لم تتحدد  بحدود التي توصلت اليها فتكمن فيثّالثة أما الحقيقة ال

 فإذا كانت الثّورة الصناعية  قد ؛ المجتع الفرنسي ، وإنّما ترددت أصداؤها على نطاق عالمي 
                                                 

           1979 ، 3 ، تعریب توفيق ابراهيم سلوم ،  دار الفكر  ،  موسكو ، طموجز تاريخ الفلسفة :سوفيات جماعة من األسساتذة ال)  1
  .293                                          ص



 289

، و الّتي تحتوي ثروات طبيعية  وقفت عند حدود البلدان الّتي بلغت درجة عالية من التّقدم العلمي

  شرية كافية ، فإن الثّورة الفرنسية قد اتّخذت  بعدا عالميا ، و ذلك نظرا لطبيعة مشروعها و ب

 و ال شك أن خصوصية ما في الشّعب ؛و قابلية مبادئها لإلنتشار و التّعميم دون شروط كثيرة 

 خالل القرن  جعلت األفكار الّتي عمت ، ، وما في التّنوير من ناحية ثانية  الفرنسي من ناحية

           الثّامن عشر في  النّخب الفكرية  تتحول إلى حركة اجتماعية و سياسية ، ثم إلى ثورة 

  . في فرنسا قبل غيرها من األقاليم األوروبية) 1(  تجريدية  شاملة

  

  و الّتي - إن األفكار الّتي كان يتداولها المفكّرون و األدباء و الفالسفة  الفرنسيون

كقضايا اإلجتماع البشري من  ،من قضايا كانت تتعلّق أساسا بموضوع الحكم و ما يتّصل به 

 و العالقات الطّبيعية و المدنية بين األفراد قبل نشوء الحالة     و أشكاله البدائية  حيث أصوله

فكارا  جديدة  ال شك أنّها لم تكن   أ -   و الحقوق األساسية للمحكومين، و بعدها  اإلجتماعية

و إنّما كانت أصولها و مبادؤها قد  كلّها، و ال هي تعبير عن إبداعات العقل الفرنسي وحده ،

 ايديولوجيا العصر ، خاصة بعد -ما  إلى حد-ظهرت من قبل هنا و هناك ، و صارت تشكّل 

  لنّهضة   و بلورها عصر ا، توضيحه تالتّجديدات  الّتي أسس لها اإلصالح الديني كما أسلف

 فضال عن تبلورها في نمط نظريات و  أنساق فكرية  -لكن  المتغير  األساسي في تلك األفكار

و نشرها في األوساط الشّعبية الواسعة ، تلك   هو قدرة أصحابها على ترويجها-قابلة للتّحقيق

  و سياسي قوي اعي في سياق تيار اجتم ، و عملت على  التّحرك بها  ، األوساط الّتي تبنّتها 

  . و مؤسساته  ،  و أبنيته  ، استطاع أن يقلّب النّظام  القديم بكّل هياكله

  

قول أن التّنوير الفرنسي كان أكثر جرأة من التّنوير األلماني  أ أن ي لذلك  يمكن ل

ة مع  ذلك أنّها  كانت مواجه؛و اإليطالي  ، وهذا في ما يمكن أن نلمسه   في نموذج الثّورة 

      و اإلستبداد الملكي ، فهي مواجهة مع الكهنوت الديني  ؛النّظام القديم  على أصعدة متعددة 

 و لعّل ؛ و العالقات المنظّمة لألسرة و أفرادها   ، مع التّقاليد اإلجتماعيةكما كانت مواجهة

  "ايمانويل كانط"     نيللفيلسوف األلما " الدين في حدود العقل وحده" مقارنة سريعة بين كتابي 

                                                 
     3بنان ، ط  ،  ترجمة األب مارون خوري ،  منشورات عویدات  ،   بيروت ، لالفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر:  جان فال )  1

  .7-6 ، ص 1982                  
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     )Immanuel KANT( فولتير"لـ " القاموس الفلسفي"  و ")VOLTAIRE = 1694 -1778( 

     كانطإيمانويل " ففي حين لم يتمكّن  ؛ الثّاني في مقابل  ثورية األول تكفي إلبراز محافظة  

")Immanuel KANT(فع بالنّقد إلى حدوده القصوى نتيجة محافولتير" فظته ،  تمكّن    من الد "

)VOLTAIRE (- تها - نتيجة ثوريمن الذّهاب حتّى النّهاية ، حيث أثبت سلطة العقل وحده لم 

  .)1( من  تصفيته  من كّل أشكال التّقليد و الخرافة فيما نادى بهوذلك  ، عالج التّراث الديني

  

نسي  بصورة واضحة من   تتجلّى  جذور النّقد وأسس العقالنية في التّنوير الفر

 "  دائرة المعارف" خالل ما تعكسه كتابات فالسفة القرن الثّامن عشر، و خاصة ما تزخر به 

           " داالمبر" الّتي تمثّل األداة الفكرية الرئيسية إلعداد الثّورة  ، بحيث جاءت انشغاالت 

 )D'Alembert = 1717-1783 (م العلميفرانسيس بيكون"  على نهجفيها بمسألة التّقد          " 

 )Francis BACON =1561-1626( )2(  ،ديدرو"   و ُجنّدت فيها كتابات ")Denis 

DIDEROT =1713 -1784 ( يني أليديولوجيا اإلقطاع و الدللتّصد)موازاة مع  كتابات )3 ، "

سياسي و التّشريع الّتي اهتمت بالتّاريخ  ال)MONTESQUIEU = 1689-1755   ( "مونتيسكيو 

شرحا ضافيا في نشأة الدولة و طبيعة الجتمع ، كما كان " روح القوانين " المقارن ، فكان كتابه 

 " فولتير"  في حين جاءت كتابات ؛  )  4(تنظيرا  تأسيسيا في الفصل بين السلطات 

)VOLTAIRE(يا لإلقطاعكما أبرزته ذلك ، و زات النّبالء ا وإلستبداد الملوك و امتي ،  تصد

   .)5 (أعماله التي تركّزت على التّاريخ المقارن لألديان  ضمن ِرؤية تاريخية ال قداسية

   

           "جان جاك روسو"  ما كان للعقد اإلجتماعي لـي أن أذكر كذلكو ال يفوتن

)Jean-Jacques ROUSSEAU =1712 – 1778 ( نلطة وتكومن تأثير في تفسير نشأة الس 

                                                 
  .48المرجع نفسه ، ص)  1

  
    ، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت،لبنان5 ج  تاريخ الفلسفة ، القرن الثامن عشر ، : اميل برهييه )  2

  .155-148  ،  ص  1983  ،1 ط                     
  

  .سه ،الصفحات نفسهاالمرجع نف)  3
   

  .78المرجع نفسه ، ص) 4
  

  .183المرجع نفسه ، ص )  5
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 = Thomas HOBBES ( "توماس هوبز" مجتمع المدني ، ومن جرأة على قلب نظرية    ال

 و بهذا ؛  )1 ( في الطّبيعة البشرية، و في نمط  العالقات إثر الحالة الطّبيعية) 1679 -1588

امة  و أهميته إنّما تكمنان  في إبراز مفهوم اإلرادة الع التّعاقدي الروسوي رى أن قوة التّنظيرأ

 "جان جاك روسو" عتبر  أعمال أالّتي تمثّل األساس التّشريعي في المجتمع  السياسي ، و لذلك 

) Jean-Jacques ROUSSEAU  (و أكثرها إيقاعا  في كّل العلوم  من أبرز األعمال 

  .بها اإلجتماعية الالّحقة 

  

ا أحدثته الثّورة  أن م أختلف مع غيري إن قلتال على الرغم من قناعتي من أنّني 

راه إضافة أساسية أ إالّ أن  ما ؛الفرنسية  من تغييرات في بنية المجتمع مست كّل جوانب حياته 

 ياسية ، فيما أتت به هذه الثّورة يتمثّل في تحديث الوضع السولة القوميو إقامة نموذج الد       

 فكان  ؛   ب و سيادة القانونالعقل و سلطة الشّع من منطلق ثالثية قامت على و ذلك

ألنّه تمكّن من  اإلعالن عن حقوق اإلنسان أول إنجاز تشريعي و أهمه ضمن هذه الثّالثية  ،

 و هذا يعني  ؛  مثال من قبيل حرية النّاس و تساويهم في الحقوق ،التّشديد على مفاهيم أساسية

ألساسية  تتعلّق بوجود اإلنسان ذاته   ال بد  و الحريات ا  أن هناك جملة من  الحقوق الطّبيعية

 و حرية ،مثل حرية الرأي  من اعتبارها مرجعية أساسية تتغذّى منها أفكار فعالة و حية ،

   كما كانت  مشكلة إقامة نظام دستوري تتواضع عليه األمة ؛و حرية التّعبير  ،  معتقدال

لبارزة في هذا اإلعالن ؛ باإلضافة  إلىأفكار أخرى بوصفها صاحبة السيادة ، من النتائج ا

   أن المواطنين هم الّذين يشكّلون  مفهوم الشّعب  مركزية في الحياة المدنية و السياسية ، مثل 

 فهم متساوون في حقوقهم أمام   ؛ و أساس النّظام السياسي ،و بالتّالي هم مصدر  القانون

  . أو تغييره عند اإلقتضاء ، وفي تعديله تشكيل وتحديد نظامهم القانون ، و بذلك يشاركون في 

و ال يخفى هنا أن مثل هذه األفكار هي الّتي كانت  وراء  بروز الديمقراطية كمفهوم لدى أغلب 

و أقدرها على  تحقيق المقاصد الّتي  ،  بحسبانها أفضل األنظمة السياسية  المنظّرين السياسيين

  .سبق ذكرها 

  

                                                 
  .200المرجع نفسه ، ص)  1
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 من  ُأِعدَُّهاالّتي هذه الفكرة  ، الفصل بين الّسلطاتشير إلى فكرة أ أن يكما ال يفوتن

بين  أهم األفكار الّتي جاء بها اإلعالن عن حقوق اإلنسان ، وذلك في اعتباره  أن السلطة في 

سلطة ، واحدة تشكّل ال بنية النّظام السياسي الجديد يجب أن تتوزع على سلطات ثالثة منفصلة

  ؛ و تكمن و أخرى خاصة بالقضاء ، وأخرى خاصة بالحاكم أو السلطة التنفيذية  ، التشريعية

       " شارل دي مونتيسكيو" الحكمة من وراء هذا التقسيم في السلطات كما كان يرى مبدعه 

)Charles de MONTESQUIEU  = 1689-1755(تحقيق التّوازن داخل النّظام السياسي  في   

  تقسيما من هذه كما نجد في فكرة تقسيم السلطات  . اإلحتواء الىألن السلطة بطبيعتها مياله 

        السلطة الدينية : نوع آخر، يهدف أساسا إلى وضع  حد فاصل بين نمطين من السلطة  

   .)1 (و الروحية من جهة   ،  و السلطة السياسية أو الزمنية من جهة أخرى

   

ة ال تخلو من بعض المثالبلكنهذه المكاسب الّتي أتت بها الثّورة الفرنسي            

 باألسلوب وو اإلعتراضات ، و هذا سواء تعلّق األمر بصميم األفكار الّتي تأسست عليها ، أ

و هذا ما يمكن أن يكون بحثا  ؛ الّذي جرت عليه األحداث فيها ، أو حتّى بقيادات الثّورة أنفسهم 

 أناإذ   من التّوسع فيه ،ي و منهجيته تمنعانيكتفي باإلشارة إليه ، ألن حدود موضوعأآخر  

    .و الدولة الحديثة أكثر من غيرها من النّتائج بتغي الوقوف عند مجموع نتائج المجتمع الصناعيأ

  

ة حسب نظري في التّوكيد على أن الثّورة الفرنسية مال تكمن اإلشكالية الصمي

  كانت بداية  لعصر التّحديث في الغرب بما أحدثته من قلب في المفاهيم الخاصة بعالقات األفراد 

 " دانيال ليرنر" أريد أن أناقش عاجال   ؛  و ال و السلطة رأسا على عقب   و عالقاتهم بالثّروة 

)Daniel LERNER( ر اإلجتماعيالتّحديث نوعا من أنواع التّغي بواسطته تكتسب  ، الّذي  يعد

كما ال أريد ،  )2(المجتمعات األقّل تطورا خصائص  تنتشر في المجتمعات األكثر تطورا  

 التّحديث كما جرى في أوروبا  ظاهرة أوروبية فريدة من في اعتباره اآلن هشام شرابي مناقشة

                                                 
            1979 ، 3 ، تعریب توفيق ابراهيم سلوم ،  دار الفكر  ،  موسكو ، طموجز تاريخ الفلسفة : جماعة من األسساتذة السوفيات ) 1

  .297-296       ص                                     
  

1) Daniel LERNER  : The Passing of Traditional Society :Moderenizing the Middle East Ed.Free  
                                       Press , New York ,  1958 , p 386.        
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يل دقيق لكيفيات  أبدأ  في هذا المطلب  أوال بتحل أرجئهما الى حين ،  كي ؛ ولكنّي) 1(نوعها 

  .   تطبيقها ، ثمالتّوصل  إلى هذا المستوى من األفكار

  

 إن هذا يؤذرني إلى اإللحاح على أن ذلك كلّه لم يتم الوصول إليه  إالّ  عبر 

سلسلة  طويلة من الصراعات و الصدامات  و التّجارب ، وظّفت فيها خبرات و معارف 

أن الشّكل  الّذي يظهر فيه النّظام السياسي   كما ألح على؛ ، و حضارات سابقة مجتمعات مختلفة

الغربي اليوم  لم يولد كامال ، و لكنّه جاء نتيجة حلول تلفيقية إلنهاء الصراع الداخلي بين فئات 

 فاإلعتراف بالمساواة السياسية للمرأة مثال لم يعمم في البلدان األوروبية ؛و شرائح المجتمع نفسه 

 جد حديث ، و القول بأنّه ا النّظام السياسي السائد اليوم في الغرب  نظام يعدالّ حديثا ، لذلكإ

، اللّهم إالّ إذا كان اإلنتصار له يستند   الشّكل الوحيد الّذي يالئم التّحديث قول ال يخلو من الخطل

 بقدر ما هو   ،  موقفأو تحيز لرأي  لكن البحث العلمي ليس تعبيرا عن ؛ إلى موقف بعينه 

 و صياغة  ، مالحظة ما يجري على أرض الواقع ، و محاولة تلخيص هذه المالحظات

  .استنتاجات منها 

  

هذا باإلضافة  إلى أن الثّقافات الّتي ساهمت بنصيب مهم في تطوير الحضارة 

ي ال تقّل مكانة عن تلك  و المثل الّترو األفكا و القيم  اإلنسانية تشتمل على الكثير من المبادئ 

 فالدين اإلسالمي مكّن من بناء حضارة  تضمنت جميع تلك ؛الّتي نادت بها الثّورة الفرنسية 

ن الثّورة ع ثم أن الصراع الفكري الّذي نتج ؛المبادئ الّتي ارتكزت عليها الثّورة الفرنسية 

  و عنف ، و قهر  استبداد ،من البشرية الفرنسية  أفرز أنظمة من بين أشد ما عرفته المجتمعات

 بسطت نفوذها اإلستعماري  -بعد الثورة الفرنسية -و حكم فردي ؛ كما أن الدول األوروبية 

و استغالل ، و ال  على أغلب بقاع األرض ، و مارست أبشع ما عرفته البشرية من استدمار 

مل عا  الّذيت اإلستتدمار الفرنسيأدّل  على ذلك مما عاناه الشّعب الجزائري  من ويال

يانات ، و تدافع   (  ن بأقّل ما يعامل به الحيوان يالجزائريتها سائر الدللحيوان حقوق أقر ألن

 في أكثر من - اإلستدمارية  اعتبرت السلطاتو كان ذلك حين )  عنها اآلن كثرة من الجمعيات 

تصدر و ن ،   أخذت تسن القواني لذلكن  إلى البشر، أن السكّان األصليين ال ينتمو -مناسبة 

                                                 
  .33، ص 1987 دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ،  بحث في المجتمع  العربّي  المعاصر،:  البنية البطريرآية :هشام شرابي  ) 1
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زحين ا المستوطنين  النّ شرذمة بينبموجبها  أراضي السكّان األصليينالتّعليمات الّتي وزعت 

  .أصال  ، باعتبار أن السكّان األصليين لم يرتقوا بعد إلى مستوى الملكيةمن أوروبا

  

ر هي وليدة الثّورة الفرنسية بدء هو قول إن القول أن فكرة المساواة بين البش

 و األحداث الّتي ال صلة  يراغمه  تاريخ أوروبا قبل تلك الثّورة ، ألنّه تاريخ طافح بالتّجارب

ارتكز على توظيف   قد  أن التّطور في مجال نظام الحكم  مثالأرى بل ؛لها بتلك الفكرة أصال 

  .الكثير من  تراث الشّعوب غير األوروبية

  

و اإلعتماد في مجال العمل ،  و التّخصيص  ، و التّقسيم ، أن التّمايزتلقد ذكر

   التّصنيع وحده ، فهو  يخضع ألكثر يتسبب فيهالمثل أهم مؤشّرات التّحديث ؛ لكن هذا التّمايزت

      من عامل  ؛ كما أن تأثير التّمايز  و زيادة التّخصص في العمل  و زيادة اعتماد الوظائف

 و أكثر من  ، و المهام بعضها على البعض  في التّركيب اإلجتماعي  قد يأخذ أكثر من شكل 

بعض النّتائج المتعلّقة بالسكّان مثال  كما ظهرت في المجتمع  هذا فضال على أن مظهر ؛ 

       بية  فالتّفكّك الّذي حدث في األسرة الغر ؛  األوروبي قد ال تعيد نفسها في مجتمعات أخرى 

 و خروج الزوجات  إلى العمل خارج  و ضعف العالقات بين أفرادها ، و تقلّص عددهم ،

 - و ضمنها الثّقافة العربية  - ذلك أن الثّقافات الشّرقية  ؛المنزل ، قد ال يحدث في كّل مجتمع 

 و معامالت تجعل من األسرة حجر الزاوية في التّركيب  اإلجتماعي ؛ و هي تخضع لمفاهيم

  .خصوصية ، يحظى فيها كّل فرد بمكانة و رتبة خاصة و متميزة

  

كما أن النّموذج الغربي للتّحديث ال يتضمن متغيرا خاصا بالدولة بحيث تكون 

من المتغيرات المستقلّة فيه ، و قد لفت هذا انتباه الكثير من الباحثين في العالم الثّالث ممن 

   فالغربيون ؛ )1( في تغيير المجتمع  أو الحكومة المركزية  أهمية دور الدولةشاهدوا في الواقع

  .يفردون لمتغير الدولة مكانة في التّغيير إالّ عندما يكتبون عن اآلخر ال 

  

                                                 
    الدار الجماهيریة للنشر و التوزیع ، مصراتة ، ليبيا معالمه و نماذج من تطبيقاته ،: التحديث  اإلجتماعّي .عبد اهللا عامر الهمالي  ) 1

   .18 ، ص 1986                              
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و ما زالت المحرك الرئيسي   إن الدولة  في الوطن  العربي  و اإلسالمي كانت 

لكنّها كانت و مازالت ذات أهمية قصوى في الغرب أيضا )1 (في التّغيير  اإلجتماعي ،      

 الّدولةفقرارات استعمار واستغالل و نهب خيرات و ثروات البلدان المستعمرة كانت قرارات 

 بحيث لعبت تلك الخيرات  و الثروات المكدسة  دورا حاسما في تطوير الصناعة  ؛  المستعِمرة 

 الرئيسة الّتي عبرت منها أوروبا  إلى الحداثة ، و هذا ما يعبر عنه في الغرب ، فكانت البوابة

النّموذج النّظري الغربي للتّحديث عند التّركيز  على دور تراكم رأس المال في تطور الصناعة 

]   1[ بالرقم عبر عن هذا النّموذجأدون اإللتفات  إلى المتغيرات الّتي كانت وراءه ، و يمكن أن 

  :لتّالي  كاوهو

  

  ]1[              .التّحديث الذي يؤسس التّصنيع  ككيان مقرر تؤدي الى الّدولة                

                       

  سية ، فإن ا ظروف خاصة يرتبط أغلبها بالسلطة السيأةو لما كان اإلقتصاد ينمو انطالقا من تهي

   :]2[ في التّعبير رقم اليهذا النّموذج يمكن أن يأخذ الشّكل التّ

  

  ]2[ .       التحديث المؤدي إلى  التصنيع الذي يؤسس تراكم رأس المال كسلطة سياسية تفرزالّدولة 

  

    ة كبيرة في تحريك و تطوير اإلقتصاد ،          إنولة كانت و مازالت ذات مسؤوليبل الد

على الرغم  و ذلك    ،على كّل  المجتمعاتحكم يمكن أن   يعمم هذا ال و كذلك  ؛إضعافه و في 

الفرق بالنّسبة  إلى دور الحكومة في البلدان ذات األنظمة السياسية ف  ؛ من تباين أشكال حكمها 

 فالدولة في الكثير من بلدان العالم الثّالث هي ؛) 2( في نسبة و شكل مسؤوليتها  فرقالمتباينة هو

ولة  عن نسبة ئ فإن المؤسسات الكبيرة في المجتمع و المسصاحبة العمل ، و حتّى في أوروبا

 ففي بعض البلدان ال  ؛  عالية من القوة العاملة  تتحرك بناء  على قرارات الحكومة المركزية 

                                                 
    1988 مرآز دراسات الوحدة العربّية ، بيرت ، لبنان ،  المجتمع و الّدولة في الوطن  العربّي  ،] : و آخرون [  سعد الّدین ابراهيم  ) 1

  .210 ص                              
  

2 ) UNESCO :Le Monde en Devenir ,reflexions sur le Nouvel Ordre Economique International    
                  Ed.Unesco , 1976 , p 106. 
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ولية اتّخاذ ئتتولّى الدولة تصنيع األسلحة مثال، لكنّها  تشكّل المشتري الوحيد لها ، أو تتولّى مس

ع بها صناعاتها القرار بالكيفينة  ؛ ة الّتي توزو كذا الحال بالنّسبة إلى صناعات أخرى معي 

  .)1( فالقرارات اإلقتصادية المهمة هي في آخر المطاف قرارات  حكومية

  

ة في بلدان العالم الثّالث ذات من هذا أستنتج أنلقرارات الحكومات المركزي 

 ما تنتجه  جّلاد ، خاصة لما تحول مداخيلها الستيراد المداخيل العالية آثارا بارزة في اإلقتص

مصانع الدول الغربية ، مثلما هو حال البلدان العربية المنتجة للنّفط ؛   و بناء عليه تكون الدولة 

 اإلقتصاد في هذه   ؛  كما أنذاتها متغيرا  واضحا أو مستترا في النّموذج النّظري للتّحديث 

وره متغير تابع للدولة و ليس سابقا لها ؛ لذلك ال يمكن ، بصفة قطعية ، النّصُّ البلدان  هو بد

  صراحة على الدولة في نموذٍج يفسر ظاهرة التّحديث ، أو يحاول التّنبؤ باتّجاهاته أو مؤشّراته 

  . ي لكن قد يكون من الضروري أن  يتضمن هذا النّموذج النّظري  الحكومة و نظامها السياس

  

 ر بسبب النّموة التّصنيع الّذي يتطويللتّحديث على أهم يقوم النّموذج الغربي

مرحلة في هذا    ، فعندما يقطع المجتمع )2(وال عن هذا النّمو ئاإلقتصادي ، ليصبح فيما بعد مس

   :]3[ في التعبير رقم اإلتّجاه يأخذ نموذج التّحديث الشّكل التّالي

  
  ]3                      [. التّحديث   الذي يستلزم التّصنيع    يستلزمالمال تراكم رأس     

         

 و أسبقية التّصنيع عن التّحديث   لكن يبقى سيل األسئلة حول الربط بين التّصنيع و التّحديث  ، 

 ه        سيال متناميا  ، يمتد إلى  أسئلة أخرى حول  معنى التّصنيع بالذّات ، و مجاالت نشاط

 ؛ و على الرغم )3(، و ما الى ذلك من األسئلة  و عالقته بتوزيع الدخل القومي   ، و أهدافه 

المفيد أن  نوجه اهتمامنا  إلى  محتوى و رى أنّه من األهم ي أنّأمن أهمية هاته األسئلة ،إالّ 

نا جمع مؤشّرات التّحديث الّتي وردت ، حيث يمكّن]3[،] 2[،]1[المتغير التّابع في النّماذج النّظرية 
                                                 
1 )-E.PAPÄNICOLAOU-PALEOLOGUE : Pour un nouvel équilibre de l’ordre économique 
                              international , Ed. P.U.F , collection  « Tiers-Monde » , 1977 , p 84. 
 
2 )ÉLIANE MOSSÉ: Comprendre l’Economie , Ed. DU SEUIL , Collection « Points » , 1986, p 211. 
 
3) Ibid , p 93.  
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و على مستوى   يجمع أهم التّغيرات الّتي تحدث في البناء اإلجتماعي ،صد نموذجفيها من ر

 ]4[ كنموذج  أرمز إليه بالرقم –  و من ثمة يصير التّحديث؛الشّخصية  الّتي تناسب  هذا البناء 

  :  يعني

 و فرص تشغيل نسبة  ،ئيسيا لتوفير مواقع العملانتشارا واسعا للصناعة لتصبح مجاال ر  - أ

 . بنسبة معتبرة من الدخل القومي بذلكتساهمف  ؛  من العمالة  كبيرة

  

  . األعمال فيها  نمو و ، التّحضر و نمو المدن-ب

  

  .التّفكير العلمي نتيجة التّعليم العلماني ازدهار-ج

  .عامة و الخاصة لها انتشار المعرفة العلمية وخضوع القرارات ال-د

  

   . استخداما واسعا لمنتوجات التّقانة-هـ

  

   .إلكتفاء االعبور إلى و، ارتفاع اإلنتاجية -و

  

  .عالية أفقيا و رأسيا الجتماعية  اإلحركية ال-ز

  

   . و كمصدر يحدد أنشطة أفرادها ، ضعف  األسرة كوحدة انتاجية  - ح

  

   .مصالحهمبطالقا من قناعات األفراد  مساهمة سياسية و اجتماعية عالية  ان-ط

  

  .استعدادا عاليا للدخول في تجارب مستقبلية جديدة باعتبارتجارب الماضي -ي

  

  

إلى -وفق طبيعة موضوعي -إن هذا التّحليل لنماذج التّحديث الغربي يذئرني 

جيب على التّو المساءلة عن إمكانية توفّر هذه الخصائص  لتحديث المجتمع العربي ؛ و تجدني أ
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 لكن ال يمكن العثور عليها بالكيفية نفسها    ؛  أن بعضها موجود ، مع اختالف في الدرجة 

     كما أن عامل التّراث ؛  نقطة البداية ليست نفسها ألن   ، الّتي عرفتها المجتمعات الغربية 

ة في الحداثة العربية هو و المساهمات في تطوير الحضارات اإلنساني و الحضارة   و التّاريخ

هي  و- كما أن مرحلة التّغير في المجتمع العربي ؛غير ما تحتوي عليه النّماذج الغربية 

  مع ما نسميه بعصر  كنّا نعثر على بداياتها و إن -  شير إليها بالتّحديثأ  الّتي  المرحلة

 الحربين العالميتين ، لتتسارع أكثر مع  إالّ أنّها عرفت سرعة كبيرة فيما بين ، النّهضة العربية 

  .نهاية الثّانية منهما 

  

ولعّل أهم تغير طرأ على البنية العربية عموما هو ظهور الدولة القطرية نتيجة  

اإلستقالل السياسي المجزأ ، و  هو ما أدى  إلى ترسيخ أطر هذه الدولة ، ثم وضع و تطوير 

 مع - أهمها برامج تنمية اإلقتصاد و المجتمع ؛ فجاءت الخطط فيها عدد من البرامج الرئيسية،

و تشييد ،  مركّزة على نشر التّعليم - و تواريخ إقالعها من بلد  إلى آخر  ،تفاوت اإلمكانيات

المرافق الضرورية للحياة الحديثة ؛ كما أولت الدولة الوطنية عناية خاصة بتحديث البيئة ، فنمت 

ا  ،  نتيجة ذلكعتالمدن و توسل ممة ، فتحووفّر فرص عمل أفضل في المناطق الحضري

  .)1(غلبية سكّانية ريفية إلى أغلبية حضرية أالمجتمع  العربي  بذلك من 

  

 إضافة  إلى  هذا -لقد عرف المجتمع العربي - أسيعا  في الحراك الرتوس   

 كما ساعد التطور ،تحسين الوظائف و الدخل و هو حراك تمثّل  في تغيير مواقع  العمل ل

هذا  ، السريع في التّعلّم و التّحصيل العلمي  على اإلنتقال و اإلستفادة من مجاالت عمل جديدة

كلّه  إلى جانب ما ساهمت به مشاريع التّنمية السريعة في بلدان  العالم العربي  من توفير للشغل 

          ير المؤهلين ، فدخلت فئات كثيرة منهم  مجال المقاوالتوإلمكانيات التحسن المادي لغ

 و المضاربات ،  مما أدى  إلى توفير  ثروات طائلة لديهم خالل فترة زمنية  ،و التّوكيالت

قصيرة ، فساهم كّل هذا في توسيع الحراك اإلجتماعي و تنويعه بطريقة يصعب التّحكّم في 

  .عية دراستها دراسة علمية موضو

                                                 
   1988 مرآز دراسات الوحدة العربّية ، بيرت ، لبنان ،  المجتمع و الّدولة في الوطن  العربّي  ،] : و آخرون [ سعد الّدین ابراهيم    ) 1

  .213-208 ص                              



 299

  

بانخراط -ساهم  كما أن اهتمام الدول العربية بتطوير منظومتها العسكرية 

 في هذا الحراك اإلجتماعي العشوائي في المجتمع العربي ، خاصة بما -األفراد في الجيش 

ه المؤسسة من فرص أمام عدد هائل من الّذين ولدوا في أسر أقّل حظّا لتعديل مكانتهم ذأتاحته ه

بما أتاحته اإلنقالبات العسكرية  ، و ذلك و الوصول  إلى أعلى سلّم رتب السلطة  ، جتماعيةاإل

 و  مكسب الضغط على باقي المؤسسات في الدولة ، حتّى صار اإلنتساب  إلى  ، خاصة 

 وهو ما فتح  ،)Les familles de pouvoir(الجيش يميز أسرا بأكملها تكنّى بأسر السلطة  

 الخلفية   عنو حتّى ، و الثّروة  و التّعليم    متغيرات السن جال أمام الطّموح بعيدا عن تأثيرالم

 ، و غيرت معها الكثير من ثوابت  عن الخمسينيات  فقد تغيرت  الظّروف كثيرا  ؛اإلجتماعية 

 كالمجتمع العربي ّل مرتاب في هذه ؛ و لعّل بلدنا الجزائر فيه من هذه األدلّة ما يكفي لصد

  .األمور

   

 و هذا  ،ثم أن األنظمة السياسية في األقطار العربية تتشابه كثيرا في جوهرها 

       على الرغم من اختالفها في التّسميات ؛ فالسلطة السياسية  فيها متمركزة في يد حاكم فرد

عدد من المسميات المختلفة ، تمثّل و جماعة من األتباع ، في حين تتوزع مسؤوليات التّنفيذ بين 

 فالقيادة السياسية هي  الّتي تقرر الشّكل ؛)1(في حقيقتها جهازا بيروقراطيا محكما ، و خانقا 

 فباستثناء بعض التّجارب الرائدة في ؛الّذي تراه مناسبا لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية 

)  ، و عسر تجسيدها و هذا على الرغم من عسر والدتها ،رية مثل التّجربة الجزائ( الديمقراطية 

فإن هاته المشاركة ال ينبغي لها أن تتجاوز حدود التّأييد و قبول القرارات ، فهي تعكس النّموذج 

، حيث يتّجه القرار من أعلى  إلى أسفل ، فال هشام شرابي الَبطِْرَيْرِكي في التّربية كما يسميه 

، ألن القيم  الثّقافية الّتي تتحكّم في اتّخاذ )2(المخالف إالّ في حدود جد ضيقة يسمح بالرأي 

  )  .3( و تحثّ  على التّضامن ، تبارك التّأييد ، قيم عموديةحليم بركاتالقرار هي   كما يسميها 

                                                 
   1988ات الوحدة العربّية ، بيرت ، لبنان ،   مرآز دراسالمجتمع و الّدولة في الوطن  العربّي  ،] : و آخرون [ سعد الّدین ابراهيم  )  1

  .213-208 ص                              
  

  .106 ،  ص 1987 دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ،  بحث في المجتمع  العربّي  المعاصر،:  البنية البطريرآية :هشام شرابي  ) 2
  

   1984  مرآز دراسات الوحدة العربّية ، بيروت ، لبنان ، عي اجتماعي ،بحث استطال:  المجتمع  العربّي  المعاصر:حليم برآات  ) 3
  .355 ص                      



 300

  

كما أن  الدولة الوطنية في السواد األعظم من األقطار العربية توجهت  إلى 

  ،  مثل النّموذج الجزائري     الثّقيل منه  البعض منها توجه إلى تمام المفرط بالتّصنيع ، واإله

إالّ أن هذا التّوجه التّنموي لم يمكّن من التّخلّص من التّبعية ، و لم يوفّر أماكن عالية من التشغيل  

في الكثير من البلدان العربية    فما هو ناجح منها ؛ حقّق مساهمة معتبرة في الدخل القومي يو لم 

، أما في بلدان أخرى فإن أغلب المصانع المتطورة صارت  ال يفوت مجال الحرف المتطورة

أو المساهمة في التّنافس  ، تشكّل عبئا على الدخل القومي أكثر مما تساهم في سد العجز المحلّي 

             عرب عموما على منتوجات التقانة هذا  إلى جانب إقبال ال؛) 1( في السوق العالمية

 فهذا اإلقبال على  ؛و استعمالها ، فصارت أسواقها أمكنة لترويج منتوجات كّل بقاع األرض 

  و إنّما أدى إليه توافر األموال ، خصوصا تلك ،اإلستهالك لم يأت نتيجة تطوير التّصنيع محلّيا 

 و حتى  ؛  الكية ترفية  تعمل ضد تطوير الصناعة الّتي وردت من النفط ؛ فنمت عادات استه

 هؤالء  ال تصرف في اإلستثمار ، لكنّها تصرف مداخيل فإن  ، في البلدان  الّتي توفّر العمالة  

  .في اقتناء السلع اإلستهالكية التََّرِفية المستوردة 

  

 ظاهرة  يعبر عن نظري إلى وضع نموذجأصل أن نيفي ضوء كّل ما تقدم يمكن

،  ن لمجموعة هو نموذج ، ] 5[ و  الّذي أرمز إليه بالنّموذج التّحديث في الوطن  العربيمتضم 

  خصوصيات من صميم مضافة  إليها،  ] 4 [تلك الّتي يتميز بها النموذجمن الخصائص العامة ل

  : يعني  في العالم العربي  ر   التّحديث االمجتمع العربي  ؛  فص

  

  .الدولة الوطنية  الّتي تتولّى وضع  و تنفيذ برامج التنميةتطوير -أ

  

   نتيجة ، فرص العمل،مما ينمي  ها نموا مطّردا و نمو،انتشارا واسعا انتشار المدن -ب

  .  هذه المدنو النشاط التجاري و الخدمات  في  وجود دواوين  الحكومة  

  

                                                 
  

  .23 ، ص 1985 دار التنویرر، بيروت ، لبنان ، التنمية و التخّلف في الوطن  العربّي  ،  : التحديث : عّزت  حجازي  ) 1
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   وعناصر العقالنية لتكوين بنية العقل ثانتشارا واسعا للتعليم ، و اشتراك عناصر الترا-ج

  .  العربي و نمط  تفكيره  

  

  ألسرة كوحدة تبني شخصية الفرد ، مع  تراجعها كوحدة انتاجيةا توطيد-د

.   

  .انتشار واسع لمنتوجات التقانة المستوردة  ،   مع  )Industrie( محدودية الصناعة-هـ

  

  نواع الحياة ، و خاصة  العنصر النسوي ، مع انتشارا ملحوظا في المشاركة في شتّى أ- و

   . المشاركة لتوجيه عناصر الثّقافة ، و الدور المتميز للدولة ذه خضوع ه     

                                                                                    ]   5[  

  

                                                                 

  

من هذه النّماذج النّظرية للتّحديث في الغرب و في البلدان العربية تراني ال أوافق 

          لتّحديث  في ا الظّاهرة األوروبية تعميم نظريةلحاحهم علىإالكثير من مثقّفي العالم الثّالث في 

  قاسم رأي أته العملية ، و من ثم ال لغائهم دور و مساعدة بقية الشّعوب و الثّقافات في هاإو 

  : عندما يكتب عن التّحديث الّذي تم في أوروبا، خاصة في قوله   هشام شرابي

   
 التحّول الّذي تّم ، أي عملّية ّ[أن [ "                                    

 .التّحديث ، كان مستقال،   و بالتّالي غير مشّوه ، و كان مقتصرا عليها 

أّما في جميع الحضارات ، باستثناء اليابان ، فنرى أن عملّية التّحديث قد 

تّمت في ظروف من التّبعّية أّدت  إلى نوع من الحداثة مشّوه و غير 

  )1" (أصيل 

  

ألنّه  قول يعبر عن موقف قيمي يعكس  خيبة أمل المثقّفين العرب في القيادات السياسية أكثر 

لمعالم التّحديث كظاهرة اجتماعية ؛ لذلك جاء متجاهال لعدد من المتغيرات مما يعبر عن تلخيص 

                                                 
  .34ص  ، 1987  دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ،  مجتمع  العربّي  المعاصر،بحث في ال:  البنية البطريرآية :هشام شرابي  ) 1
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 و هي متغيرات ال يمكن تجاهلها  ؛ و النّظام السياسي  ،و التّاريخ ، كالتّراث  ، المستقلّة المهمة 

  .خصوصا في المجتمعات الّتي ساهمت بقسط وافر في تطوير الحضارة اإلنسانية

  

      ت القائد  إلى النّهضةنكاو التي تي تأسس عليها عصر التّنوير،  إن األفكار الّ

القواعد  الّتي معبرة عن لم تكن جميعها غربية الجذور، و لم تكن بالمعنى ذاته  ، و التّحديث 

 بالعطاء و اإلسهام المستديم ال تراني أمّل من التذكير ؛ لذلكتطورت عنها المعرفة العلمية 

  .سالمي في هاته النّهضة العربي اإل

  

إنّي أرى أن اإلنبهار بدرجة تماثل نظم و أنساق مؤسسات كثيرة من المجتمعات 

 اعتقادا مفاده أن  ) في الرأيمن يماثله عندو(  هشام شرابيالصناعية هو الذي طور عند 

 يرتكز  إلى ما يعرف  و لعّل هذا اإلعتقاد؛المجتمعات تسير في تحديثها نحو التّشابه و التّماثل 

  الّتي تجرد المجتمعات من مميزاتها الثّقافية  )Théorie de Convergence (  بنظرية التّقارب

 الّتي تؤكّد )Mondialisation (فتأخذ بخصائص لها صفة الشمولية ، أو ما يسمى اليوم بالعولمة

ن غالبية التّفسيرات النّظرية لظاهرة ؛ فال غرابة إذن أن نجد أ) 1(حديث على أحادية نموذج التّ

جاءت معبرة عن لذلك التّحديث في العالم  العربي  جاءت تحت تأثير المدارس الفكرية الغربية ، 

  ائدة فيه   عن و،خصائص المجتمع الغربياألفكار الس .  

  

 إن المجتمع العربي  يعد من بين المجتمعات  الّتي توفّر أرضية خصبة    

الختبار فروض جديدة متعلّقة بطبيعة التّغير اإلجتماعي ، خاصة بموقعه الجيوستراتيجي في 

 لذلك ؛ و معاصرها   و حديثها قديمها كبريات األحداث و التّغيرات العالمية، و بمشاركته فيها ،

 مؤشّرات يلزم عند التّفكير في وضع نموذج نظري للتّحديث في األوطان العربية أن نعتبر بعض

أ ، ب ، ج ،  (]5[ خصائص النّموذج و أغلبية، )ب ، د ، و ، ز ، ط ، ي    ( ] 4[النّموذج 

  التي منها توطيدها كناشط فعال في و وظائف األسرة ، إلى جانب دور الدين؛  )بعض د ، و

 يأخذ التّغيرات و و أسلوب التّنشئة اإلجتماعية ؛ و هذا كلّه من اعتبار امبيريقياإلنتاج المادي  ، 

 مأخذ الموجه  كلّه في العالم و التّوجهات  و التّغيرات ،التّحوالت الخاصة بهذا المجتمع 

                                                 
1 )Louis PERILLIER  et Jean-Jacques L.TRUR : le Mondialisme ,  Ed. P.U.F. 1977,   p 90-117. 
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 من منطلق أن التّحديث ليس له قوانين  أو  ؛الموضوعي ليكون مطورا لنماذج نظرية أخرى

اته ؛ و هذه لعمري إشارة إلى أنات مثل قوانين العلم و نظريالتّحديث ليس استتباعا نظري 

 ةَمترَجالم يعتبر سلسلة المتغيرات  و شبكة العالقات و لكنّه بحث في منهج جدي   حضاريا ، 

  الموضوعي ات     . كلّها  إلى فروض خصبة تقود البحث العلميفالحضارة إذن  ليست نظري

 تصور وضعا اجتماعيا  و قوانين يمكن تطبيقها انطالقا من المخابر ،  و لكنّهافي تقديري

مختلفا، حينما  تعبر عن التّقدم الروحي و  المادي لألفراد و الجماهير على حد سواء ، فتقلّل 

األعباء المفروضة على الفرد و الجماعة ،  و توحد الظروف المواتية للمجتمع في الحياة قدر 

ان على  الزيادة في إنتاجه الثّقافي    من ، فتكون بذلك نظاما اجتماعيا يعين اإلنس)  1(اإلمكان  

  الموارد "قصة الحضارة" في " ول ديورانت " خالل ما تتألّف منه من عناصر أربعة يسميها 

اإلقتصادية و النّظم السياسية و التّقاليد الخلقية و متابعة العلوم و الفنون   ،  لذلك تبدأ الحضارة 

)     3(، ليتركا مكانهما لبذل الجهد من أجل التّقدم )  2(قلق الحقّة حيث ينتهي اإلضطراب و ال

و بهذه المعاني من معاني كثيرة أحسب الحضارة مالمح عامة و مناهج مختلفة ، تدعو إلى 

  . التّغير و التّجديد  قصد  تحطيم اإلستتباع األعمى 
       

ز ما أفرزه هذا اإلنقالب تفوتني اإلشارة   إلى أن العلمانية كانت من أبر هذا و ال

ة تعني من بين ما تعني المجتعي في  كّل ضروبه في النّموذج الغربيو العلماني ، :  

  
, وقد يقصد بمصطلح. ,النزوع إلى االهتمام بشؤون الحياة الدنيا"" 

أحيانا نزع الصفة الدينية ،  أو سلطان رجال الدين ،  > العلمنة<

وفي . سسة من المؤسساتعن نشاط من النشاطات  ،  أو مؤ

اإلمكان القول إن الحركة العلمانية بدأت في أوروبا مع عصر 

العلمانية لم تتخذ شكال فلسفيا نظاميا إال في ] و ...[ النهضة

, وفي رأس مسلماتها حرية الفكر, منتصف القرن التاسع عشر

                                                 
  .76 ، ص 1980مصر ،  ،  مكتبة نهضة الشرق  ، القاهرة ،  دراسات في علم اإلجتاماع الّثقافي :عبد المجيد محمود سعد )  1

  .5 ، ص 1988 ،  دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 1زآي نجيب محمود  ، ج . ،  ترجمة د)  جزءان  (قصة الحضارة: ول دیورانت )  2
  

  .16-15، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ،  الكویت ، ص ) 1(  ، عالم المعرفة  الحضارة :حسين مؤنس )  3
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وحرية كل امرىء في مناقشة جميع المسائل الجوهرية من مثل 

 )1 (".وأسس االلتزام األخالقي, لود الروحوخ, وجود اهللا
 
  

 ذلك - في إطار فكرة اإلندماج اإلجتماعي و السياسي - جعلها  تعني  حليم بركاتكما أن 

  :النّظام العقالني الذي
  
يتساوى أمامه جميع أعضاء المجتمع في الحقوق و الواجبات ... " 

السياسية ،    ،و يشمل فصل الدين عنم الدولة  ، و الغاء الطائفية 

و تعزيز المحاكم المدنية ،  و توحيد قانون األحوال الشخصية ،    

و وضع السلطة في الشعب ،  و اعتبار القوانين نسبية تتغير بتغير 

األحكام و الظروف و األزمنة  ، و تعزيز الثقافة العلمية ،          

  ).2" (و تحرير الدين من سيطرة الدولة 
 

 حاصل عالقات انسانية  موجودة -الى تأكيد  ذلك فضل شلق  و كما يذهب -فهي بهذا المعنى 

  ).3(في الواقع العياني ، و ليس انعكاسا لإلرادة االهية 
 

   

 تين ة العلمانية و وطأة هيمن لعلّه من الجدير بالذّكر  أن أشير إلى أنالحاد 

   ولد من رحمهما المجتمع الحديث  اللتين، كانتا من أبرز نتائج  الثّورتين البريطانية و الفرنسية 

              للكون علمانيةقد عبرت هيمنة العلمانية في المجتمع الغربي الحديث عن رؤية معرفيةف

  لشبكة العالقات الّتي تربط بينها  علماني وعن نموذج تفسيري   ؛  و اإلنسان   و الطبيعة 

رة في جملتها على أنمن كّل  القوى -  مع حلول الحداثة - العالم   قد تخلّصفجاءت معب          

                                                 
   ، موسوعة على قرص مضغوط  ،  مؤسسة اآلفاق لإلبتكار   موسوعة المورد الحديثة :  لمستقبل للنشر اإللكتروني مؤسسة ا)  1

  ".العلمانية "  ،  مادة 1995                                     باإلتفاق  مع دار العلم للمالیين ، بيروت ، لبنان ، 
  
  

   1 مرآز دراسات الوحدة العربية ،  بيروت ، لبنان ، ط  ، بحث استطالعي اجتماعي ، عاصرالمجتمع العربي الم: حليم برآات  )  2
  .250 ، ص 1984                        

  
   1986 فيفري 21-20المنعقد ببيروت في " حول العلمنة و الهویة العربية : "  ورقة  قّدمت الى مؤتمر مفهوم العلمانية ،: فضل شلق )  3

  :            في           
    . 51  ،  ص 1976  بيروت ، لبنان ،  وقائع مؤتمر حول العلمنة و الهوية لعربية ، :مؤسسة الدراسات و األبحاث اللبنانية -    
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 إليهما ثقافة المجتمع القديم و كّل الثقافات دَُّرطبيعية  ، و هي القوى الّتي تُ- و فوق نسانيةإ-فوق

 لذلك  استبدلت الرؤية الحديثة هذه النّماذج التّفسيرية بنموذج واحد ؛ ) 1(غير الصناعية عموما 

فلم يعد من معنى أو قيمة تفسيرية ألي تأويل   ؛   و المنهج العلمي نييقوم على النّظر العقال

  .)2(لظواهر الطّبيعة و اإلنسان ال يستند إلى حقائق العلم و نتائج التّجربة و قوانين حركة المادة 

  

رسات  و المما بلورت الحداثة مسارا للعلمنة ، فاستبدلت بالمؤسسات و المعتقدات

 قائمة على أساس  ، مؤسسات و معتقدات و ممارسات أخرى  ، الدينية و المقدسات عموما 

  :إلى القول بان هناك حاجة ماسة  ناصيف نصار  لذلك يذهب  و العلم ، العقل
  

 ] و أن[ إلى الربط  بين الصفة العلمية و الصفة العلمانية " 

كن فصل اإلتجاه نحو العلمية عن مهّمة التغيير مزدوجة و شاقة  ، فال يم

  )3" (اإلتجاه نحو العلمانية 

  

و قد بدأ  هذا المسار في  التّشكّل وفي تشكيل  ثقافة المجتمعات الحديثة في البلدان 

مع قيام -األوروبية  منذ نهاية القرن السادس عشر و بداية القرن السابع عشر ، لتصبح  

 و عنصرا أساسيا في  ، إحدى مقومات العصر الصناعي-الثورتين اإلنكليزية و الفرنسية 

 الزمة من لوازم -تاريخيا- فالعلمانية مثّلت ؛مركّب الحداثة  الّذي تصدره مجتمعات الغرب 

 حتّى أنّها غدت  ؛  ال يتجزأ من ثقافة عصره انشأة المجتمع الغربي الحديث و تطوره ، و جزء

غم من )4( من سلوكها للولوج إلى كّل حداثة ممكنة في فهم الكثيرين  طريقا ال بدوهذا على الر ،

  بحيث اختلفت ،أن تأثيرها عرف تفاوتا في البلدان األوروبية الّتي نشأت و ترعرعت فيها 

                                                 
1) Bessam TIBI :  Islam and Sécularization , in : Mourad WAHBA , Islam and Civilization , Ed.Ain  
                             Shams University Press , Cairo , Egypt , 1982 , p 65-79 . 
 
 

           1983 المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكویت ، دراسة تحليلية و تاریخية ،ظاهرة العلم الحديث ،:عبد اهللا العمر )  2
   .124-118                      ص 

  
     2 دار النهار للنشر ،  بيروت ، لبنان ، ط مقدمات اسياسية   في نقد المجتمع الطائفي ،:جتمع جديدنحو م: ناصيف نصار)  3

   .182-181                      ص 
  

  ن  ،  الجزء الثالث ، ترجمة جورج طرابيشي ،  دار الطليعة للطباعة و النشر  ،   بيروت ، لبنا) اجزاء 7(تاريخ الفلسفة :اميل برهييه) 4 
  .269-267 ، ص1983 ، 1                      ط 
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تكلّم أ ي و هو المسوغ الذّي يجعلن ؛ أشكال حضورها في الحياة  الفكرية و السياسية للمجتمع 

دة ، مثل العلمانية البريطانية التي تتميز بتسامحها مع الدين ، و العلمانية عن علمانيات عدي

 ولسلوك المؤسسات العامة  اإليطالية الّتي تتميز باحتالل الدين فيها موقع  الموجه لسلوك األفراد

  موقفها من الدين  و تطرفا في    أكثر جذريةتعدفي مقابل العلمانية الفرنسية الّتي و هذا   ؛أيضا 

   .مكانته في مؤسسات الدولة و المجتمع ب و  اإلجتماعية ،خاصة فيما يتعلّق بوظيفته

      

 تمكّنت من تعطيل تّأثير -في مستوى الدولة -  الغربيةرى أن العلمانيةأ  من هذا 

 و بعد  ؛  نا أخرى الدين على السياسة بعد قرون من الصراع الفكري أحيانا ، والدموي أحيا

 إالّ أنّها بقيت منحصرة في   ؛  و المصالحات أحيانا أخرىا ، ضروب من المساومات أحيان

 و لعّل هذا ما يفسر بعض التّوازن  الّذي نالحظه ؛و النّخب الفكرية  و السياسية  أوساط المثقّفين

ا العلمانية في الشكل الّذي حكمت في المجتمعات الغربية بالمقارنة مع البلدان الّتي سيطرت فيه

من علمنة الدولة إلى علمنة المجتمع بإسره  والّذي  بحيث تعدى  األمر به األنظمة  الشّيوعية  ،

 و لعّل ؛  و النّفسية   والرمزية  و مواريثه الثّقافية  لم يكن مستعدا للتّخلّص الطّوعي من ماضيه

المعسكرات الشيوعية في أول فرصة وجد فيها المجتمع نفسه هذا  ما يفسر سقوط العلمانية في 

، و ال أدّل على ذلك مما حدث و ما زال قادرا على  اإلختيار بين العلمانية و ثقافته األصلية 

  .يحدث في ما كان يسمى باإلتّحاد السوفياتي 

  

ة  يكمن في ادني أكثر عند الكالم عن الحداثة الغربيالّذي يهم تها أنّها عاء دعاإن

 سُسُأتكونان  العلمنة  و العقلنة ي أنأ  ؛   للحداثة عموما ينمرجع األوحدالنموذج  و ال تشكّل 

 ؛  و ذلك لوصول إلى قمة الحضارة في ا و،تجاوز  الظّالميات في نافذة الساليب  األو مبادئ 

نا   أنبه  إلى أن كالمي عن الحداثة  وه. لها تلك القدرة التّغييرية بما تحتوي من آليات و مناهج

 و لكن اهتمامي بها يندرج ضمن نقد ؛ للغرب بصفة عامة الالغربية ليس لتأريخ ذاتي لها ، و

  في األساس رتبطفهو اهتمام ي، للرؤية التّحديثية للعقل العربي المعاصر من مدخل حداثي غربي 

اعتماد المناهج ذاتها في تأسيس ج في نّموذالمساءلة عن صالحية هذا  المسلك  و هذا الب

)    1( ناصيف نصارو، ) 1( بسام الطيبي  ؛   و هذا مثلما يدعو اليه الحضارة العربية  المعاصرة

                                                 
1 ) Bessam TIBI :  Islam and Sécularization , in : Mourad WAHBA , Islam and Civilization , Ed.Ain  
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هذا الذي يدلّل عليهم  محّمد أحمد خلف اهللا ،   ، و)3(  جورج قرم و،  ) 2( فضل شلق و

ام الدولة  في عصرنا هذا يتطلب  أن يكون هذا جميعهم في قوله أن تولّي اإلنسان لمسؤولية نظ

           اعتبار تاريخنا و تجربتناأما الشّطر الثاني من المساءلة فيعاند في) . 4(النظام علمانيا 

و في الفكر ، في الفكر العقالني عندنا  يوجد  بمعنى آخر هل؛و نجاحاتنا الخاصة  و محننا

 يمكّننا من و اتخاذه  منهجا ، ترسيخ  الخطاب العقالني ، ما يسمح ب الخصوص الرشدي على

 باعتبار أن مطالب  الثّقافة العربية اإلسالمية   ؛ و نرسم استشراف مآلنا ،أن نتجاوز حالنا 

  :من جامعة الجزائر  عبد الحميد خطّاب  الحديثة ،  كما يكتب 
إذا كانت تقتضي "                                                      

التّرحيب بمثل ذلك النّزوع العقالني الّرشدي ، و بالصفات الفكرية 

اإليجابّية الّتي ينبغي أن تنتشر في الفكر اإلسالمي الحديث ، كصفات 

الشّّك المنهجي ،  و التأويل العقلي ، و التّعديل و النقل و التّحليل ، مع 

         من انفتاح في القول و البرهان و ما يرافق ذلك  تعاطي المنطق 

و ترشيد في العمل ، فألّن تلك صفات ضرورّية الزمة لتخليص هذا الفكر 

     من سيطرة التّزّمت،    و النّزوع الالّعقالني ، و من الثّقافة الخطابّية

و الحماسّية    و التّقريظّية ، الّتي الزمته منذ عصر التّراجع و اإلنحطاط 

أّن ترسيخ تلك الّصفات اإليجابّية في الفكر العربي و ال تزال ، علما ب

     اإلسالمي ال يكون بمجّرد الّدعوة  و اإلشارة ، و التّذكير و التّقريظ 

  )5."(و إنّما يكون بممارسة الفعل الفلسفّي ذاته الّذي يقتضيها 

                                                                                                                                               
                             Shams University Press , Cairi , Egypt , 1982 ,  p 65-79 . 
 

     2 دار النهار للنشر ،  بيروت ، لبنان ، ط مقدمات اسياسية   في نقد المجتمع الطائفي ،:و مجتمع جديدنح: ناصيف نصار )   1
   .182-181                      ص 

  
 فيفري 21-20المنعقد ببيروت في " حول العلمنة و الهویة العربية : "  ورقة  قّدمت الى مؤتمر مفهوم العلمانية ،: فضل شلق ) )  2

1986   
  :                      في 

  .  ،  التقدیم1976  بيروت ، لبنان ،  وقائع مؤتمر حول العلمنة و الهوية لعربية ، :مؤسسة الدراسات و األبحاث اللبنانية -    
  

    1979يروت ، لبنان ،  دار النهار للنشر ،  بدراسة سوسيولوجية و قانونية مقارنة ،:  تعدد األديان و أنظمة الحكم  : جورج قرم  )  3
  .307                       ص 

  
  .54  ، ص  1979ینایر /  ،  آانون الثاني5المستقبل العربي ، العدد : في  العروبة و الدولة العلمانّية ، : محمد أحمد خلف اهللا )  4

  
فية ،  مجلة سداسية متخصصة یصدرها معهد ، مجلة دراسات فلس" فصل المقال " خطاب العقالنّية في :  عبد الحميد خّطاب . د )5

   .47 ، ص 1998 ، 5،العدد 3الفلسفة ، جامعة الجزائر ، السنة 
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ة  عن اآلليات المنهجييكمن في كالمي عن هذا السؤال الرئيس يإن  بعض إجابت 

 بنقد آخر لهذه الحداثة ،أي بالكالم ي، و الّذي  ال بد أن يرتبط في رأي في نموذج الحداثة الغربية

     "ما بعد الحداثة"مفكّري الغرب   بعض أو بالكالم  عما يسميه؛في أسسها المنهجية بالذّات 

 بمنطق -ا التّأسيسية يفترض  و إحالتها إلى بداياته ،فالقراءة التّحليلية لتاريخ الحداثة الغربية

 نوعا من الصيرورة في سلسلة األحداث يفضي إلى تجاوز ما ، فكما أن للحداثة - ذاته   التّاريخ

 الّتي وضعها الغربيون عن مؤلّفات إالّ أن أغلبية ال؛)1( ينبغي أن يكون لها ما بعدها   ، ما قبلها 

 لتضعه في سياق تقدمي    ،  أمام  هذا التّاريختاريخهم  الحديث تنتهي بكسر حدود النّهاية

 و حتّى األعمال النّقدية الّتي تصدت  إلى انزياحات و انزالقات الحداثة عن  هذا الخطّ  .المتناه 

 مي ال تعدأإالّ ت - عند قاع التّمحيص - التّقدعوة ذاتها، و حجةكيدات  على هذه الد على أن 

ي  في نظرته لذاته في التاّريخ ، يرفض أن يرى في مستقبل التّاريخ غير العقل الغربي  النّرجس

  فهذه الحداثة  لن  تدرك بهذا الفهم نقطة في التّاريخ تصبح فيها  .و حضارته  ذاته   و ثّقافته 

         رى أن  هذا جاء إما نتيجة العتقاد ذويها أ  أناو ماضيا يتجاوزه الحاضر و المستقبل ،

ارها بأنّها تعبر عن ذلك المشروع  الذّي لم ينجز بعد ، و لعّل الفكر الفلسفي الوجودي و أنص

 و إما نتيجة العتقادهم بأنّها المعبر عن ذلك المسار المتواصل   ؛خير معبر عن هذا اإلدعاء

س لكّل منتجات المجتمع الحديث  ال يس  ،  الالّنهائيالمؤس يناميكيمح لها و ذلك المبدأ الد

   .)2( بالثّبات أو الوصول إلى نقطة التّوازن 

  

  

  

  

                                                 
1 ) Henri MESCHONNIC : Modernité  Modernité , Collection Folio-Essais , Ed. Gallimard ,Paris ,  
                                            France , 1988,  p 9. 
 
2)  Jurgen HABERMAS :  The Philosophical Discourse of Modernity,Traslated Frederick   
                                        LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998  ,  p .  152     
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IV( .  ةحداثالبعد  خطاب ما  )في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر )1  

 
 

 
 نكر أن الجهود النّظرية الّتي نلمسها في العقل الغربي في نقده لتاريخه الخاص أال 

كرية و أيديولوجية  ، أو في شكله سواء في شكله المجرد على شكل أنساق و نظريات ف- 

في    ال تضاهيها   - و عالقات اجتماعية ،  و مؤسسات  ،المتعين في صورة إنجازات مادية

 الغربي فكر برزت في اللقد ؛أي جهود نقدية من خارج المنظومة الفكرية الغربية  وقتنا هذا 

و الدعوة إلى تصحيح   في نقد نتائج الحداثة الحديث محاوالت كثيرة  على قدر كبير من الجدية

ما مع و هو عمل إيبستيمولوجي معبر عن وعي مبكّر لمآالت هذا المسار، لعلّه بدأ  ، مسارها

 هيغل. ج.فريدريك و"   أبرزته   أعمال الفيلسوف األلماني )   "George Wilhelm Friedrich 

                                                 
" ،   آالزمة تعّبر عن الّزمان  ،  مثلما نقول "  ما بعد "  و یعني في اللغة الفرنسية post : ن مقطعين  آلمة تترّآب مما بعد الحداثة)   1

، وتعني أیضا الزمة تعّبر عن المكان  ،   بمعنى وضعّية شيء یأتي مكانّيا بعد شيء ... الخ"    ما بعد الرومانسية " و " ما بعد الكالسيكّية 
  .آخر

  
  : أنظر 

- Dictionnaire Micro Robert , S.N.L.-Robert , Paris , France , 1971   , Article  “ post-modernité” , p 830. 
  

ال تتوقف عند حدود العالقة الزمنية Post  و هذا معناه أّنها الزمة تتفيد الّترتيب الزماني و المكاني  ،   و إذا آان البعض یرى أّن الّالزمة  
إلطار السابق عليها ،  بل و اإلنفصال عنه ،  و هذا ما یثير مشكلة القطيعة و التواصل بين الحداثة و ما بعد الحداثة ، ،  بل تشير  إلى ترك ا

 Henri و أنا أميل الى فهمها دالة على تجانب التواصل و اإلنقطاع بين جوانب الحداثةو ما بعدها ،  و هذا على الرغم مما یقوله 
MESCHONNICلكي  تقطع مع الحدیث و ما بعد الحدیث ینبغي  أن تكرر الحدیث " هما ، فهما عنده منفصالن ،   من انفصال بين "  

  
 : أنظر 

  
 - Henri MESCHONNIC : Modernité  Modernité , Collection Folio-Essais , Ed. Gallimard ,Paris ,France  
                                            1988 , p 221 . 
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HEGEL  1770-1831  ( وكتابات مواطنه  ،    التاريخي للحداثةفي ما أكّدت على المنزع      

  : هذا  الّذي ُيَعدُّ  ،  )Karl MARX = 1818-1883(  "كارل ماركس " 

 كبير ما  مفكّرأّول                         " 

معاديا للنزعة  اإلنسانّية  ، و  ألنّه  يرى ] لكونه [ بعد حداثي 

 و  لتصّور أسمى من اإلنسان التّقّدم  تحّررا للطّبيعة و ليس تحقيقا 

مفهومه عن الشّمول  يتنّوع  حسب النّصوص ،  و حسب مراحل 

حياته ، و لكن هناك وحدة في أعماله وهي المادية ،  وهو ما يعني 

  ، )   1" (بالتالي النّضال ضّد النّزعة الذّاتّية 

                         

 = Friedrich NIETZSCHE" (فريدريك نيتشه"  كما نلمس جدية النّقد الحداثي في أعمال

   :لما يعتبر الحداثة ) 1844-1900
اغتراب الطاقة اإلنسانية المنفصلة عن نفسها                       " 

و التي تعادي ذاتها  بتماهيها  مع االه و مع قّوة غير إنسانّية  

  )2" (وتفرض على اإلنسان الخضوع لها 

   

  

 ) Sigmund  FREUD =1856-1939 ( "سيغموند فرويد  " أعمالفّه في  األمر عينه نستش و 

  "الذي علّمنا الحذر تجاه 
الحياة الداخلية المليئة بالتّماهّيات  التي تؤّدي إلى اإلغتراب         "    

و الحذر تجاه النّماذج اإلجتماعّية  التي تّم غرسها فينا ، هذا الحذر 

ات الفاعلة  خارج أنا الوعي و ذلك عن يجبرنا على البحث عن أنا الذّ

طريق رفض الّصلة بين الفرد و المجتمع  ،  كما يجبرنا أيضا على 

   )3" (ربط   الّدفاع  عن  أنا الذّات الفاعلة  بالتّمّرد على النّظام القائم 

  

                                                 
  .148 ، ص 1997أنور مغيث  ،  المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر  ، . ترجمة د نقد الحداثة  ، :أالن تورین )  1

  
  .154المرجع نفسه  ،  ص  )  2

  
  .172المرجع نفسه ، ص )  3
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ما بعد  ما تأسس الحقا على معايشة المشروع  الممارسة النقدية  فيكما تبرز

          برز   الّذي   النّقدي  التيار  من ذلك   و ال أدّل على  ؛ناته الدينامية  في تعيحداثي

ي ، و الّذي عرف فيما بعد ات  القرن العشرينفي عشرينيفي الفكر الفلسفي األوروب         

  

  

  

  

   .)1 ( "فرانكفورت"   بمدرسة

  

  
  

  IV  .1(   الحداثة معالم خطاب ما بعد)2: (  
  

  

من المفيد أن أذكّر بان الحداثة بمفهومها الفلسفي ، و هو الوجه الّذي يعنيني لعلّه 

وهي األوجه التي ( هنا أكثر من سائر أوجهها   ؛  إذ لها وجهها الفنّي و الجمالي  و السياسي ؛ 

؛ ال يعبر عن مفهوم اجتماعي  أو )  )3(من تونس دراسة وافية فتحي التريكي خصص لها 

                                                 
بولوك ،    .ورنو  ،  هربرت  مارآوز و  فأود. هورآهيمر  ،  ت.   م (مدرسة فرانكفورت اتخذت   تسميتها من مرآز نشاط مؤسسيها " 
 1932و منذ عام .  في مدینة فرانكفورت على الماین  غوتهالتابع لجامعة" معهد الدراسات اإلجتماعية " الذین أنشؤوا  )  و غيرهمفروم  .إ

 الثالثينيات بطابع تقّدمي نسبيا          بدأت تصدر مجلة الدراسات اإلجتماعية  الناطقة باسم هذه المدرسة ؛ و قد اتسم نشاط المدرسة خالل
ظهر الجيل الثاني من مدرسة فرانكفورت  في الستينيات . و ذلك في ما قامت به من عمليات فضح الجوهر الالإنساني لإلیدیولوجية النازیة 

  ." و غيرهمويلمر   و  ليكميشر. او نيجت .ا و شميدت .او  جورجن هابرماس  ،  من القرن العشرین  ،  و آان من أهم ممثليهم 
  :أنظر -

مدرسة "  مادة1971 ، 3تعریب توفيق ابراهيم سلوم ، دار الفكر ، موسكو ،ط موجز تاريخ الفلسفة ،.جماعة من األساتذة السوفييت ) 1
   . 996ص "      فرانكفورت 

  
و هذا اعتبارا  )   Jean-François LYOTARD  "( جون فروونسوا ليوتار" لقد آسب مصطلح ما بعد الحداثة بعده الثقافي مع )  2

  ، إذ أطلق   ما بعد الحدیث عن وضعية المجتمعات  الغربية المعاصرة التي أحبطتها وعود الحداثة الكبرى ،  التي تمّثلت في  1979من 
أو األنساق " الحكایات الكبرى" ربية عن آّل ما نعتبره تقدميا ،     و ارتبط بروح فلسفة األنوار و بالعقل و العلم عندما تخلت الثقافة الغ

  .....المغلقة ، تلك األنساق  اإلیدیولوجية و الطوباویة و الفلسفية الكبرى التي تتعلق بالسياسة و المجتمع ،  و التقدم ، وتحرر الذات    الخ
  
  

   .1992 دار اإلنماء القومي ،  بيروت ، لبنان ،  فلسفة الحداثة ،: فتحي التریكي )  3
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  زه هو تصادمه مع التّقاليد   تاريخيما يمي أهم ، ر عن نمط حضاري؛  و لكنّه  يعب  أو سياسي 

و انطالقه من الشّمولية ،  و حضوره القوي في كّل أشكال المواضيع  و أصناف األشياء   

ري فالحداثة بهذا المعنى ليس لها قوانين  أو نظريات مثل قوانين العلم و نظرياته ؛ و هذه لعم

إشارة جد هامة عند إثارة مقولة اإلستتباع الحضاري ، إذ ال يمكن أن نطبق الحضارة هنا كما 

 قد  مالك بن نبيحدثت هناك  ،  مستتبعين في ذلك تطبيق قوانين العلم أو نظرياته ؛ و لعّل 

" مي مشكلة األفكار في العالم اإلسال" وضع اصبعه على موطن الجرح حينما أشار في كتابه   
في أندونيسيا     )Schaeht("  شاخت "إلى ذلك الفشل الذّريع الّذي مني به عالم اإلقتصاد األلماني 

)      1(و هذا على الرغم من أنّه يعتبرمنقذ اإلقتصاد األلماني بعد الحرب العالمية الثانية 

  و لكنّها مالمح فالحضارة إذن  ليست نظريات و قوانين يمكن تطبيقها انطالقا من المخابر ،

عامة و مناهج مختلفة ، تدعو إلى التّغير و التّجديد  قصد  تحطيم اإلستتباع األعمى            

  .و  المحافظة المحنِّطة 

  

 لقد تركّزت الحداثة في أوروبا على النهضة و األنوار ، و ما الزم ذلك من 

دة ، كالنّزعة اإلنسانية و تمجيد قيمة اكتشافات في المجال الجغرافي و العلمي ، و من قيم جدي

الفرد و إعالء حرية اإلنسان ؛ و من اصالحات دينية مكّنت من تعبيد الطريق أمام مناحي في 

لذلك اتّسمت عملية التّغير  في المجتمع .   الحياة و المجتمع مغايرة للتراث القروسطي برمته 

ح نضالية عالية لفاعل اجتماعي نشيط  ،  وضع الغربي الحديث بدينامية غير مألوفة ،   و برو

كّل رهاناته على  تجسيد المجتمع الحديث ،  باعتباره المسوغ و اإلطار  الذي سيتمكّن من 

 - باعتبارها ظاهرة حضارية –لقد مرت الحداثة .  خالله من تحقيق كّل مصالحه و طموحاته 

رى ، حقّقت األولى منها حصول اإلنسان في المستويين النّظري و العملي بأربع ثورات كب

األوروبي الحديث على استقالليته و إرادته في التّحكّم التّقني في العالم ، ولعّل الديكارتية خير 

من عبر عن تجذّر هذه المشاريع العقالنية في المجتمع الغربي   ؛  أما الثّورة الكبرى الثّانية 

تي جعلت العالم شفّافا ال سر فيه ، و بذلك اجتهد اإلنسان الغربي فتمثّلت  في الفلسفة الوضعية ال

في  أن ينسب لنفسه كّل خصائص آلهة الماضي ، و كان له ذلك في القول بالمعرفة الكلية      

أما الثّورة الكبرى الثاّلثة فتمثّلت في عملية تمييز الهياكل عن . و القدرة الالّمحدودة للعقل 

                                                 
.                      150ترجمة محمد عبد العظيم علي  ، دار الفكر  ،  بيروت ، لبنان ، ص  مشكلة الفكار في العالم اإلسالمي  ، : مالك بن نبي )  1
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سلطات  ، و تفكيك أبعاد مختلفة للوجود اإلنساني  ، الفردي منه و الجماعي  بعضها و فصل ال

  أو عملية علَْمنَة المجتمع             )Sécularisation(وهذا بالذّات ما أطلق عليه تسمية الدنَْيَوة   

)Laïcisation( ة    ؛  و تبلغ الحداثة في الثورة الرابعة أوجها في ُمثُِل النّزعة اإلة الغربينساني

  .التي طورتها فلسفة األنوار 

  

توتّر العقل         :  بدأت الحداثة الغربية كعالقة محملة بمجموعة من التّوتّرات 

فالحداثة . و الذّات والعقلنة ، و تحقيق الذّات بروح النّهضة ، و روح اإلصالح بالعلم وبالحرية

  :قل و الذّات  جاءت محصلة  لحوار الع-بهذا المعنى–
فبدون العقل                                       "

تنغلق الذّات  في هوس هّويتها ، و بدون الذّات يصبح العقل آلة 

في الفصل  الّذي ] الغربية [ الّسلطة ،  و من هنا تتمثّل أزمة الحداثة 

 العقل و الذّات حيث تصارعا ، و تجاهل كّل: تّم بين جناحي الحداثة 

  ).1." (منهما لآلخر

  

بهذا المعنى  انتقلت الحداثة من كونها فكرة قوية  مقرونة بأفكار التقدم         

و الرقي  مع بداية النّهضة ،  إلى ممارسة اجتماعية ، و نمط عيش ، و  واقع موضوعي يتميز 

 ؛ لكن ذلك كلّه اقترن و كان هذا بدءا من القرن السابع عشر. بالتّغير و التّجدد  و اإلبداع 

بالخوف و اإلضطراب  ؛  وهو ما ممهد  ألزمة الحداثة خالل القرن العشرين  نتيجة للنّجاحات 

العظمى الّتي حقّقتها العلوم  و التّكنولوجيات ، و التّطور العقالني المفرط في أنظمة اإلنتاج       

صر اإلنتاجية ، و ما يتطلّبه هذا العصر و تسييرها ، و تنظيمها   ؛    بحيث برز ما يسمى بع

من تكييف إلنتاجية العمل البشري ، و سيطرة اإلنسان على الطّبيعة  و قوى اإلنتاج ، و 

مختلف مخطّطات الفاعلية و المردودية ؛ كما ترتبط معالم األزمة بخصوصية الدولة ،  و 

قية ؛ فبظهور اإلعتراضات على مختلف القانون      و المؤسسات القانونية ، و األفكار األخال

قيم الحداثة  تم تدشين ما بعد الحداثة  لإلقرار بفشل المشروع الحداثي في مستوى التّقدم ،  و 

؛ ألن إنسان ما بعد الحداثة ال يمكنه أن يثق في الحقيقة ،  و التقدم ، ) 2(الحرية       و العقل  
                                                 

  .52 ، ص 1997أنور مغيث  ،  المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر  ، . ترجمة د نقد الحداثة  ، :أالن تورین ) )  1
  

  .44 ، ص1998 ، 1  المكتب المصري للتوزیع ، القاهرة ، مصر ، ط قراءات في الفكر المعاصر ،: مجدي عبد الحافظ )  2
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ثة و المعاصرة  ،  ألنّها  ال تستند كلّها إالّ على معيار النّجاح و الثورة     و ال في العلوم الحدي

"  جياني فاتّيمو "و لعّل   ) . 1(و المنفعة    و ألن ما بعد الحداثة تستبعد الحقيقة و العدالة 

)Gianni  VATTIMO (دها في جملة  استطاع  أن يحِكمضبط  ظاهرة ما بعد الحداثة حينما حد 

والعدمية        ، )Humanisme(موت الفن ، و موت حركة اإلنسانوية  : رية، هيمن المبادئ المحو

  . )2(و نهاية التاريخ ، و تجاوز  الميتافيزيقا 

  

لقد شكّلت هذه األفكار ،  و غيرها  ،  أرضية واسعة لمناقشة الحداثة و ما بعد 

 ممن دشّن مالمح نقد الحداثة   الحداثة  ، وهي أرضية ساهم فيها العديد من الفكرين و الفالسفة 

) Friedrich NIETZSCHE ( " نيتشه فريدريك " منذ فالسفة النهضة و األنوار  ؛ و لعّل 

    " ماكس هوركهايمر" أحسن ناقد للحداثة  ، و أحسن من أظنّه يمثّلهم  ؛   في حين يعد كّل من 

)Max HORKHEIMER  (   أدورنوثيودور " و"  )Theodor Wiesengrund ADORNO (  

 Jurgen( "جورجن هابرماس "و  )  Harbert MARCUSE  " (هاربرت ماركيوز" و  

HABERMAS (  ع الفالسفة لمنو من أقدرهم على التّرميز  إلى  "فرنكفورت" مدرسة  فيم 

  . هذا النّقاش الخصب الذي سأتتبع بعض معالمه في المفصلة الالّحقة 

  

  
  

IV . 1 . (   " نيتشه فريدريك" فلسفة لنقدية في المعالم ا)أNIETZSCHE riedrichF  (  

  
 

       و الفرويدي  ، و الماركسي  ،  فيما سبق إلى بعض سمات النّقد الهيغلي تلقد أشر

 Friedrich( " نيتشه فريدريك  "  سمات فلسفة لكن يتعين علي أن أشير كذلك إلى بعضو

NIETZSCHE  =1844-1900(   ،رة بطريقة بليغة عن روح  الفلسفة اهاألنّي أرفلسفة معب     
                                                                                                                                               

  
1 ) Jean-François LEOTARD : Le postmoderne Expliqué aux Enfants ,  Ed.Gallilée , France , 1988 , 
                                                  p 30. 
 
2 ) Gianni  VATTIMO : La Fin de la Modernité et Herméneutique dans la Culmture Post-Moderne  
                                        Editions du Seuil , Paris ,  France , 1987 , p 57-62. 
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 مثّلت ي وألنّها في رأي ؛   تمكّنت من اإلمساك بالحلقة المفقودة فيهما  إذ  ،  ِنْيَيو التاريخ الغرِب

   ."إرادة القوة "محصلة الجهد النظّري الغربي جلّه ، وعبرت عن نشيده األساسي الّذي كان

  

  الفكر قد ضّلنأ يرى ) Friedrich NIETZSCHE( " نيتشهفريدريك " كان 

وهي عودة  تعبد الطّريق  ؛  ه من جديد  من العودة الى الوراء لتأسي، لذلك كان ال بد طريقه

 سا"لرفض ما كان يعدة  "  نيتشهفريدريك" لذلك ارتبط اسم "  حقا"و " خيرا " و"مقدبحركة نقدي

 ؛ و ذلك لما أقر  واألخالق  ، و العلم  ،  و الفلسفة ، ا للدين  توجهت أساس،جذرية في أوروبا 

  :أن الحداثة 
إلى العدمّية ، و  إلى استنفاد اإلنسان  ...  قادت " 

الّذي  انتقلت قدراته  إلى العالم اإلالهي  بواسطة المسيحّية ، التي 

ليس لها من سمة  تخّصها االّ سمة الضعف ، وهو ما يؤّدي  إلى 

إّن قلب القيم يؤّدي  إلى رفض .حطاطها و اختفائها الذي ال مفّر منه ان

هذا اإلغتراب  ،  و  إلى استعادة اإلنسان  لوجوده الطبيعي ،         

  ).1" (و  طاقته الحيوّية   ، و إرادته  في القّوة 

   

 منهجا خاصا في عتمدتو كان لها ذلك لما ا بالجذرية  ؛  لذلك تتّسم الحركة النّقدية النّيتشوية

          " نيتشه فريدريك"  ففي مجال األخالق  اعتمد ؛ سبيلها إلى تحقيق مقاصدها مثّل النقد 

)Friedrich NIETZSCHE(على نمط  تصنيف األحكام األخالقية التي صدرت في الماضي     

 ،  يمكّنه  من تفسير  يتوافر للمفكّر تاريخا عاما لألخالق يمكن أنو من هذا التصنيف  بالذات

  ).2(و دالالتها ، و من  تحديد عالقة األخالق بطبائع و أحوال و مآل الناس  الوقائع األخالقية 

    

 الخطوة ممرا و منفذا إلى  تحديد األصناف األقدر على البقاء في لقد كانت هذه 

   كما يسميها  " ارادة القوة" و هو  ما   يؤسسس ؛  و اإلرتفاع  بها و السمو بطبيعتها ،الحياة  

    .)Friedrich NIETZSCHE ()3("  نيتشهفريدريك" 

                                                 
  .154 ، ص  1997لس األعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر  ، أنور مغيث  ،  المج. ترجمة د نقد الحداثة  ، :أالن تورین  )  1

  
  .84 ،  ص    1966،    دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، نيتشة  :فؤاد زآرّیا )  2

   
   ، 1974 ترجمة الياس بدیوي ،   منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي ،  دمشق ، سوریا ، فلسفة نيتشه  ، :  أوغن فْنك  3
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 انطالقا من  هذا )Friedrich NIETZSCHE   ( " نيتشهفريدريك"  يمتد منهج 

بل ليحطّم العقل بحسبانه صنمها األكبر    التّأسيس الجديد لألخالق الى الفلسفة ليحطّم اصنامها ،

، مثل القول بوجود عالم آخر بجانب  منه قّل شأناأخرى أصنام أ تحطيم لىإو من ثمة  ينتقل 

  .هذا العالم  مغاير لعالمنا المدرك  

  

ن أبعد تحطيم تلك القيم ) Friedrich NIETZSCHE( " نيتشه فريدريك" كان على

لو في مثال، فجعله متجسدا في كّل ما يع  مفاهيم للخير لذلك حدد؛يؤسس لشرعية القيم الجديدة 

ما  الشّر فهو كل ما يصدر عن أ   ؛و القوة نفسها، رادة القوة إو ، اإلنسان بشعور القوة 

   وما  الوجود اال الحياة  ؛ القوة تنمو  و تزيدنأ فما السعادة االّ ما في الشّعور ب  ، الضعف

   .و ليست اإلرادة شيئا آخر غير ارادة القوة وما  الحياة اال اإلرادة ،

  

بحث في التّجاوز القيمي " بـ  "  نيتشهفريدريك" لعّل العنوان الفرعي الّذي عناه  
عبير عن إرادة القوة  من زوايا تّال  أشدتعبر يمثّل مقاربة  " إرادة القوة" في كتابه   " لجميع القيم

و ذلك  خالقة للقيم ، كّل المؤسسات القائمة وال)1 ( في هذا الكتاب"نيتشة" إذ يرفض  ؛  متعددة 

 هابل معبرة عن إرادة القوة  ،من  قيم مستقاة  ؛  في مقابل دعوة   إلى تأسيس قيم لم توجد بعد 

 إذ أن المؤسسات القائمة هي  مؤسسات  ليس فيها ما ؛باعتبارها المبدأ الّذي به يكون الكائن 

 لذلك جاءت مشوهة  ؛فة لهذا المبدأ  بقدر ما فيها ما يعكس الصورة المزي يجسد هذه اإلرادة 

 Friedrich("  نيتشه فريدريك " و يعني   . للمشروع الثّقافي  الغربي أكثر مما تخدمه

NIETZSCHE(  سات أنظمة األخالقين  ،   و الفلسفة  ، بهذه المؤس؛ وهي أنظمةو الد   تعد  

،  و الّتي قامت على  لّتي عاصرها صدرت عنها  فروع الثّقافة ابمثابة األصول التي كلّها 

 ياسيأساسها  عالقات الواقع الس  ،  و  الحقوقي   ،    و اإلجتماعي، و اإلقتصادي .  

  

                                                                                                                                               
  .94-84                               ص        

  نيتشة ، "  ، مادة 1984 ، 1 ، المؤسسة العربية للدراشات و النشر ،  ط 1، ج) ج2 ( موسوعة الفلسفة ، : عبد  الرحمن بدوي  )   1
 .517-508                                    ص 
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 إلى )Friedrich NIETZSCHE( "نيتشه فريدريك   "  بهذا النّقد تتوجه فلسفة

 نمت في ظلّها كّل الحضارة  و ، عمق بناء الثّقافة الغربية ، و إلى أصل الشّجرة الّتي نبتت منها

 René ( " ديكارت رونيه" تلك الشّجرة الّتي أسس عليها  ؛  (1)القائمة في كّل فروعها 

DESCARTES= 1596-1650(نيتشه  فريدريك"    فمذهب؛ ته كّل فلسف " )Friedrich 

NIETZSCHE( يهة مع ما تجذّر أصال على ما يسميريد أن يضع قطيعة إيبستيمولوجي 

 و على  ؛    و الهشاشة ،و الخنوع ، وعلى ما تأسس على قيم الضعف ، ـالقابلية لإلنحالل ب

األفالطونية كانت األصل الفلسفي  ة  ،  ما قام على أخالق العبيد ؛  لذلك  يرى أنو المسيحي 

     عدل كانت األصل الديني لهذا النّظام الّذي يسري في المجتمع تحت نعوت  مختلفة ، مثل ال

  .)2 (و المحبة، و التّسامح ،   و الرحمة 

    

 باستعمال سالح إرادة - بهذا يكون الصراع بين المذهب النيتشوي و هذه القيم

 نسف )Friedrich NIETZSCHE( " نيتشه فريدريك"، يبتغي منه   صراعا ضد اإلنحالل-القوة

 فيثّقافي الغربي ، و وضع حد لولوجه في المشروع ال) 3(كّل ما يمثّل  مقدمات اإلنحطاط 

   . نفسه قد بدأ بمعايشتها) Friedrich NIETZSCHE ( " نيتشه فريدريك"  كان  مآزق حادة ،

  

  هكذا حمل مشروع الحداثة في أحشائه بذور الخروج عليه  ، أو بذور نهايته

أدى  إلى تشكّل الطّبقات  فعملت على انتقاده ، وهو ما ")كارل ماركس" باستعارة اصطالحية من  (

اإلجتماعية من جهة  ، و النّزعة الفردية من جهة أخرى ؛ مما أفضى الى نقيضين نمت 

وترعرعت بينهما  اإلنتقادات العنيفة التي وجهت  إلى  المجتمع الغربي الحديث ، بصرف 

تقدم و نمو             من - بل المجتمعات الغربية الحديثة-النّظر عما وصل إليه هذا المجتمع 

                                                 
  .152 ، ص 1974یوي، منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي ، دمشقسوریا ،  ، ترجمة الياس بدفلسفة نيتشه : أوغن ِفْنك  )  1

  
  .52 ، ص 1975 ، 5، المجلس الوطني للثقتافة و الفنون و اآلداب  ، الكویت ، ط نيتشه :    عبد  الرحمن بدوي -)  2

  
          1977 ،  دار الهالل ، القاهرة ، مصر ، 2   ،  ج)جزءان ( من سقراط إلى سارتر،   أعالم الفكر األوروبي ، :  عثمان نویه -

   114-94                         ص  
             

  
  .114 ،  ص 1983  دار و مكتبة الهالل ، مصر ، ، في سبيل موسوعة فلسفية ، نيتشة : مصطفى غالب )  3
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و بصرف النّظر أيضا عن المسافة التي قطعتها على درب الحداثة  ؛  فالنّقد كان في األساس 

ناتج عن افتقاد ما كان يربط بين المجموع ،  فسقوط  شبكة العالقات اإلجتماعية تلك جعل 

 الديمقراطية  ،  تتهاوى المفاهيم الكبرى للحداثة كالتّقدم ، والتّحرر ، وحقوق اإلنسان ،  و

   )Totalitaristes(الواحدة تلو األخرى  ؛  لتفسح المجال واسعا أمام األنظمة الشّمولية 

والبيروقراطية  و اإلستبداد  والقمع  من جهة  ،  و المجتمعات اإلستهالكية   المدمرة للطبيعة  

ل التي دفعت اإلنسان الغربي  إلى و البيئة من جهة أخرى  ؛ فكان هذا و ذاك من أكبر العوام

  .إعادة تقييم مشروعه الحداثي ، و إعادة النّظر في أسسه ، ومسلّماته ، وبديهياته التي قام عليها

  

لقد تفاقمت مشكالت المجتمع الغربي الحديث ، و ذلك بما عرفته التّبادالت المادية   

مزية فيه من تزايد  ، و بما عرفته المجموعة السة فيه من تضاعف  ، و بما بلغت فيه و الركّاني

رؤوس األموال   و السلع   و األنماط اإلستهالكية   من قدرة على عبور القارات  ؛  كما 

تعقّدت مشكالته بما صرفه من اهتمام فائق بأساليب التّحكّم في األنظمة األجتماعية ، وبما عرفته 

في اإلنسان الغربي شعور عميق  بتالشي  الوعود التّرسانة العسكرية من  تفاقم ، مما نمى 

المستقبلبية الكبرى للحداثة  ، في ظّل تراجع العقالنية و انحصارها في نطاق عقالنية أداتية  

فتحول الفعل اإلنساني  إلى نشاط أقرب الى التّكنيك الذي يعبر عن األدوات و الوسائل التي 

مة في تملّك األشياء ، و العمليات التي تستهدف  اشباع تعمل على   تسهيل المجهودات المستخد

، فال يفعل بهذه الصفة إالّ  تدعيم األشكال المضادة   للحداثة  ؛   أي أنّه    )1(الحاجات و الرغبات

صار يعبر عن اغتراب اإلنسان  ،  ألن التّقدم التّكنولوجي بدال من  أن يحرر اإلنسان فقد 

  فالمواطن لم يعد االّ ذلك المستهلك          .)2(ء ، وجعله عبدا لمخلوقاته اختزله  إلى ال شي

  Martin ("  مارتن هيدجر "الذي استعبدته التقنية ، فنحن عندما نعتبر التقنية محايدة  كما يقول  

HEIDEGGER( نكون في تلك اللّحظة دفعنا بأنفسنا نحوها بأسوأ األشكال ،)رجل )  3 ؛   كما أن

                                                 
1 )  TINLIND : De l’Autonomie des Techniques aux Nouvelles Duimentions de la Responsabilité 
Ethique et Politique , in : Justification de l’Ethique , XIX Congrès de l’Association des Sociétés de 
Philosophie de Langue Française , Université de Bruxelles , 1984 , p 425.  
  
2 ) PREVOST :  L’Accroissement de la Puissance Technique appelle-t-elle une nouvelle Ethique ? 
In : Ibid , p 372. 
 
3 ) Martin HEIDEGGER :L’Essence de la Technique , In : Essais et Conférences ,  Edition Gallimard ,  
Paris , France ,  1992 , p 26. 
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و السيطرة    دولة لم يعد يجسد إالّ  ذلك المتجبر الذي يصارع و يقاتل دوما من أجل التّسلّطال

؛   و العقل ) 1(ألن هذه األخيرة ال تدوم و تمتد بفضل التكنولوجيا  ، و لكن كتكنولوجيا 

 على الموضوعي لم يعد يدّل إالّ على ذلك العقل  المغترب  ، أو العقل األداتي   الذي يعمل

؛  كما فقدت التقنية دورها في تأكيد التّضامن ) 2(التّوافق بين معايير الحساب و المنفعة فقط 

اإلجتماعي  عندما اخْتُِزلَتْ في دور فريد  هو العسف ، و  القمع ،  و العدوان داخل الغرب    

ورها الحضاري و خارجه  ؛ فصار مفهوم التحرر ال يحمل أي معنى   ؛    كما فقدت الثّقافة د

عندما افترستها التقنية  و العقل األداتي   ؛  فوقعت المجتمعات الحداثية الغربية في شمولية ال 

؛ تلك هي المداخل األساسية التي وشمت عصر ما بعد الحداثة ) 3(تفرق بين الدولة و المجتمع 

  .في أوروبا ، و كونت أسس الخطاب الما بعد حداثي فيها
  
  
  
  
  

IV. 1 . فرانكفورت " أسس خطاب ما بعد الحداثة في مدرسة :  )ب"   

  
 

 Friedrich( " نيتشه فريدريك"  فلسفة إشارتي ألهم ركائزلقد  كانت 

NIETZSCHE(  فرانكفورت" مدخال  لمعالجة  ركائز مدرسة" )الّتي مثّلت هي المدرسةو ،)4 

                                                                                                                                               
 
 

  .280 ،  ص 1993حوليات آداب الكویت ، :  في ، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت : عبد الغفار مكاوي )  1
  

2 )HORKHEIMER; ADORNO : Dialectique de la Raison , Ed.Gallimard , Paris , France, 1986 ,p34. 
  

New York , ishing CorporationThe Continuum Publ,The Eclipse of Reason :Max HORKHEIMER  )  3  
                                           1992 ,   p 93  . 

تنتمي الّنظرّیة الّنقدّیة  في ميدان العلوم اإلجتماعّية   إلى ذلك الجمع من الباحثين الذین أسسوا بفرانكفورت في منتصف العشرینيات من ) 4
و عادة ما یشاالر  إلى هذا الفریق في الدبيات افجتماعية  بمدرسة فرانكفورت  . البحوث افجتماعيةالقرن العشرین  ما أصبح یعرف بمعهد 

ماآس  " : و تضم هذه المدرسة عددا من الفالسفة و النقاد األدبيين و علماء اإلجتماع و النفس واإلقتصاد و  العلوم السياسية من أمثال 
 ولتر "  و  .  )Theodor ADORNO" (أدورنو " رسة النقدیة  ، و مؤسس المد.)MAX  HORKHEIMER" (هورآهايمر 

 Otto" (أوّتو آيرآهايمر " و ) Erich FROMM" (إريك فروم " و ) Walter BENJAMIN" (بنجامين 
KIRCHHEIMER ( ليوو لوانشال " و) " Leo LOWENTHAL(  هربرت مارآيوز "  و) "Harbert MARCUSE (
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لنّقدية تأثيرا في الفكر الفلسفي المعاصر ، ات من القرن العشرين  أكثر المحاوالت ايمنذ الثّالثين

و إن كان هذا ال يعني البتّة خلو الساحة الفكرية في الغرب من المفكّرين  الّذين حاولوا إعادة 

 إالّ  ؛)1(طرح السؤال الفلسفي  حول شرعية األسس النّظرية الكبرى لمشروع الحداثة الغربي  

 م نموذجا من اإلحتجاج الفلسفي المدرسة ، مع تجذّرها فيتلك أنالنّقد عموما ، تقد             

و السياسي على مآالت الحداثة  أكثر ايقاعا في النّقد و اإلحتجاج  من سواها ،   و اإلجتماعي 

 و أنّها مسيرة مناقضة ؛ ينظرون إلى الحداثة على أنّها ثمرة  مشوَّهة و مشوِّهة  زهاألن رمو

   .)2 (قل الغربي  الّذي ُبِنَي في األصل على مفهوم النّقدلمسار الع

   

 ها لدراسة الفكر الماركسيإإنسي هذه المدرسة كان في المنطلق  موججماع مؤس  

و  على الرغم من  تميز كتابات أعالمها بالجمع بين الفلسفة  ، وعلم اإلجتماع ، و السياسة   

 أن  السعي للجمع بين النّظرية الماركسية و البحث وعلم النّفس ، و علم الجمال  ،  إالّ

و كان  ذلك نتيجة للتّراجع الشّامل لقوى اليسار األكاديمي هو الذي بقي شغلهم الشاغل  ؛ 

و األحزاب الثّورية الراديكالية في تحقيق   ،   و إخفاق الحركات العمالية  ، بقطاعاتها المختلفة 

 جعل  و متجانس كخطّ سياسي منظَّم  ي أوروبا ؛ و بروز النّازية في ألمانياالثّورة اإلشتراكية ف

   هيمنة الفاشية في إيطاليا لقاعدة النّازية تتّسع بسرعة مذهلة ، حتّى تصدرت سدة الحكم  نتيجة 

  .و تراجع حركات التّغيير الثّورية تحت لواء الحزب الشّيوعي اإليطالي 

  

                                                                                                                                               
و غيرهم ممن ذآرت في )  Friedrich POLLOCK" (فريدريك بولوك "  و ) Franz NEUMANN" (فرانز نيومن "و 

  . من هذا الفصلIV –1المفصلة   
  إلى سدة الحكم  ، و هناك )HITLER" ( هتلر "هاجر هذا الفریق  إلى الوالیات المتحدة األمریكية بعد صعود                       

و . ألساسية التي وظفت المناهج اإلمبيریقية المریكية في مواصلة دراسة و تحليل واقع الثقافة الغربية تطّورت اعمالهم و ظهرت آتاباتهم ا
" قد عاد المعهد المذآور  إلى الّظهور في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، و ارتبط بعد ذلك و الى زماننا هذا بالجهود التي ظل یقوم بها 

في اتجاه تأسيس نظریة اجتماعية نقدیة تكون إمبيریقية ، أي علمّية دون  أّن تتقّلص  ) Jurgen HABERMAS" (جورجن هابرماس 
إلى العلم األمبيریقي التحليلي ؛ آما تكون فلسفّية دون  أّن تكون متعالية ، و تكون تاریخية دون  أّن تكون تاریخانية  ،   و عملّية من حيث 

   . اإلنعتاقية و ليس  إلى المراقبة التقنية اإلداریةانها تتوّجه  إلى  الممارسة الفعلية
  

  :نقال عن 
دار األمة ، برج الكيفان ،  الفكر اإلجتماعي المعاصر و الظاهرة اإلعالمية اإلتصالية  ،  بعض األبعاد الحضارية  ، : عبد الرحمن عّزي

  .121-120 ، ص1995 ، 1الجزائر ، ط
  

آارل  و مارتن هيدغر  و غابريال مارسيلو   إيتيان جيلسن   و جاك ماريانل المثال ال الحصر ، ذآر من هؤالء المفّكرین ،عل سبيأ ) 1
  . و غيرهم إيدموند هوسرل و لوفيتش

  
  .287 ،  ص 1993حوليات آداب الكویت ، :  في ، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت : عبد الغفار مكاوي )  2
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  معبرا عن  مسار-" فرانكفورت" في نظر فالسفة مدرسة  - لقد كان هذا الوضع

 ا على أنريٍّ معكوٍس  لمقتضيات العقل  ، و هذا بالذّات ما جعلهم يتّخذونه مؤشّرا دالليٍتطو

 و خاصة  لما  ، المؤسسات و األنظمة السياسية القائمة الّتي أفرزتها بنية المجتمع الحديث 

ازية و الفاشية للصعود  الشّرعي إلى الحكم ، إنّما تكون قد فقدت  فسحت المجال أمام النّ

 و بذلك تكون قد نقلت المجتمع من  خطّ تطوره ؛محتوياتها العقالنية الّتي قامت تأسيساتها عليها 

 و التّقدم وفق مقتضيات العقل ، إلى خطٍّ تطوريٍّ مضاد  لتلك األهداف  السليم في تحقيق التّحرر

  .القيم  و 

  

          )Max HORKHEIMER = 1895-1973" (ماكس هوركهايمر"  يذهب 

 و هما من - )Theodor Wiesengrund ADORNO = 1903-1969(  "أدورنوثيودور " و 

 Harbert " (هاربرت ماركيوز" إلى جانب  " فرنكفورت"الفالسفة اللّمع في مدرسة  

MARCUSE = 1898-1979(  س جورجن هابرما"و)"Jurgen HABERMAS =1929  - 

 إلى تفسير اندالع الحرب العالمية الثّانية باحتكاك وجَهي البنية التّسلّطية  للنّظام العالمي -)....

 الّذي بني على مفهومي  الغزو و الهيمنة ، و لم يكن سببها تلك التّناقضات بين  ، الحديث 

  ).1( المنتصرة للديمقراطيات  السائدة الديمقراطية و الفاشية كما تزعم التّفسيرات

  

       يعتبر العقل ضحية عظمى في المجتمع الحديث ، ألن الحضارة السائدة حسب

أسهمت في تركيز شبكة من األجهزة  ) Max HORKHEIMER ( "ماكس هوركهايمر" 

  فالحضارة السائدة  عملت ؛  )2(لدولة  ا أو  شمولية   ، التّسلّطية القائمة  على النّزعة  الكلّية 

 بعدما انتهت عقالنيتها في  ،على حفر أقبية للعقل تسير في  اتّجاهات موازية  إليديولوجيتها

       كبل  العقل بأنماط من التّشييء المتنامي للمعاني المجال السياسي  إلى بناء فضاء مغلق ،

 و بذلك  دفع به  إلى حالة من الضمور  ، قدية  أرغمه على التّخلّي على وظيفته النّ،و العالقات 

                                                 
Paris , Galilée . EditionsEcole de Frankfurt  ' Critique de l La Théorie:Jean Marie  VINCENT )1 

 France   1976 ,  P 29.   
New York , The Continuum Publishing Corporation,The Eclipse of Reason :Max HORKHEIMER )   1  

                                           1992 ,   p 93  . 
    

   
    .                 
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 يرى أن المسؤولية ال ) Max HORKHEIMER  ( "ماكس هوركهايمر"   فكأن ؛  و العفوية 

و تشوهات شاخصة  داخل  ا وخًُستقع على العقل ، و ال على استسالمه لسبات جعل انتاجاته ُم

  .ية الموازية بقدر ما تعود إلى تلك األقب صيرورة المجتمع ،

  

 Theodor Wiesengrund(  "تيودور أدورنو" أما المعالجات النّقدية  للحداثة عند 

ADORNO(صه  في الموسيقىة ، و تخصفنجدها متشكّلة انطالقا من اهتماماته و ثقافته الفنّي   

قافة عموما في يغال عقله في إشكالية  موقع الفن و الثّإو الجماليت ؛   و لذلك ذهب نقده وجهة 

 ما ، مجتمع استهالكية تقدناعيفكانت دراسته متّجهة ؛ينظر إليه على أنّه أكثر المجتمعات الص 

 و بينها و بين اإلدارة ، نحو الكشف  عن العالقة بين اإلنتاج الفنّي  و أجهزة الدعاية من جهة

ليخلص إلى ما  يسميه بالثّقافة  السياسية و اإلقتصادية ألجهزة اإلستهالك  من جهة  أخرى ، 

         الّتي تظهر وجها من وجوه مجتمع التّقانة  القائم على تصدير  األفكار(1) المصنّعة و اآللية

اديكاليةتندرج  ، ألنّهاو افتقادها محتواها الرة  استهالكيجرى تصنيعها   ،  ضمن ثقافة جماهيري 

 بدل أن - فرسالة الفن ؛(2) و تسويغ  استمراريته  ،ئم  إلضفاء المشروعية على النّسق القا

تحافظ على استقالليتها عن الواقع المادي المغلق ، فتخلق عالما جماليا مفتوحا ، يمثّل واقعا 

في المجتمع الحديث ،  خاضعة لتقنيات السلطة  المتخفّية وراء   أمست ،-احتجاجيا تصحيحيا 

خادمة إلتّجاه الواقع  الّذي  يصنعه  الجهاز الرسمي ، ذلك الجهاز الّذي و مؤسساتها ، و  آليتها

  ).3(يجمع  المنفعة و المتعة ، و يهيئها للفئة السائدة دون غيرها 

    

 Harbert(      " هاربرت ماركيوز" أما على خطّ آخر من النّقد الحداثي فنجد 

MARCUSE= 1898-1979( )4  (ع قوى  قطاعات الشّباب ،يشحذ العقل النّقديشين  ليجمو المهم  ،

                                                 
1 )Max  HORKHEIMER;  Théodor W. ADORNO : Dialectique de la Raison , Ed.Gallimard , Paris   
                                                                      France,   1986 , p158.. 
 
2 ) Ibid , p  159 . 
 

.121-67pp , 1994  , The MIT press  , ic Theory s Aesthet' Adorno:Lambert ZUIDERVAART )  3 
  

 للطّالب الفرنسّيين  ، إذ آانت آتاباته وقودها  الذي غّذاها ، و هذا ما یبّينه 1968رمزا لثورة  ماي " مارآيوز  هاریرت  " یمّثل  ) 4
 .  الى هذه الحرآة الثائرة   Vers la Libération اهداؤه آتاب 
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و قوى قطاعات التّقانة  لإلحتجاج على الممارسات  اإلكراهية الّتي تمارسها الدولة الحديثة في 

  .) 1 (إدماج هذه القوى 

عماد الفلسفة )  Harbert MARCUSE(   "هاربرت ماركيوز"  تعد النّظرية النّقدية عند 

يث أنّها تفسير اإلنسان و عالمه في إطار وجوده اإلجتماعي ،  و ذلك بدال من  اإلجتماعية من ح

أن تفسره من خالل مفاهيم فلسفية مطلقة مثلما كانت تقوم به الفلسفة المثالية،و وفقا لنظريته هذه 

أصبحت المادية ترتبط بالنّظرية اإلجتماعية أشد اإلرتباط ؛ و كان ذلك من خالل عنصر 

مام بالسعادة اإلنسانية  ، و عنصرممارسة الحرية  الذي يمكّن من تغيير الظّروف المادية اإلهت

 ة بالعقل  حينما يقول أنيللوجود ، لذلك ربط الحر :  
الفلسفة عندما وصلت  إلى مفهوم العقل باعتباره " 

  ) .2("حرّيةنقد وصلت  إلى منتهاها 

  

أن الرأسمالية األمريكية أنتجت ) Harbert MARCUSE(   "هاربرت ماركيوز"  يعتبر 

 و أن الرأسمالية األمريكية تدمج كّل أبعاد الوجود لتنتهي إلى   ،نمطا من المجتمع المغلق

 للنّظام القائم خالل تكييف القوى و المصالح المعارضةنتيجتين هامتين  تتمثّل أولهما في عملية 

 و تتمثّل  ، ي كانت تسمح بالمعارضة  من أجل  خدمة هذا النّظام مراحل تكونه األولى ، و الّت

 بشكل منهجي ، مما يجعل  عناصر الوعي إدارة الغرائز البشرية و توجيههاثانيهما في  

  ).3( و  بالتّالي قابلة للتّسيير و التّوظيف اجتماعيا  ، اجتماعية  ال  المتفجرة

  

 كانت  متموقعة خارج دائرة الرقابة في بدايات هذا الوضع جعل قوة  الرفض الّتي

، و صهر  تشكّل مجتمع التّقانة قوة تثبيت و تكريس لما هو كائن، و عامل إدماج للمختلف

إلى أدوات إلعادة انتاج القهر   و المجموعات  للمتباين بشكل فريد من نوعه في تحول األفراد

 دون قمع مفضوح  - في الجانب األساسي منها-ير ألن عملية اإلدماج تس؛الّذي يمارس عليها 

                                                 
   

  .48-47 ،   ص 1971 ، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ، دار اآلداب ،  بيروت ، لبنان ، فلسفة النفي : يوز هربرت مارآ)  2
  

,  Minuit .Ed , Traduit   par Monique Wittig Homme Unidimentionel ' L:Herbert MARCUSE ) 
Paris 1France , p 221 .                                              
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أن  النّظام الديمقراطي يدعم  الهيمنة ) Harbert MARCUSE(  " هاربرت ماركيوز" لذلك  يرى 

 و  يعني - يرى أن  المجتمع المغلق من الداخل ذلك و ل؛)1(ةبحدة أشد مما تفعله األنظمة المطلق

           من طبيعته اإلنفتاح على الخارج اقتصاديا و سياسيا-ي  المجتمع الصناعي التّقان هنابه

 هي األخرى الطّابع الشّمولي للمجتمع  ترسم الّتي ، و عسكريا ، وهذا تفسير لنشأة  اإلمبريالية

و الّذي ال يفصل في آلياته بين التّجارة و السياسة ، و بين المنفعة و الهبة ، و بين  ،)2(الحديث 

 و ضمن حركية و آلية هذه الشمولية يصدر هذا  المجتمع نمط الحياة الحديثة   ،  الطّلبالحاجة و

             و المحركات  ،اآلالت إلى المجتمعات المتخلّفة ؛ و هذا تزامنا و توازيا مع تصدير

حيث يتم   ب؛ و المستهلكات التّقانية  ، و وسائل اإلتّصال ،تقنيات اإلعالم اآللي  و ،و المصانع

 ،  و بهذا تعمل الرأسمالية أحادية القطب تصدير القيم الّتي تسري داخل المجتمع الّذي صنعها 

 اللبيان " على استتباع األمم  المستضعفة  ،  بدعوى جرها الى الحضارة  ؛  و لعّل صاحبي 
إلفريقية          ،  على الرغم من نعت الشعوب و األمم ا1848 نبها  إلى ذلك منذ "الشيوعي 

 و الشرقية و الصينية بالهمجية و شبه الهمجية ، و هو أمر فيه من الصد و الدحض ما ال يجعله 
 
 
 
 

  :يستقيم أمام النّقد ،  نبها الى أن  الرأسمالية    

  
تقود جميع األمم قسرا  ،  تحت طائلة الهالك   الى "     

ترغمها ،  مهما أبت ،   على إدخال تبني نمط انتاج البرجوازية  ،  و 

الحضارة المزعومة إليها  ،  أو قل ترغمها على  أن تصبح برجوازية ، 

مثلما أخضعت الريف ...و باختصار فهي تخلق عالما على صورتها

للمدينة ،  و البلدان الهمجّية و شبه الهمجّية للبلدان المتحّضرة ، 

. " وازية   و الشرق للغرب طوّّعت الشّعوب الفالحّية للشعوب  البرج

)3 (  

                                                 
  .122-121 ، ص1972دار اآلداب ،  بيروت ، لبنان ، مارآيوز أو فلسفة الطريق المسدود ،: محمود أمين العالم )  1

  
 ، 1980 ، 1بيروت ، لبنان ، ط +    ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر اإلنسان المعاصر عند هربرت مارآيوز: قيس هادي أحمد ) 2

  .65ص 
            1 ترجمة العفيف األخضر  ،  دار الثقافة الجدیدة  ، القاهرة ، مصر ،  ط البيان الشيوعي ،: ارآس و فریدریك أنجلز آارل م)   3   

  .24-23                                                  ص 
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هذا هو في اعتقادي جوهر و أساس المدنية الغربية ، بما في ذلك القطب 

اإلشتراكي المنهار  ؛   ذلك النّمط اآلخر من اإلستتباع الذي  شكّل قطبا عالميا مناقضا للقطب 

قطبين منذ نهاية الراسمالي العالمي في الحرب الباردة التي كانت رحاها دائرة بين هذين ال

إذ أفضى هذا  إلى إضعاف حركة التّحرر الوطني في بلدان الجنوب أو .الحرب العالمية الثانية

العالم الثالث عامة ،  التي كانت تستند سياسيا و تنمويا و تسليحيا على القطب اإلشتراكي 

تها التي كانت بمستوى  أو بآخر  ،  كما كانت تساعده  في معركته مع القطب الرأسمالي بكتل

  .تسمى بكتلة عدم اإلنحياز 

  

من قيم  ،  فهي تتراوح و مظاهرها     القيم مختلفة في أشكالهاإن تصدير  

         قيم العلمانية الى و تراجع وظيفة األسرة ،  ، قيم المدينةمنقيم الجماعة ، و الفرد إلى 

 قيم المنافسة  الىديات المحلّية ، و تحجيم اإلقتصا،  قيم السوق من و ، و تهديم المقدس

و هنا  تتدخّل  المجتمعات . ، و ما الى ذلك من القيم الالّمحدودة ، وأشكال اإلنتظام اإلجتماعي 

 و توجيه  المصدرة لمجموع هذه القيم في تشكيل قيم المجتمعات المتخلّفة ، و حتّى في تشكيل

 ، و تلعب ية، وكميات استهالكها لمواد دون أخرى و البيولوج   و الجمالية، أذواقها الفنية 

  الشّركات المتخطّية للقوميات دورا بارزا في هذا ، فهي  تلعب الدور القيادي  في عملية التّدويل 

  

  

  

  

  :الراهنة  ، و بالفعل 

  
اصبح المشروع المتخطّي للقوميات هو الوحدة " 

 المعاصر وهو القّوة األساسّية في إعادة هيكلة  اإلقتصاد الرأسمالي

  ).1" (المحّركة للتّدويل و المستفيد األّول منه 

                                                                                                                                               
  

  .153 ، ص 1990ة و الفنتون و اآلداب ، الكویت ،  ، عالم المعرفة ،  المجلس الوطني للثقافالّرأسمالية تجدد نفسها : فؤاد مرسي )  1
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 و غيرها،  "  ام .بي.إي" أو " بيبسي كوال "  أو " كوكاكوال  " كة مثل شرإن

 و نحو مفهوم التّقدم ،تعمل باستمرار على تشكيل توجه المجتمعات المتخلّفة نحو الذوق المتقدم 

 هل صحيح أن - و إن كان هذا األمر فيه الكثير من الصحة -ن ذاته ، و نحن نتساءل اآل

األمية هي من ال يعرف لغة الكمبيوتر ؟ هذا األمر يحتاج إلى تحليل معمق لنفسية المجتمع 

 بـعلم حسن حنفي لذلك نعود لوجوب استحداث ما يسميه  ؛المتقدم و المجتمعات المتخلّفة 

يشكّل اهتمام البحث في الفكر العربي عموما ، و الّذي يسمى اإلستغراب ، في مقابل ما كان 

  .باإلستشراق

  

 والمتوجهة  ،و المهيمنة سياسيا، قول بأن هذه المجتمعات المغلقة اقتصاديا أ ال أنا

قول أن آلياتها كلّها موجهة  ضدنا بالضرورة ، و لكن أ ال  ، نحو الشّمولية في كّل  الميادين 

 حتّى نتمكّن من تشييد و إقامة ؛، و  نفسر هذه اآلليات  و  نناقش ، و نحلّل  ، فهم علينا أن ن

   .ةحوار فلسفي  حقيقي و عميق مع هذه الحضار

  

من ضمن الدراسات الفلسفية الّتي علينا  تعميقها في اتّجاه علم اإلستغراب و تأسيس 

 قضية فهم ،حسن حنفي الّذي ندين به لـ الحوار انطالقا من  هذا النّمط من المعرفة الجديدة 

  فهذه المؤسسات الموجهة لذلك المجتمع تعمل باستمرار على ضمان  ؛مؤسساتي لمجتع الحداثة 

إلى تلك -الّتي تسميها كذلك  أو–استمرارية حاجة المجتمعات الالّمصنّعة ، و بالتّالي المتخلّفة 

 و قيما ، و حتّى ال تخلق داخل هذه المجتمعات الصادرات الّتي أشرنا إليها آنفا  بضاعة

 فإنّها  تعمل على  ، معارضة تعمل على تحويل  وجهة تطورها عن هذا الخطّ  الّذي رسمته 

          اإلقتصادية  و تصدير أشكال من الضبط و اإلنضباط اإلجتماعيين، و الرقابة السياسية

ؤسسات رقابة  على مستوى عالمي ؛ وهذا بالضبط و اإلعالمية ، تكون هي أيضا خاضعة  لم

في البالد   مبكّرا  و ذلك في كتاباته  عن مفهوم  الصراع الفكري  مالك بن نبيما تفطّن إليه 

  .المستعمرة 
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         "هاربرت ماركيوز" من هذا  نستخلص أن أصل األزمة كما يخلص إلى ذلك 

 )Harbert MARCUSE (" ا مات تراثه يكمن في أندت المجتمع من مقوو أبعاده  لحداثة قد جر 

، نذكر    ، قائم على مجموعة من المواصفات)1(حولته الى مجتمع أحادي البعدف  ، اإلنسانية 

  :  منها

  

أنّه مجتمع بال معارضة ، نتيجة لما استطاع التّقدم التّقاني  فيه من أن ينمي أسلوبا للهيمنة ) أ

 و متعدد الوسائل ، يهدف إلى التّوسع و اإلستمرار،  و منع كّل  محاوالت التّغير  ، متزايد القدرة

    الكيفي في المؤسسات ، خاصة منها تلك الّتي تريد أن تجعلها مختلفة في طبيعتها و وظيفتها 

 الحداثة وعالقاته ، لذلك يتم داخل مجتمع،   و أنظمته  و رسالتها ، أو أن  تحول  مسار اإلنتاج

الممنهج  حسب هذا المنوال  دحض روح  النّقد  بطريقة  تهدف إلى إدماج كّل فعاليات الرفض 

و استهالكا ،  حتّى ،  و توزيعا  ،و المعارضة  في نسق  راق من تجميع الخدمات ، إنتاجا

تخفت حدة النّقد  يتنامى فيها القبول بمستوى اإلشباع المادي ، و يتراجع مطلب التّغيير الكيفي ،  ف

   .  (2)  خاصة أمام سيادة  شعارات مثل المصلحة العليا ، و األمن ، و اإلرادة العامة

  

أن الرقابة الّتي يمارسها مجتمع الحداثة هي رقابة غدت تابعة للتكنولوجيا ، إذ صارت ) ب

توزعة ِقطَعها على  م ،الحكومات في المجتمعات الصناعية تسير المجتمع في شكل  كتلة  آلية

و  لكن أصبح  المجال   ال تحدد بجغرافية المصنع  و مكان السوق   ، شبكة انتاجية واسعة ،

الخاص باألفراد ميدانا تتجلّى فيه الرقابة اإلجتماعية الّتي استنبطها الفرد ، فقتلت فيه شروط 

   . (3) ت اإلجتماع اآللياإلحتجاج ، و كرست لديه سلوكا انضباطيا  مطابقا لمتطلّبا

  

 بميلها الواضح  إلى و ،  انغالق  المجال السياسي  باإلتّجاه المتعاظم للدولة نحو الشّمولية )  ج

 فلم تعد األحزاب و النّقابات تقوم بدور المعارض ؛الهيمنة على المسار العام لتطور المجتمع 

                                                 
1)  ) Herbert MARCUSE : L'Homme Unidimentionel Traduit   par Monique Wittig , Ed..Minuit ,  Paris 

                                          France , 1969 ,  p 257 . 
          
2 ) Ibid , p 258. 
 
3) Ibid , p 259.  
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و لسياسة الدولة ، بل أصبحت جزءا من النّظام القائم    ، و الموجه للمؤسسات الحكومية ، النّاقد

 " التّداول على السلطة" تستفيد مما يقدمه لها من خدمات  في اتّجاه مصالحها ؛ و حتّى مفهوم  

في المجتمعات التّقانية ال يتوجه إلى التّغيير الجذري الّذي يجب أن يمتد ليشمل  قواعد بناء 

قدر ما هو  تعزيز لها عن طريق تجديد شرعيتها ، و اإلتيان بنظائر المجتمع و آليات سيره، ب

 و التّنافس في زيادة اإلنتاج و تنويعه ، و البحث عن أنجع السبل  ألجهزتها اإلدارية المتقادمة ، 

الستغالل مصادر الثّروة ، و العمل على إيجاد آليات إلعادة توزيع مراكز للقوى تضمن توازن 

   . (1) ر اإلستقرار إلى حين حلول التّداول المقبلو توفّ  الوضع 

  

نقد ك)  Harbert MARCUSE(   "هاربرت ماركيوز"  هذا التشخيص الّذي يضعه 

         وتحويل وجهة  التّطور،رمجتمعات الحداثة يهدف في النّهاية  إلى توطيد إمكانيات التّغيل

ن القدرة التكنولوجية الّتي ينطوي عليها أت ؛ إذ و التّقدم عما استقرت عليه في هذه المجتمعا

 هتها الحداثة لبناء مجتمع قمعيو الّتي وج ، المجتمع التّقاني ،  إن -، يمكنها   و مغلق، شمولي 

 فمن داخل هذا النّسق ؛ و انسانيا مفتوحا  ، أن تؤسس مجتمعا حرا-هي استخدمت بعقلية نقدية 

 تجد عمادها في حركة العمال الّذين لم تدمجهم المؤسسات القائمة ضمن يمكن أن تنشأ مقاومة 

، و في البلدان النّامية ، و في شريحة  كيانها ، و في تجمعات  السود األمريكيين المهمشين

 ال تحركها نظرية وضعية  ، و ال تؤطّرها حركات التّغيير  شباب الجامعات ؛ إذن هذه المقاومة

حساسية " ، و ال تشعر بنبضها النّقابات العمالية الّتي امتصها النّظام القائم  ، فهي  الشّعبية  

 تبدأ أساسا من عملية ) Harbert MARCUSE(   "هاربرت ماركيوز "   كما يسميها) 2" (جديدة 

   انعتاق الوعي من هيمنة منطق اآللة ، وهدم نظام  الحاجات الّذي خلق أسسه مجتمع اإلستهالك

 و األصيلة ، حيث يتجلّى العلم فنّا، و يصبح الفن   و ذلك بالعودة إلى الطّبيعة البشرية األصلية

            )3( و المخيال أداة لتشكيل واقع جديد ينتفي منه التّمييز بين العلم و الفن ،  بين العقل 

 )Imaginaire Social  L'(  ،فلى  و بين الملكات العلياو الس.  

                                                 
1 ) Ibid , p 161. 
 
3) Harbert MARCUSE :  Vers La Libération , Traduit par  Jean Baptiste GRASCET, Ed.Minuit , Paris  
                                         France, 1969 , p 37 . 
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من هذا الموقع يمكن لهذه الحساسية الجديدة أن تصل إلى مرتبة متقدمة من رفض  

 وأن تتمكّن من المطالبة بنمط  ؛  و المتشكّل  ،و ثقافة الواقع المعطى، المفروض من اخالقيات 

 وهي العناصر الّتي تتحول  إلى ؛ و الجمال ، و المرح  ،يتميز بهيمنة الحس جديد من الحياة ،

    و في مرحلة ثانية تبرز حاجة هذه الحساسية ؛نية و صورة للوجود اإلجتماعي الجديد ذاته ب

رات              و اإلشا، والصور، بمعنى أن الكلمات ؛ إلى لغة جديدة   و هذا الوعي النّاشئ

 في - كلّية   الدالالت يمكنها أن تنشر قيم هذا المجتمع ، ألن القطيعة مع نظام الهيمنة  بصورةو

 يستوجب التّحول و القطيعة مع الخطاب الّذي يقوم عليه هذا -مرحلة حاسمة من مراحلها 

  .النّظام

لقد أثارت أطروحات النّظرية النّقدية  من خالل منظّريها ممن طور أبحاثه في 

خاصة و أن  الجامعات األمريكية جدال معتبرا في أوساط الفالسفة اإلجتماعين في أمريكا  ؛  

فروض ذلك التّوجه  ال تمتثل للنّمط اإلمبيريقي السائد في الدراسات اإلجتماعية في أمريكا      

إلى النّشاط       "  فرانكفورت"و بعد الحرب العالمية الثّانية عاد معهد الدراسات اإلجتماعية في 

تند  إلى رصيد المؤسسين  الذي اس)Jurgen  HABERMAS( "يورغن هابرماس" و ترّأسه  

  .في نقد المجتمع التّقني المعاصر) 1(األوائل للمعهد  ،  و إلى رصيد أسس اللّسانيات الحديثة 

   

         "يورغن هابرماس" مع " فرانكفورت "لقد اكتملت النّظرية النّقدية لمدرسة  

)Jurgen  HABERMAS( من خالل ما اتّسعت   بحسبانه وريثها من الجيل الثّاني ، و ذلك

أعماله  لمجاالت أكثر شموال  من سابقيه  ، و هذا يظهر فيما توالّه من  تحليل آلليات 

                                                                                                                                               
من علماء اإلجتماع ، أآثرهم من الفرنسيين ، و یقصدون به محمد عابد الجابري  مصطلح المخيال اإلجتماعي یستخدمه نفر . یحّدد د ) 3

تلك البنية المعّقدة من القيم و عملّيات الّتعيين و اإلندماج المحمل بمعان و دالالت تفترض لغة رمزّیة اجتماعية و مستضمرة ، و هذا انطالقا 
  . ئّية و المادیة فقط من أّنه ال توجد أّیة ممارسة اجتماعية یمكن ارجاعها الى عناصرها الفيزیا

  :یراجع في هذا 
  

  .15 ، ص 1990 ، 1 مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط  العقل السياسي العربي ،: محّمد عابد الجابري .د-
  

        .     21 .p, 1977 ,France , Paris , .   F.U.  editions P,Conflits et pouvoirs ,Idéologies :Pierre ASART -
      

  
  شرآة  دار األّمة للطباعة بعض األبعاد الحضاریة ، الفكر اإلجتماعي المعاصر و الّظاهرة اإلعالمّية اإلّتصالّية  ، :عبد الرحمن عّزي )  1

  .151-128 ،ص  1995 ، 1                            و الترجمة و  و النشر و التوزیع ،  برج الكيفان ، الجزائر ، ط



 330

اإلستيالب في كيان الدولة الحديثة ، عبر تأسيس لعمل نقدي للمؤسسات اإلجتماعية الفرعية في 

اعي في المجتمعات تنوعها ، تلك المؤسسات الّتي  يعود إليها تكوين الوعي الفردي و الجم

    .الغربية المعاصرة

  

             " هابرماس" إن اإلشكال الرئيسي الّذي تمحورت حوله اهتمامات 

)   HABERMAS( و استعادة  غلب  كتاباته يكمن في الكشف عن طرق تحرير الوعيأ في ،

 المنظّمة تنظيما  تلك األنظمة، قمعيةغمرتها التّقنية بأنظمتها ال الحيوية لملكة النّقد الفلسفي الّتي

       لهذا وضع كتابه عن   ،  ال يمكن اختراقه دون عملية نقد تؤسس العقل التّواصلي ؛محكما

 و  سلطة اإلعالم  في المؤسسات المجتمعية الغربية  لتحليل آلة الدعاية) 1 " (الفضاء العام" 

  و أداتين   ،  وسائل تشكيل الوعي اإلجتماعي بوصفهما وسيلتين رئيسيتين من المعاصرة ،

التي تسعى لتكوين رأي    مؤسساتها البيروقراطية ، ، و علمنةأساسيتين  من أدوات علمنة الدولة

عام مطابق لوجهة النّظر الرسمية  ، فاقد لعناصر التّمايز و اإلختالف  ، و بالتّالي لشروط 

  . (2)الرفض و المقاومة 

  

صد الكتاب المذكور مسيرة تطور الوعي اإلجتماعي بحسبانه رأيا عاما في  لقد ر

و ما يقابلها من تطور تاريخي متدرج مواز لهيمنة المؤسسات الرسمية  المجتمعات األوروبية ،

على المجال العام ، و ما انضاف إليها مع تباشير العلم و ثورة التّقانة ، ومن قدرات متزايدة 

  .(3)و الذّهاب بها  إلى  أبعد الحدود للتّحكّم في اتّجاهات الرأي العام  ، ه الهيمنة لبسط هذ

  

                                                 
  

 
  Translated  from,The Structural Transformation of the Public Sphere : Jurgen HABERMAS )1 

                                     German  by  THOMAS BURGER  whit assist. of Frederick LAWRENCE,Ed.  
                                    Polity Press  ,London ,  1989, p 52 
   
2 ) Ibid , p 52 . 
 
3 ) Ibid , p 75-78. 
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 في  كبيرإن هذا التّطور في التّركيب المؤسساتي للمجتمع الحديث  اقترن بتطور

 و مسوغات عقلية  ، يهدف إلى منح هذه المؤسسات سلطة شرعية  الّذي مجال التّشريع القانوني

  .بل حتّى التّدخّل في سيادة الدول  ية لممارسة سيطرتها على المجال العمومي ،كاف

  

 إن هذا التّركيز المؤسسي الّذي أصبح يمثّل نموذج الدولة الحديثة جعل  التّداخل 

 يتزايد في اتّجاه احتواء العام للخاص  و ما هو خاص بين ما هو عام ،  العام إلى درجة أن

            وطرائق استجاباته ، حتّى  نمط سلوكه و  ، بل  لخاصا ة حدود و مساحأصبح يشرع

 عن دور ت نماذج ذات داللة بينة عندما تكلّمت قدميو اتّجاهات حركته بصفة عامة ؛ و لعلّ

 ي  كما أنّ؛ و عاداتهم  ،الشّركات المتعددة الجنسيات  في تشكيل اتّجاهات النّاس حتّى في أذواقهم

 من وضع تفسيرات   في تحليل -سابقا ت كما ذكر- مالك بن نبي مكّن  بالذّات ما أن هذا  عتقدأ

  )HABERMAS   (" هابرماس " آليات الصراع الفكري في كيان الثّقافة الغربية المهيمنة قبل 

في دواخل و أكثر تعمقا   ،   فيه هذا األخير أكثر احترافية فلسفية رهبفارق يظ و إن كان ذلك

  . الموضوع

  

 يتعاطاها الّتي أن المادة الثّقافية   إلى  )HABERMAS   (" هابرماس " لقد نبه 

 و بذلك ؛ )1 ( و بآلية إنتاجها ،لة الحديثة أضحت مقترنة باآللة اإلقتصاديةوالمواطن  في الد

كتاب ماهيري ، مثل أصبحت سلعة  تخضع لقانون السوق ، و من ثم ظهرت عملية اإلنتاج الج
معتمدة في ذلك على   الّذي تقدمه دور النّشر لطبقة من القراء  ،) Le livre de poche( الجيب

على   باعتمادها  ،و  تحقيق أكثر ما  يمكن من الربح ،  توسيع  دائرة تسويق هذا الكتاب 

  .معرفية و قيمته ال، وسائل الدعاية و اإلعالم أكثر من اعتمادها على مضمونه 

  

 لعّل  الشّكل األكثر وضوحا في مسيرة تطور اآللة الدعائية  و اإلعالمية ما 

أضحت عليه المؤسسة الدعائية من استقالل عن بقية المؤسسات ؛ إذ لم تكن غير قسم من أقسام 

ك  نشأت في  لذل؛إدارتها العامة ؛ و هذا اإلستقالل حولها إلى غاية يتم اإلعتناء بها لذاتها 

                                                 
 1) Jurgen HABERMAS  :Toward Rational a Society , Ed . H.E.B  ,  London , 1971 ,  p. 114. . 
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و تطوير ، مجتمعات ما بعد الحداثة في الغرب مؤسسسات أخرى لصيانة مؤسسة الدعاية 

؛  و من ثمة  صارت الدعاية تحتّل المكانة  هااتو تأثير  و توسيع  مجال فعاليتها  ،أساليبها

  .األولى في كّل مشاريع اإلنتاج و الخدمات 

  

     ه و تعمل على صيانته ُئِشنْبدأ للسيطرة تُلقد صارت الدعاية ؛ بهذا المعنى ؛ م

ساس شرعيتها على النّحو الّذي تريده ؛ فالرأي العام أو تطويره مؤسسة المؤسسات لصناعة  

      وقاعدة اإلنطالق في صناعة القرار الثّقافي ،الّذي كان في األصل صاحب القوة  التّوجيهية

 مجاال لتنفيذ كّل - في أساليب الدعاية و اإلعالم -و اإلجتماعي  أصبح  و السياسي 

 على اإلنتظام ّياسلمو إكراهه ، اإلستراتيجية الـتّسلّـطية ، كما صار إطارا لقمع رأي المواطن 

  .توجهاتهال و  ، في سلسلة من الموافقات العامة المستجيبة إلرادة الدولة

  

 مفكك المفاصل ، قد ازدادت حدة لما إن أزمة الحداثة الّتي تمثّلت في خلق مجتمع

و كبلته السلطة بآليات الدعاية  اخترقته  المؤسسات العامة الّتي ال تنفك عن التّوالد و االطراد ،

فقد هذا المجتمع روح التوثّب لذلك  ؛بتثبيت الوضع القائم و ذلك   ، و توجيهه،وتكييف الوعي 

  قل الغربي ، و من ثمة يبقى المخرج من كّل هذا اإلحتواء و ملكة النّقد الّتي ميزت نشاط الع

 االجتماعية بين األفراد داخل اإلتّصالّية في تنشيط   )HABERMAS   ( "هابرماس " حسب 

ألنّها صارت هي األدوات ؛ المجتمع ، و بين المجتمع و الدولة خارج األطر الرسمية 

   .)1 (اإليديولوجية للنّظام السائد

  

ة للعقل الغربي ، فكانت إنة النّقدية الّتي أطّرت في الساّبق كّل الحركيهذه اإلتّصالي 

   و مؤذّنا بميالد المجتمع المستنير، أصبحت اليوم إطارا مغلقا  ،طريقا لتطور الوعي الغربي

  لذلك لزم أن تنشط في؛ و خنقا  إلرادته  ،يشهد المجتمع المعاصر في ظلّه ضربا من الحصار

، و يسترد فيها الوعي استقالليته عن  هذا المجتمع اتّصالية جديدة ، يعي فيها العقل روحه النّقدي

                                                 
1)Ibid,  p. 111 . 
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، و شكّلت و حددت مضامينه سلطة  مجموع اإلطار المؤسسي  الّذي صنعته تقنيات الرقابة

  . الدعاية و وسائل اإلعالم 

  

ى اإلستعاضة عن في عمقه عل )HABERMAS   ( "هابرماس " يتأسس مشروع 

 يمزج بين  ،المادية التّاريخية بنظرية في التّطور اإلجتماعي تعمل على تكوين اتّجاه نظري جديد

و من هنا . و روح التّخصص في العلوم اإلجتماعية   الرؤية الشّاملة الّتي تتميز بها الفلسفة ،

الّتي تتماثل مع تيار "  فرانكفورت  "تحديدا جاءت آراؤه مراجعة شاملة  لمواقف فالسفة مدرسة 

الحداثة في النّقد الكلّي للعقل و العقالنية الغربية ،  و فقدان الثّقة في القيم و المثل الّتي  ما بعد

األوروبي ، و التّخلّي عن الماركسية كمشروع لماضي و مستقبل  انبنت عليها فلسفة التّنوير

  .الغرب

  

أن يؤسس نظرية  )HABERMAS   ( "هابرماس " راد من هذا المنظور بالذّات أ

 عملية  عقالنية وظيفية      - كما قامت في الغرب -في التّطور اإلجتماعي  تعتبر عملية التّحديث 

 و  السياسي على حساب عالم الحياة  أوصلت أصحابها إلى تطور النّسق اإلقتصادي، و أداتية  

لنة  في اعتباره  نوعان ، أحدهما يؤدي إلى توسيع نطاق الفعل األداتي في  إلن العق؛اإلجتماعية 

 Action (مجال اإلنتاج المادي و اإلدارة ، و آخر يؤدي إلى توسيع نطاق الفعل التّواصلي 

communicative(ةة   ؛ في مجال األخالق و الحياة اإلجتماعير األنساق المعياريتطو و أن 

 يعتمد على توسع   و وعي األفراد بذواتهم،  تطور وعي هذه  المجتمعات بذاتها  و ،للمجتمعات

1( و التّفاهم المتبادل بين  الذّوات  ،نطاق هذا الفعل  الّذي يقوم على أساس التّفاعل اإلجتماعي.(  

  

 محاولة الكتشاف صورة  المعنى بهذا)HABERMAS   (" هابرماس " تعد نظرية 

 )Rationalité communicative ()2(عقالنية الّتي يسميها ٌ العقلنة التّواصليةٌ أخرى من صور ال

  .  الّتي كانت  تقوم على العقالنية األداتية فقط"فرانكفورت" كبديل عن تشخيص مدرسة 

                                                 
            . 

1) Ibid    ,  p.101-112    
. 
2 ) Jurgen HABERMAS :  The Philosophical Discourse of Modernity,Traslated Frederick   
                                        LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998.p 384. 
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 زيادة العقلنة اإلجتماعية في مجاالت أتتأسس العقلنة التّواصلية  إذن على مبد

           و القوانين الوضعية  ، و بروز المزيد من التّنظيمات الديمقراطيةاألخالق و القانون ،

في اتّجاه  مغاير لما  )HABERMAS   (" هابرماس " و الدساتير الجمهورية ؛ لذلك يذهب  

يعد من أهم أعماله  "  الخطاب الفلسفي للحداثة" ذهب إليه غيره من الحداثيين ، و لعّل كتابه  

 JACQUES"  ( جاك دريدا"  و  ،)Michel FOUCAULT" ( ميشال فوكو" ينقد فيها الّتي 

DERRIDA( ،  هوركهايمرماكس  "و ) " Max HORKHEIMER (،  مارتن هيدغر" و  "      

)HEIDEGGER( ،تيودور أدورنو"   و)   " ADORNO T.( ، ن فقد الثّقة فيو غيرهم  مم 

  .)1(روع حداثتها  و في مش ،العقالنية األوروبية

  

أن هناك نظريات عامة في التّاريخ سادت  )HABERMAS   ( "هابرماس" يرى 

و امتدت ،  في عصر النّهضة هذه النّظريات بدأت  و قد ،ّ في فترة معينة من التّاريخ األوروبي

ة    أو رؤى و نظرات عام ،هي الّتي عبرت عن فلسفاتو   ؛ حتّى منتصف القرن  العشرين 

  و  مكانة  كلّي   لهوية   أو أنّها عبرت عن فلسفة في التّاريخ تعمل على بلورة تصور للعالم ،

 كما كانت تسهم في التّساند اإلجتماعي  بين  .أو  فئة قومية  في التاريخ الكلّي   و دور جماعة 

       في متّصل تاريخي  شاملة تجمعهمياأفراد هذه الفئة و انخراطهم كلّهم فيها عن طريق رؤ

  . قوى اإلنتاج  فيو ما تبعها من زيادة ، و بذلك كانت استجابة لظهور  الرأسمالية 

  

 إالّ بمعنى ليست فلسفة في التّاريخ  )HABERMAS   ("  هابرماس "إن نظرية 

نة الحياة في السبل الّتي  تمت بها عقلضح  تو أن تحاول ،  نظرية في التّطور اإلجتماعيأنّها

             ه و الكشف عن اإلتّجاهات الّتي تسير  وفقها  العقالنية  الغربية ؛ و لعّل هذا ما جعل ، الغرب  

يؤكّد على الطّابع  التّجريدي لنظريته حين يعدها إطارا عاما يستفيد من  اإليبستيمولوجيا 

       "اميل دوركهايم "  و من نظريات  ،  ) Jean PIAGET( "  جان بياجي" التّكوينية  عند  

)Emile DURKHEIM( هربرت ميد " و  ").MEAD H  ( ر الوعيفي إثبات التّوازي بين تطو

                                                 
 

Traslated Frederick  , The Philosophical Discourse of Modernity: Jurgen HABERMAS ) 1 
                                          LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998.     



 335

و تطور النّظر إلى العالم في المجتمع ، مستعيدا بذلك الثّقة في الوعي  األخالقي عند الفرد ،

  . ديمقراطية للمجتمعات الغربية الذّاتي الّذي وصل إليه الفرد ، و في اإلنجازات ال

   

 )HABERMAS   ( " هابرماس"   إلى أن نظرية أن أشيرلعلّه من المهم بمكان 

في   ، و تركّزت هذه المناقشةالحداثة  نقد شديد  لتيار ما بعدعلى و، قامت  على مناقشة عميقة

 " فوكو  ميشال"عليٍة مستقلّة ؛ و كان و فا و استقالٍل فكرة الذّات  باعتبارها مالكة لوعٍي و إرادٍة

)Michel FOUCAULT(  علم تاريخ األفكار الّذي دحضه- قد هاجم مفهوم الذّات باعتبار أن - 

قدم بديال لهذا التّأريخ و من ثم  ؛أو الفيلسوف كمصدر للمعرفة   أو العالم   يقيم وزنا للمثقّف

  ا المعرفة تهتم بوصف الحقب المعرفية ، أو اإليبستيميات  ألركيولوجيةًَجَهنْو َم التّقليدي لألفكار،

  ، وهي أنساق مجردة تحدد بنية المعرفة في كّل عصر ، كما تحدد أشكال العلوم الساّئدة  بها، 

 أما في المجال اإلجتماعي  .)1 (بصرف النّظر عن وعي و إرادة العلماء و المفكّرين و الفالسفة

إلى التّوكيد على أن الذّات ما هي إالّ    )Michel FOUCAULT( " كوفو  ميشال  "فقد ذهب

نتاج للسلطة ، التي عملت على خلق فراغ داخلي عند األفراد يسهل إخضاعهم ، و يتمثّل في 

الوعي و اإلرادة ، كما عملت السلطة على خلق وهم استقالل الذّات  ،  في حين  أن اإلنسان 

     .)2(الجسد خاضع لسلطتها 

  

ات              حول مفهوم الذّ)HABERMAS   (  "هابرماس " كما جاءت أفكار 

   فرانسواجان" آلراء  مناقشةً- باعتبارها مالكة لوعي ، وارادة ، و استقالل ، وفاعلية مستقلة– 

  التّاريخ على الذّات الكلّية الفاعلةة  فلسف الّذي يبني  )Jean-François LYOTARD" (ليوتار

 من جهة ، و كموضوع منفعل   يقع عليه  التّغير من ناحية أخرى ؛ إذ يتم فيها في التّاريخ

      "هابرماس "    حتّى عندما يقول قائل أن ؛ و)3(اختزال كّل فئات المجتمع  إلى كيان واحد 

)   HABERMAS( إالّ أ؛  أدرك ما تحمله فلسفة الوعي هذه من  طابع ميتايزيقي مثالي ن 

                                                 
1 ) Michel FOUCAULT : L’Archéologie du Savoir  , Ed.Gallimard , Paris, France , 1966 , p 78. 
 

                     1992 دار المعرفة الجامعية  ،  اإلسكندریة  ،  مصر ،   نظرية المعرفة و السلطة عند ميشال فوآو  ، :محّمد علي الكردي )  2
  .83                             ص 

  
3  ) Richard  RORTY :  Habermas and Lyotard on Postmodernity , in : Richard BERSTEIN,  
                                     Habermas and Modernity , Ed.MIT Press , Cambridge , London, 1988, p 166 
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 ؤية ن الوعي األخالقي في الحداثة يعبر عن تحرر األخالق من أثر الرإدراكه هذا يقوم على أ

 و الّآلهوتي    و عن استقالل  ميدان األخالق عن ميدان اإللزام الديني   ، الميتافيزيقية و الدينية

واعد  لممارسة التّواصل ، و عن تحوله من سلسلة األوامر والنّواهي والمحرمات إلى مجموعة ق

)  Génétique (  لذلك يعد الوعي األخالقي الحديث  تقدما يمثّل مرحلة تكوينية ؛في المجتمع 

   )Egocentrisme( ال يعتبر الذّات تقوقعا )HABERMAS   (   "هابرماس "إالّ أن  جديدة ؛ 

ين التّأكيد على أن الذّات هي  ، ح)Conservation de soi-même(  أو حفاظا أنانيا على النّفس

  "  هابرماس "  من هنا ينفذ    ؛عملية تنشئة اجتماعية بدأت في الحقيقة مع  الحداثة األوروبية 

)   HABERMAS( ر العقل في الوعي التّواصلير ؛ إلى معالجة تصول به من التّصوفيتحو 

 )  Emmanuel KANT( " ايمانويل كانط" الميتافيزيقي  للعقل الخالص كما  قامت عليه فلسفة 

و لعلّه مبرر فالسفة الحداثة في  (  و الّتي انتقلت عموما إلى كّل مفاهيم الحداثة األوروبية

إلى مناقشة نهاية الميتافيزيقا التّقليدية ، و يتحول به  )والنّزعة العقالنية   الهجوم على التّعقيل

من تصوٍر عن العقل   للخطاب العلمي واألخالقيانتهاء الفكر األوروبي عن وضع األسس

      الكانطيةفلسفة  ال، و ذلك بعد أن حلّت الوضعية و البراغماتية و فلسفة التّحليل محّل  الخالص

  

 إلى أنّه لم يعد من الممكن أن نبحث )HABERMAS   (" هابرماس " لقد توصل 

باعتبارها اإلطار  لكن يجب البحث عنها في اللّغة ،، " الكوجيتو"عن معايير فعالة للعقالنية في 

 الفعل  كّل أنماطس من  خاللهماَرالتّواصل اإلنساني ، و ُيكّل   و من خالله ،  الّذي  يحدث فيه 

  . و حائزة على الرشد و التّعين الذّاتيين   ، و مسئولة ،اإلجتماعي ؛ وهو ما يفترض ذاتا مستقلّة

 ال تظهر إالّ  بمعية عملية التّواصل ، بل أنّها المحرك األساسي لهذه هذه  شروط براغماتية

 بالبراغماتيقا   في عملية التّواصل)HABERMAS   ( "هابرماس"  هاهذا  يسميل،  و  العملية

  ،  و هي عامة ألنّها تصف معايير عامة شاملة ، فأول ما ننطق به يعبر عن سعينا  )1(العامة 

  ).2(تّفاهم  ،  الذي هو معيار كلّي نحو ال

  

                                                 
by Thomas . trans,Communication and The Evolution of Society : Jurgen HABERMAS  ) 1  

                                         Mccarthy, Ed. HEB , London , 1979 , p 20.. 
2) Ibid , p 11.  
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  قد وضع خطابا للدفاع )HABERMAS   ( " هابرماس"  من هذا المنطلق يكون 

 ليكشف عن األسس األساسية ية ، و التّفكيك البنيوية-عن مشروع الحداثة ضد انتقادات ما بعد

لحداثة الّتي  تؤسس للنّقد الشّامل    فيعتبر هذا الفكر أحد الخطابات  حول ا؛)1(الحداثة -لنقد ما بعد

 ، عليه أن يتأسس على العقالنية التّواصلية كما  (2) لذلك  يرى أن الحداثة هي مشروع لم يكتمل

  .تأشر
 

في -بعد الحداثة ركّز-  أن  تيار ما)HABERMAS   (" هابراماس "يرى 

دما حكم على الحداثة بالفشل ، كونها  على الجوانب السلبية فقط ، و ذلك عن-تشخيصه للحداثة 

      و السيطرة   و المعنى في الحياة اإلجتماعية ، و إلى زيادة القهر و القمع    أدت إلى فقدان الحرية

في حين يمكن للحداثة أن تكون قادرة على اإلستمرار ، ألنّه ال يزال بها مضمون يمكن الدفاع 

  .) 3(  العقالنية التّواصلية إنجازاتذا المضمون هوو ه ، عنه  

  

إن خطاب ما بعد الحداثة ما هو إالّ  احد الخطابات العديدة التي أخذت على عاتقها  

تكوين تصور فلسفي عن الحداثة   و إبراز خصائصها   ؛ ذلك التّصور الّذي ظهرت معالمه 

ثة             حينما تمكّن من وضع أول تشخيص للحدا)  HEGEL ("هيجل " ابتداء من  

     إلى  ربط التّيار النّقدي  للحداثة باليسار  )HABERMAS   ( " هابراماس "لذلك يعود   فـ

  . ) Friedrich NIETZSCHE(" نيتشه فريدريك و اليمين الهيجلي  ،  وبالفيلسوف األلماني 

  

لتّعاليم   حاولت الماركسية  ، كما الوجودية ، وضع تشخيص للحداثة انطالقا من ا

الفلسفية الهيجلية  ؛  فاليمين الهيجلي أنشأ خطابا حول الحداثة  أكّد فيه أن سلبياتها  و تناقضاتها 

ال يتأتّى إالّ عبر إعادة المكانة للدين ، و التّركيز على الدولة باعتبارها تجسيدا لروح الشّعب كما 

                                                 
1) Jurgen HABERMAS :  The Philosophical Discourse of Modernity,Traslated Frederick   
                                         LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998.p 336. 
 
2 ) Jurgen HABERMAS : Modernité, And Incomplete Project , In Peter PROOKER  
                                         :Modernity/PostModernity , Ed ; Longman , Newyork , U.S.A. , 1992. 
 

Traslated Frederick  , The Philosophical Discourse of Modernity: Jurgen HABERMAS )   2 
                                            LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998, p 384 .  
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 رفض تأكيدات اليمين على الدين        ،  أما اليسار الهيجلي فقد)HEGEL ("   هيجل " رأى

"   كارل ماركس" ؛  و يعد ) 1(و الدولة ،  و رأى أن الحّل يكمن في إعادة تشكيل المجتمع ككّل 

)Karl MARX(   ولة ، و ذلك فيما رآه منة  في الدمن األعالم البارزين في نقد الفلسفة الهيجلي

ناقض و صراع في صميم بنيتها  ، مثل التناقض وعي زائف في الحداثة ، و فيما كشفه من ت

الحداثة،بهذا المعنى، تكريس واضح للدولة البرجوازية   فبين رأس المال   و العمل المأجور ، 

و هيكلة  و توسع عالمي شنيع  للرأسمالية  ،  و تعميق للنّمط الرأسمالي  و تجذيره  في العالم           

  .السياسية و اإلقتصادية و  الثقافية : ه عالميا من خالل أبعاده الثّالثة و تحقيق  سيادته و سيطرت

  

لقد خرج  المشروع الرأسمالي من سوقه القومية ال كمنطلق  إلى أسواق العالم 

ليعود بعد ذلك  إلى سوقه تلك بحصيلة مكتسباته من مواد اولية ، و عوائد تجارية             

فوائض قيم استغاللية  إلى غير ذلك من مكتسبات   ،  و إنّما أصبح و مضاربات بنكية ، و 

العالم بأسره  سوقا كبرى  يتحرك فيها المشروع الرأسمالي  ،  أو المشروعات الرأسمالية 

متعددة أو عابرة القوميات  ؛  تنتج و توزع عناصر إنتاجها  ،  و تتاجر  ، و تضارب        

لية الخاصة  ، و أدواتها التبادلية و التعاملية و األمنية و المعرفية و اإلعالمية و تقيم بنوكها الدو

و الثّقافية  و البحثية و العلمية  ،  و توجه األفكار و القيم   ؛  و تصوغ السياسات             

  و سيطرتها  و التشريعات ،  و اإلستراتيجيات  ، و الهيئات الدولية  توسيعا لدائرة احتكاراتها 

  .    وتعظيما ألرباحها  خارج السيطرة المباشرة لدولها القومية ،  بل توظيفها لخدمة مصالحها  

  

 Frederich " ( فريدريك إنجلز" و ) Karl MARX" (كارل ماركس  " لقد رسم 

ENGELS(  البيان الشيوعي "  منذ أكثر من مائة و خمسين عاما معالم هذه الصورة  في " 
  :حينما قاال أن البرجوازية  1848در سنة الصا

مدفوعة بحاجاتها  ]  العالم [ تكتسح                     

إلى أسواق أبدا جديدة ، فال بّد لها  أّن تعشش في كّل مكان  ،  و  أّن 

أعطت .... تستغّل في كّل مكان    و  أّن تقيم العالقات في  كّل مكان 

وق العالمية طابعا عالميا إلنتاج  جميع البلدان و البرجوازّية باستغاللها للس

                                                 
1 )Ibid , pp 50-55. 
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و رغم أسى الرجعيين العميق ، انتزعت البرجوازية من . استهالكها

فالّصناعات القومية القديمة دّمرت  ،  و يلحق . الصناعة قاعتها القومية

بها يوميا مزيد من الّدمار؛ و حلّت محلّها صناعات جديدة أصبح تبنّيها من 

ألمم المتحّضرة مسألة حياة أو موت ، ولم تعد هذه الصناعات قبل  كّل ا

تستخدم المواد األّولّية المحلّّية بل مواد أّولّية آتية من أكثر المناطق بعدا ، 

  ).1" (وتستهلك منتوجاتها ال داخل البلد فحسب بل في جميع أنحاء العالم 

  

إلشتراكية  التي في ا)  Karl MARX( " كارل ماركس"  أما البديل فتصوره 

يمكن لها  أن  تلغي كّل عناصر  السلب و التّناقض و اإلغتراب الكامنة في النّظام الرأسمالي   

و لكنّي أرى أنّه  على الرغم من  نقده الحاد لذلك النّظام ، فإن تصوراته عن الشّيوعية ال تعبر 

عناصر في حقيقة األمر إالّ عن تحقيق لمشروع الحداثة الغربي ة عن طريق حّل تناقضاتها ؛ ألن

   "هيجل " و)   Karl MARX( " كارل ماركس"  نقد الحداثة هي ذاتها في مفهوم الدولة عند كّل من

  

)HEGEL  ( ،  هابراماس "و هذا بالتّمام ما كشف عنه "  )   HABERMAS(  حين رأى أن:   

  
جازات الفئة األولى كانت تحاول تجميد إن"             

الحداثة ، أّما الفئة الثّانية فكانت تحاول التّعجيل و اإلسراع في عملّية 

   )2" (التّنوير وفق معايير ثورّية 
  

 ، و خاصة  ) Friedrich NIETZSCHE(  " نيتشه فريدريك  " أما في نقد

يرى        في رفضه لقيم الحداثة و مؤسساتها ، و اإلستعاضة عنها بفكرة عن اإلنسان األعلى ، ف

أنّها رؤية عدمية للحداثة الغربية ال تتجاوز الصياغة الجديدة   )HABERMAS   ( " هابراماس "

التي حملها مشروع الحداثة    )Individualité(و الفردية ) Subjectivité(للمعاني الجديدة للذّاتية 

                                                 
            1 ترجمة العفيف األخضر  ،  دار الثقافة الجدیدة  ، القاهرة ، مصر ،  ط البيان الشيوعي ،: آارل مارآس و فریدریك أنجلز )  1

  .24-23                                                  ص 
  

2 )  Robert HOLUB : Jurgen Habermas,Critique in the Public Sphére  , Ed. Routledge , London ,  
                                   1991 , p 146. 
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علي  الذي يعبر عن معنى آخر و لكنّها في ذات الوقت رؤية تحمل بديال عنها ، و هو اإلنسان ال

  .للحداثة

    

 النّقد الكلّي الشّامل الذي وجهه ما )HABERMAS   ( " هابراماس " ال يحسب

بعد الحداثيين الذين أفرزتهم الهيجلية يمينا أو يسارا  هو األول من نوعه حينما انصب على 

 ، و الوعي ،  وقيم الحرية  ، و العدالة    الذّات   ،   والعقل : المفاهيم األساسية للحداثة ،  مثل 

و المساواة ، و هي المفاهيم التي نبعت من معين فلسفة التّنوير ، و لكن ذلك النّقد يرتبط أيضا       

كما بينت ذلك في مفصلة سابقة عقدتها )     Friedrich NIETZSCHE(" فریدریك نيتشه  "  بـ 

باطه بما بعد الحداثة بأواصر عدة ، و ال إخالني مخطئا  له في  هذا الفصل ، حيث وضحت ارت

لما حسبته المفكّر األساسي  الّذي أثّر في هذا التّيار، و ورثه الكثير من أفكاره  ؛  و لعّل   

 Jacques)  "جاك دريدا" و    ) Michel FOUCAULT " (ميشال  فوكو" نصوص 

DERRIDA )ة وميضها من هذا الفيلقو ة في رفضه لقيم الحداثة             سوف ، تستمدو خاص 

  .و مؤسساتها  ،  و اإلستعاضة عنها بفكرة عن اإلنسان األعلى 

   

حينما  )HABERMAS   (   " هابرماس "و هذا األمر عينه هو الذي يدعمه 

                "  فريدريك نيتشه" النّظرة العدمية لها  كما دشّنها   يشد أفكار ما بعد الحداثة الى

)Friedrich NIETZSCHE    ) (1(  الحداثة ال يمكن نقدها   و تخطّيها من مواقع ؛  ذلك أن  

بعد حداثيين ،  ففالسفة البنيوية و التّفكيك ال يزالون يتحركون -خارجية عنها كما يدعيه الما

 .)2(داخل آفاق فالسفة اليمين و اليسار الهيغلي 
 

من اإلمساك بالطّابع األساسي للحداثة الغربية    ) HEGEL ("هيجل " لقد تمكّن 

فحدد معالمه في وعيها بالزمن ،  و وعيها بذاتها   ؛  وهو ما ميزها بأنّها مرحلة تاريخية جديدة   

                                                 
1 ) Robert HOLUB : Jurgen Habermas,Critique in the Public Sphére  , Ed. Routledge , London ,  
                                   1991 , p 133-138. 
 
2 )  Jurgen HABERMAS : Modernité, And Incomplete Project , In Peter PROOKER 
:Modernity/PostModernity , Ed ; Longman , Newyork , U.S.A. , 1992, p 128. 
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واعية بهذه الجدة  ،لذلك أصبح الوعي بالتاريخ يزداد حدة ،  و يشكّل لحظة مسيطرة في الحداثة  

بحت الحداثة ذاتها تفكّر على أنّها معطى تاريخي و ليس أسطوريا  أو طوباويا ؛ و نتيجة بل أص

،  ولعّل هذا )  1(الرتباطها بالزمن و التّاريخ ، تريد  أن تكون عالمية و معاصرة على الدوام 

  :حينما ألح على أن الحداثة هي  )HABERMAS   (  " هابراماس "ما قصده 

  
لمرحلة التّاريخّية التي تقيم عالقة بالماضي  الوعي با"

، من اجل  أن تفهم ذاتها  ، باعتبارها نتيجة لنوع من العبور  أو 

  )2" (المرور من الماضي  إلى الحاضر 

  

  لذلك ال ينصرف وعي الحداثة  إلى البحث في حقب تاريخية سابقة ،  و ال يربط 

وده ؛ و لكنّه يتوجه  إلى األحداث الحاضرة و يحددها نفسه بأي حادثة سابقة يمكن  أن تبرر وج

نقطة انطالق في رؤية الماضي و المستقبل  ؛  فال المسيحية  و ال الحضارة اليونانية  أصل في 

الوعي الحداثي ، ألن مبرر وجود هذا الوعي يكمن في إنجازات الحداثة ذاتها ، و خاصة منها 

سياسية هي األولى من نوعها في التّاريخ ،  و قوانين وضعية      ما تمثّل في نمط من النّظم ال

و  حقوق دستورية ،  تحمل كلّها تصورات جديدة عن المواطن و حقوقه ،  و هي غير مسبوقة 

في التّراث اليوناني و المسيحي  ؛ باإلضافة  إلى إنجازات العلم الحديث الذي قام على قطيعة 

 ،  و الطبيعيات األرسطية  ،  و النّظام الفلكي البطلمي  ؛   و بذلك مع الكسمولوجيا القديمة 

  ) .3(ثوريا بالجدة  في الرؤية الفلسفية و النّظم السياسية  و العلمية  كلّه تأسست الحداثة وعيا

  

                                                 
1 ) Encyclopedia Universalis , V 10 ?, Ed 11 , 1977 , P 141. 
 
2 )  Jurgen HABERMAS : Modernité, And Incomplete Project , In Peter PROOKER 
:Modernity/PostModernity , Ed ; Longman , Newyork , U.S.A. , 1992, p 130.. 
 
3 )  Jurgen HABERMAS : :  The Philosophical Discourse of Modernity,Traslated Frederick   
                                         LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998.p1-20.. 
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سلسلة طويلة من  من خالل )HABERMAS   (   " هابرماس "يتوصل 

أن ما بعد تالحداثيين مازالوا معاصرين لشباب الهيجليين       مراجعات الحداثة الغربية  إلى 

  ) 1(، أي أّن افقهم الفكري هو نفس أفقهم)      Friedrich NIETZSCHE( "    فريدريك نيتشه"و

 ظهرت خطابات فلسفية عدة ، تحاول كّل واحدة منها فطوال القرنين التاسع عشر و العشرین

أساليب تصحيح سلبياتها بداية من أحد اإلختيارات لتي تصدى لها تصميم تصور عن الحداثة و 

  .الدين أو الدولة أو اإلشتراكية أو العلم الحديث أو الفن  أو الفلسفة : الشّباب الهيجلي

  

يعد نموذج الفن من بين أهم اإلختيارات التي ركّز عليها ما بعد الحداثيين   

جديدة عن العالم ، و ذلك بما فيه من قدرة تحفيزية لحس باعتباره قادرا على اإليحاء برؤية 

  يعد أهم مصدر في هذا    ) Friedrich NIETZSCHE( "    فريدريك نيتشه"جديد  ، و لعّل 

 بعد حداثي ،إذ ال يخفى ما تحتلّه التراجيديا عنده في تعويض الدين في ما تكشف -التّوجه الما

؛ لذلك نظر بعض )  2(، و في ما تعبر عن معنى الحياة البشرية عن الحالة األصلية لإلنسان  

 بعد حداثيثين  إلى الفن  نفس النّظرة النّيتشية   ، و أقاموا على ذلك تشخيصهم للحداثة  -الما

 في دراسة أصول )Michel FOUCAULT" ( ميشال فوكو" فلما نتتبع المنهج الجينيالوجي عند 

" تاريخ الجنس "  الجنس و  األخالق في اوروبا منذ اليونان كما يبينه كتابه العالقة بين السلطة و

  في جينيالوجيا         ) Friedrich NIETZSCHE( "    فريدريك نيتشه"نجده نفس منهج ) 3(

 هو نقد كلّي و شامل يصل  إلى )1" (الكلمات و األشياء "  ؛  كما أن نقد العقل في (4)األخالق 

                                                 
1 ) Ibid , p 53 . 

   ،1974 ترجمة الياس بدیوي ،   منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي ،  دمشق ، سوریا ، فلسفة نيتشه  ، : أوغن فْنك )  2
  .27                      ص 

3 ) Michel FOUCAULT :  Histoire de la  Sexualité , (4 tomes) 
- T1 : La Volonté de Savoir , Ed . Gallimard , Paris , France , 1976. 
- T2 : L’Usage des Plaisirs ,  Ed. Gallimard , Paris , France , 1984. 
- T3 : Le Soucis de Soi , Ed. Gallimard , Paris , France , 1984. 
- T4 : Les Aveux de la Chair , Ed. Gallimard , Paris , France , 1984.  
 

ثالث خطوات  آان ألولى هي  أّن     ) Friedrich NIETZSCHE( "    فريدريك نيتشه"  للمنهج في بحث المسألة الخالقّية عند)   4
نصّنف الحكام األخالقّية التي صدرت في الماضي عند مختلف الشعوب  ،  و من هذا التصنيف یتوافر لدینا تاریخ عام لألخالق  ؛  فأذا 

ألخالقّية و نعرف دالالتها ،  فنحدد أّي نوع من الناس آانت عندهم هذه األخالق ،  و انتهينا من  إعداد هذا التاریخ علينا  أّن نفّسر الوقائع ا
ما  الصلة بين طبائعهم و أحوالهم الّنفسية و بين هذه القيم األخالقية التي اتخذوها ، ثّم تلي هذه الخطوة خطوة أخيرة هي خطوة الحكم على   

  .صناف أقدرعلى  البقاء في الحياة و اإلرتفاع بهها و السمّو بطبيعتها آّل صنف من هذه األصناف  ، فنعلم  حينئذ أي األ
  :أنظر 
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            و بعض فالسفة مدرسة   )  NIETZSCHE  (  "  نيتشه "   مية ، تماما مثلما فعلحد العد

  )    Max HORKHEIMER(  " ماكس هوركهايمر"    مثل ما تعكسه كتابات  " فرانكفورت " 

 في جدل التنوير  ؛   لذلك   ) Theodor Wiesengrund ADORNO(  "أدورنوثيودور " و 

بعد الحداثة في —فالسفة ما و " فرانكفورت"  مدرسة )HABERMAS   (   " هابرماس "يضع 

 فئة واحدة حينما يقول أن:  
"         أودورنو "كتاب [ كّل من الجدل الّسلبي  "       

)Theodor Wiesengrund ADORNO(  الشهير الذي قيل عنه أنّه 

             ]) (DERRIDA" يقصد دريدا [و التّفكيك ] وصّيته الفلسفّية  
قد ]  )Michel FOUCAULT" ("  ميشال فوكو "يقصد [و الجينيالوجيا 

 للعقل ، و ذلك بدون – و نستطيع  أّن نقول عدمّيا -مارس نقدا كلّيا

أساس  ، و بدون تحديد الموقف  الّذي ينتقدون منه ،  و بدون الّدفاع  

األكثر من ذكلك و . عن معيار آخر خالف  كّل المعايير التي ينقدونها

   ،)  2" (انّهم ال يدركون ما يترتّب على نقدهم سياسّيا 
  

 أي عدم التّمييز بين عوامل القهر و عوامل التّحرر ، ماداموا يشخّصون العقل على أنّه  هيمنة 

 .)3(و تسلّط ، و بين الحقيقة و الزيف مادام  نقدهم يثبت زيف كّل شْي   
 

على نظريته في العقالنية  )HABERMAS   (   " هابرماس "يتأسس نقد 

: التّواصلية كما أشرت  إلى ذلك آنفا  ، وهي نظرية  يميز من خاللها بين نوعين من العقالنية 

تمارس الحساب و تقييم اإلمكانيات المادية   )Rationalité instrumentale   (عقالنّية أداتّية

لوسائل لتنفيذ األغراض العملية  ،  و يتجسد هذا النّوع ا المتاحة   لبلوغ األهداف  و اختيار 

من العقالنية في تعامل اإلنسان مع الطبيعة بواسطة العلم و الصناعة و التّقانة المعاصرة  أما 

 )  Rationalité communicationnelle(العقالنّية   التّواصلّيةالنّوع الثاني فيقصد به   
                                                                                                                                               

 ، مادة 1984 ، 1 ،  المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،  بيروت ، لبنان ، ط 2، ج ) جزءان( موسوعة الفلسفة:  عبد الرحمن بدوي 
  .510نيتشه  ، ص 

1) Michel FOUCAULT : Les Mots et les Choses , Ed. Gallimard , Paris , France , 1976.. 
2 Jurgen HABERMAS : :  The Philosophical Discourse of Modernity,Traslated Frederick   
                                         LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998.p 336. 
 
 
3 ) Ibid. p 336. 
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ل بين الناس ، وتشكّل  فهم الجماعة لذاتها و هذا ما يجسده كّل من التي تنظّم عملية التّفاع

 تمييزه )HABERMAS   (" هابرماس"يقيم . المجال األخالقي و السياسي في حياة الناس 

بين العقالنية األداتية و العقالنية التّواصلية على أساس طبيعة النّشاط اإلنساني    الّذي يجب  

 من جهة أخرى  ؛  بحيث يحدد العمل عالقة اإلنسان تفاعل من جهة ، و عمل أن يفهم على أنّه

)  1(بالمادة      و العالم الخارجي  ،في حين يحدد التّفاعل طبيعة عالقة الناس بعضهم ببعض 

  لذلك   ، 

  

  : أنHABERMAS(    (  " هابرماس "يرى
  

المعرفة الوعي الخلقي و ...للقول بأّن...هناك أسباب وجيهة" 

و الفعل التّواصلي و الطرق اإلجتماعّية الّسليمة في ] بمعايير التّفاعل[

التّعامل مع الّصراع تؤّدي  إلى ظهور أشكال أكثر نضجا من التّكامل  

  .)2" (اإلجتماعي و  إلى تطّور المجتمع ككّل 

  

 )HABERMAS   (  "هابرماس " و على أساس النّظرية التّواصلية تلك قدم 

 الّتي تمت في الغرب ابتداء من  )Rationalisation(شخيصا لعملية التّحديث أو العقلنة ت

 Max) " ماكس فيبر"  و  )Karl MARX( "كارل ماركس " عصر النّهضة  ؛  فبينما ركّز 

WEBER)  ر قوى اإلنتاج عند األول و ظهور أشكالى  إلى تطوعلى الجانب  األداتي الذي أد

          "هابرماس "  في السلطة  و التي تمثّلت عنده في السلطة البيروقراطية ، أعلن أكثر عقالنية

)   HABERMAS(   ياسةا ركّزت على اإلقتصاد و الست على جانب واحد لمهذه العقلنة تم أن

 و أدت  إلى زيادة  ،) 3(؛  أما الجانب اآلخر فهو عقلنة تمت على مستوى الحياة المعاشة 

تطور الوعي األخالقي  و اإلنتقال من الرؤية الميتافيزيقية الالّهوتية للعالم  إلى فكرة الحقّ 

الطّبيعي ، و تجسدها في الدولة الحديثة ، و ظهور القوميات  ؛  و بذلك أصبحت معايير 
                                                 
1) Jurgen HABERMAS  :communication  and  the Evolution of Sosiety , Translated by  Thomas  
                                         MCCARTHY , Ed. HEB , London , 1979 , p 131 . 
 
 
2 ) Ibid , p  97-98 
3 ) Jurgen HABERMAS  :Toward Rational a Society , Ed . H.E.B  ,  London , 1971 ,  p 91. 
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ت تصدر عن التّفاعل اإلجتماعي محايثة ، أي نابعة من العالقات اإلجتماعية ذاتها  ، بعدما كان

  ).1(مصدر إالهي مفارق 

  

   إلى أن أول مظهر من مظاهر)HABERMAS   (  "هابرماس "    يذهب    

عقلنة الحياة اإلجتماعية   ،  و انتقال النّسق المعياري للمجتمع من رؤية دينية  إلى رؤية 

اية سلطة الكنيسة  ،  هو حركة اإلصالح الديني التي أدت  إلى نه )vision séculaire (دنيوية 

بحيث أصبحت المسألة الدينية مسألة خاصة بالفرد  ،  كما أدت  إلى  أن تحولت البروتستانتية  

إلى أخالق توجه السلوك العملي نحو النّجاح المادي في الحياة الدنيا  ؛  و بذلك كانت األخالق 

  ، و لعّل التّأثير الفيبري جد مرموق في هذه البروتستانتية بداية في ظهور األخالق الرأسمالية

الرؤية  ، إذ نالحظ أن العقلنة التّواصلية لعالم الحياة المعاشة كانت شرطا لظهور أسلوب جديد 

  .في اإلنتاج ،  و لتطور العقالنية األداتية المتمثّلة في اإلقتصاد و السياسة

  

تحديد المشكلة األساسية في من  )HABERMAS   (  "هابرماس " لقد تمكّن 

الحداثة الغربية لما حصرها  في اإلختالل بين العقلية األداتية التي نمت بتسارع هندسي في 

الغرب  ،  و العقالنية التّواصلية التي ظلّت تتنامى بسرعة حسابية ، و هذا بالذّات ما انعكس 

 Emile("  إميل دوركهايم  " سلبا  على كّل جوانب الحياة  المعاشة و التي سماها

DURKHEIM(     ةبالالّمعياري )Anomie  ( ، كارل ماركس" و نعتها" ) Karl MARX(  

بظاهرة فقدان الحرية      )Max  WEBER( "ماكس فيبر " باإلغتراب   و التّشيؤ ، و وصفها 

           "هابرماس " عند و فقدان المعنى في الحداثة الغربية  ؛  فهذه الظّواهر جميعها ناتجة 

)   HABERMAS(  ة، و عن زيادةة و العقلنة التّواصليات العقلنة األداتيعن التّناقض بين عملي

و  على الرغم )  2(تطور عالم األنساق اإلقتصادية و السياسية على حساب عالم الحياة المعاشة 

ستمرار  ، و ال يزال بها مضمون يمكن من هذا فإن الحداثة الغربية مازالت قادرة على اإل

                                                 
1 ) Jurgen HABERMAS  : The Théory of Communicative Action , (2 volumes) , Translated by Thomas 
                                          MCCARTY , vol. II Life Word and System : Acritique of Functionalist  
                                         Reason  , Ed.   Beacon Press , Boston , 1987 , p 303-331 
2 ) Ibid , p 332. 
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، و يتمثّل في إنجازات العقالنية التّواصلية ، و التي تعد الديمقراطية و الحقوق   ) 1(الدفاع عنه 

 ة من أهمس على معايير تواصلية و النّظام الجمهوري و الوعي األخالقي الحديث المؤسالطّبيعي

 .ركائزه 
 

فصل بتحديد بعض مضامين الفكر الحداثي الغربي        لقد قمت  خالل هذه ال

بعد الحداثة  ، و كان غرضي إبراز قيم الحاضر الغربي       -و بتسييج أهم السبل النّقدية في ما

و المتمثّلة في نوع معين من العقالنية و التاريخ و الحرية  ، حتّى أقيم مشروعية المساءلة عما 

ذه النّقدية  ، و من تلك الحداثة التي لم يعد أصحابها يؤمنون بقيمها يمكن  أن نأخذ من ه

الحاضرة  ، لذلك رأيتهم يتطلّعون  إلى بديل أفضل ، يمكن للمثقّف المالك للوعي النّقدي من 

تجاوز أزماته في المضمون والمنهج لتشييد غد أفضل  ؛   فما هي وضعية المثقّف العربي من 

  .  الحدود التي تسيج إمكان اإلستمداد من الحداثة الغربية ؟ كّل هذا  ، و ما هي 

  

  

  
 
 
 

V ( .   حديث عند الغربحدود استمداد الذات العربية من عمليات الت 
 
  

من البديهي أن كّل إنتاج فلسفي يعود من بين ما يعود إليه إلى جملة من العوامل 

 مباشرة أم غير مباشرة ؛ ذلك أن قابلية الخلق والشّروط الذّاتية والموضوعية ، تؤثّر فيها بصفة

 إلى محيط الئق تجد فيه نصيبها – لتؤول إلى أثر يذكر ويؤثّر فيغير –واإلبداع الفلسفيين تحتاج 

من الغذاء ؛ فأية فلسفة تريد أن تنفذ إلى عمق الوجود ، وتعبر عن روح العصر ، وحاجاته 

  : من جامعة الجزائر محّمد بلعزوقيول اإلساسية ، عليها أن تكون ، كما يق

                                                 
1 ) Jurgen HABERMAS:  The Philosophical Discourse of Modernity,Traslated Frederick   
                                         LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998.p 384. 

 
                                         . 
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استجابة لحاجة معرفّية ، ورغبة ملّحة في التّحّرر من " 

قيود سياسّية واجتماعّية ، أي أّن اإلنتاج الفلسفي يعّبر عن نقله معرفّية 

حقيقّية تؤذن بميالد طريقة جديدة لتجربة األشياء ، وإقامة العالقات اإلنسانّية   

لّحظات نادرة في تاريخ البشرّية ككّل ، فإّن الثّورات ولّما كانت هذه ال

الفلسفّية ظلّت هي األخرى نادرة،ال تظهر إالّ بعد اهتراء الجهاز المقوالتي 

  ) 1(الّذي نستخدمه في رؤيتنا للكون والمجتمع

  

  :في نقطتين أساسيتين في هذا النّصمحّمد بلعزوقي إنّي أوافق  

د ، وخاصة اإلجتماعية منها  ؛   فمنتج الخطاب الفلسفي الينتج إالّ  قضية التّحرر من القيو:أوال

إذا وضع مسافة  بينه وبين مجتمعه ؛ وحتّى إذا تكلّمنا عن التزام اجتماعي ، أو سياسي أو غيره   

فإنّه يستلزم  ،بل يفرض بعدا ما  يمكّن المتفلسف من اإللمام بالواقع بصفة شمولية ؛ فإذا أراد 

 يعبر عن معاناة مجتمعه ، وأن يتصور البدائل الممكنة ، فال بد أن يضع صلته الفيلسوف أن

بالمجتمع نفسها في الميزان ، ألن اإلنتاج الفلسفي ال يمكن أبدا أن يفقه كصورة آلية للواقع     

د بل هو خالفا لذلك ال يستمد حياته وحقيقته إال من انتقاء الصفات والسمات واألوجه الّتي يري

المتفلسف أن يركّز عليها ، فينتقّيها ، ويصطفيها ، ويختارها ، ويعطيها قيمة جديدة من نوع آخر 

فالخلق واإلبداع رهينان لهذا البعد .  فيدرجها في تركيب مبتكر ؛غير الّذي كانت تندرج فيه 

ولعّل المنهج . ة الّذي لواله لما كان تعبير وإبداع ، و كّل ما هو كائن هو نَقٌْل   و سذاجة و بداه

الباشالري على صواب كبير حينما أكّد على قطع الصلة بالرأي   والبداهة ، ألنّهما ال يعبران 

  .إالّ عن عوائق ايبستيمولوجية  يجب تجاوزها

  

 محّمد قضية اهتراء الجهاز المقوالتي الّذي نستخدمه في رؤيتنا للكون والمجتمع ؛ فـثانيا

ه النّقطة من النّص أن اإلنتاج الفلسفي العربي قد يوظّف في خدمة  قد أدرك في هذبلعّزوقي

المجتمع ، إالّ أن نوع الخدمة يختلف حسب فهمنا لها ، وحسب حكمنا عليها ؛ فقد يخدم 

الفيلسوف مجتمعه بمسايرته ، وبالتّلطّف معه ، ومكايسته شكال ومضمونا ، ليحافظ على ذاته 

                                                 
  : ،فيمفهوم العقل عند زآي نجيب محمود: محّمد بلعزوقي 1

  165-164،ص1،العدد1دراسات فلسفية،مجلة سداسية متخصصة،معهد الفلسفة،جامعة الجزائر،السنة
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اك ، وبذلك يتواصل استقراره و الفعاليته ؛ كما يمكن  أن يخدم كفيلسوف ، وليستمر في كيانه ذ

الفيلسوف مجتمعه بتفكيكه ، وقلب أسسه ، وإبراز متناقضاته ، لتأسيس الدعوة إلى اإلنتفاضة 

  .والتّمرد ، وقلب مفاهيمه ، و من ثم محاولة إبداله عن طريق الثّورة العميقة

  

ال يمكن له إن يكون كذلك ، ألن المجتمعات تعيش إن اإلنتاج الفلسفي ليس محايدا ، و

حالة من التّثاقف  واألخذ والعطاء هي الّتي تشكّل صلب الحضارة  وعملية التّحضر كما يشير 

وهو شأن مجتمعنا –؛ إالّ أن المجتمع المتأزم ) 1( في مقدمتهعبد  الّرحمن بن خلدونإلى ذلك  

الغليان والغثيان تجعله يحتاج أكثر من سواه إلى تغذية  يمر بحاالت من –العربي اإلسالمي 

روح المبادرة فيه ، وإلى إيقاظ نزعة الرفض ، وإلى إشعاره بأهمية معاني التّحول ، فتبرز 

عناصر مختلفة متضاربة ؛ إالّ أنّها تستقي من هذه الحاجيات ما يكفي من القدرة  لتحويلها فلسفة 

جمال لثّورة   وإرادة الخروج من التّخلّف ، تبلورت كلّها في أفكار ترتبط بالكفاح  والمقاومة وا

 ، وغيرهم من مفكّري النّهضة في وعبد الحميد بن باديس ، ومحّمد عبده ، الّدين األفغاني

  .العالم العربي اإلسالمي الحديث

  

صبح إالّ أنّي أرى أن الجهاز المقوالتي النّهضوي في الفكر الفلسفي العربي الحديث أ

 جهازا قاصرا عن تحقيق األهداف الّتي رسمها لنفسه ، و لعلّه - بعد الحرب العالمية الثانية –

أصبح جهازا مهتريا  من حيث المحتوى اإلجتماعي والسياسي و اإلقتصادي له ، و ذلك بالنّظر 

 ة في الجهاز المقوالتي العام و الخاصالت جذريو أنا إذ . إلى ما يعيشه العالم كلّه من تحو

أنعته باإلهتراء ، فلست أبتغي قدحا سلبياّ ، و ال ايتيمولوجيا حرفية ، و لكن قصدي من كّل ما 

أسلفت ذكره هو بيان أن ذلك الجهاز بلغ درجة تكاد تكون قصوى  من حيث األداء المنهجي ؛ 

وطن العربي ألن الخطاب النّهضوي قام في األصل على فكرة جوهرية رئيسة ، هي تحرير ال

  .اإلسالمي من اإلستعمار ، و استرجاع االفعالية للفكرة اإلسالمية الصادقة 

  

                                                 
   ابن خلدون ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اّللبناني للّطباعة والّنشر  ، المجّلد األول من تاریخ العّلامةالمقّدمة: عبد الّرحمن بن خلدون )  1

  718-716 ، ص 1967 ، 3                                   بيروت ، لبنان ،  ،ط
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لقد برزت جملة من القضايا الضخمة في ذلك المشروع ، مثل قضية وحدة العالم 

العربي و اإلسالمي ، و قيام جامعة عربية اسالمية ،  و رد  الغزو األوروبي  ، و مدارسة 

ية المرأة و مكانتها الفعالة في  المجتمع  ، و محاربة التّخلّف في الفكر و  السلوك   إيجابية لقض

و في هذه . و األخذ بالعلم و التّكنولوجيا ، و العمل على انتشار التّعليم انتشارا واسعا و شامال  

 مناهج القضايا برزت مدارس و تيارات و اتّجاهات ، تكاد تكون متناقضة في أطروحاتها ، وفي

  .معاالجاتها  ، وفي طموحاتها 

  

و على الرغم من  أن هذه المسائل مازالت قائمة إلى يومنا هذا ؛ و لعّل غيري يرى 

- كي يستقيم رأيه –في قولي باهتراء الجهاز المقوالتي النّهضوي قوال غير قويم ، لكنّي أنبهه 

دا و هجرانا  ، أو قبوال و اندماجا ، هو إلى أن ارتباط تلك المسائل بالحداثة الغربية ، إن ص

الّذي جعل ذلك الجهاز يفقد جّل معناه بعد الحرب العالمية الثانية  ،  ألَن  المتبصر في أحوال 

العالم مذّاك سيالحظ دون  أي ريب أن أموره تغيرت رأسا على عقب ، إذ عرف تطورات 

الّذي صار يفعل في المجاالت األخرى ،  بل كبيرة ، خاصة في المجال العلمي  ، ذلك المجال 

ينحت مفاهيمها نحتا ؛ كما تحقّقت فيه تحوالت لم تكن لتخطر على بال ؛ فأوروبا األنوار الّتي 

بشّرت بالحرية ، و السالم ، و الرخاء لكّل سكّان المعمورة  و فاء لشعارات الحداثة ، قد آلت   

و مرتكزات المشروع الحداثي ، و خاصة بعد الحرب أمورها إلى تقابل كلّي مع معطيات 

 بين "الحرب الحضارية " العالمية الثّانية ، و الحرب الباردة بين الشرق و الغرب ، و منذ قيام  

  .الشّمال و الجنوب  

  

ثم أنّنا نجد فكرة اإلشتراكية الّتي كانت دافعا قويا في ثورات العالم الثّالث ، و في 

ياراته السياسية و اإلجتماعية بعد استقالل بلدانه من نير اإلستعمار و ناره ، نجدها الكثير من خ

قد فقدت بريقها و فاعليتها  ، كما فقدت غالبية أنصارها  منذ انهيار المشروع اإلشتراكي العالمي     

تّحول إلى اقتصاد و تفتّت اإلتّحاد السوفياتي ، و تبنّي جّل أتباعه من العالم الثّالث فكرة حتمية ال

السوق  و النّظام الرأسمالي ، و هو ما حدث لنا في الجزائر ، و ما تطلّبه ذلك من تضحيات  

مادية  ، و بشرية ، تعد من أثقل أثمان التّحول الّتي دفعتها البلدان الّتي كانت تتبنّى الرؤية 

  . اإلشتراكية في أنظمتها 
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لم تعد كما كانت إبان انبعاث الفكر النّهضوي العربي " إسرائيل " ثم أن ما يسمى بـ 

 دا بمطالب وطن قومية  لم يلبث محدة العالميهيونينشاط الحركة الص ذلك أن  ، اإلسالمي

  من موقع قوة 1947لليهود في فلسطين ، أرض الميعاد كما يزعمون  ، و لكنّه صار يعمل منذ 

ة إلنكلترا كيانا ، ثمة   استتباعية العربييا سافرا على األمة و تهديدا ، بل تعدألمريكا استمراري 

و مقدساتها ، و على الفلسطينيين   و أرضهم  و ممتلكاتهم و أرواحهم و أعراضهم  ، و على 

" اسرائيل " دولتهم قصد مسحهم من الخريطة السياسية ، و تهويدهم في ظّل تأسيس دولة 

دخّل األمريكي المستمر في الشّؤون الداخلية المعبرة عن سيادة دولة     الكبرى ؛ و ال أرى للتّ

و شعب العراق األبي إالّ تفسيرا واحدا ، وهو تمهيد الطّريق  و فسح المجال أمام المشروع 

  .من النّيل إلى الفرات " اسرائيل :    "الصهيوني الخبيث ، القائم على تحقيق الحلم الصهيوني 

  

م المشروع  النّهضوي على رؤية  كلّية و عامة تروم تحقيق النّهضة في كافّة لقد قا

المجاالت ؛ لكن ذلك كان من مدخل سياسي بامتياز ، و بريادة الفكر الديني في كّل ما يتبعه من 

 هو أساس كّل الشّرور في - كامتداد حقيقي للحروب الصليبية –مجاالت ، فكان   اإلستعمار 

دان العربية و اإلسالمية قاطبة ؛ لذلك بادر رواد النّهضة منذ البداية ، و مواصلة للمقاومات البل

المسلّحة المباشرة ضد  اإلستعمار ، و مزامنة لها في بعض الحاالت ، بالعمل على تنحيته 

 تكريس المادية و المعنوية من الكيان العربي  اإلسالمي  كلّه ؛ فاعتمدوا في خطاباتهم ، و في

، و العمل الحثيث على اللّه طموحاتهم على فكرة اإلتّحاد و التّرقّي ، بمعنى اإلعتصام بحبل 

 اإلسالمي  العربي   المشروع النّهضوي ر ما بالحال ؛ لكنو إن تحقّق –تغيير ما باألنفس ليتغي 

فكري  ، و من العمل   فإنّه لم يتمكّن من هضم  آليات الصراع ال–له طرد اإلستعمار المباشر 

 في محاولة مالك بن نبي على إنتاج و تجسيد آليات مضادة تكسبه المناعة و المنعة  كما كتب 

علمية لتفسير الصراع الفكري في البالد المستعمرة ، كما أنّه لم يواكب مستحدثات العصر  

الوهن و المنن           فيدرسها  بموافقة متناغمة و منسجمة مع ذاتيته و أصالته ، فيبتعد عن 

و الخطل والخبل ؛ بل هو غرق فيها جميعها  ، فوقع في مجادالت و مرافعات أوقعته في 

  :صوابا  أن العرب يمرون اليوم   محّمد عابد الجابري أحبولة اإلستعمار الجديد  لذلك يرى 
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 نقدية بمرحلة انتقالية دقيقة ، تجعل مراجعة مشروعهم  النّهضوّي مراجعة"... 

لقد عاش العرب طوال هذا القرن على ثالث قضايا . امرا مبّررا ، بل ضرورّيا 

مقاومة هيمنة الغرب  ، تحقيق نوع من الوحدة بين أقطارهم ، تحرير : رئيسية  

فلسطين ؛ و هاهم العرب اليوم يقفون  أماَم هيمنة الغرب، بال أمل في التّحّرر 

هي دولهم القطرّية تفرض نفسها كواقع يعاند منها في المستقبل المنظور ، و ها 

وها هي إسرائيل قد انتزعت اعترافهم بينما ... أّي تفكير في الوحدة معاندة  تامَّة 

  ) .1. "(يواجه الفلسطينيون مصيرا مجهوال 

  

هذه هي التّحوالت الكبرى الّتي واجهت الجهاز المقوالتي النّهضوي العربي 

 في بناء أسس التّحول ؛ كما ال يمكن له  أن – منهجيا – أن يستمر الحديث ، لذلك ال يمكن له

  .يستمرا واقعيا في مواجهة التّطورات اإلقتصادية العالمية 

  

إن على  كّل هذا الجهاز المقوالتي أن يضع ذاته في محك المراجعة النّقدية ، من 

، وأولى به أن يضع على محك ) 2(بل اعتبار أنّها ممارسة معرفية في الماضي من أجل المستق

المراجعة هذه أمرين هامين الستئناف المسيرة مع التّاريخ ، والمشاركة في صنعه والتّأثير في 

مجراه ، أوالهما مراجعة الجهاز المقوالتي النّهضوي ، وثانيهما تأسيس جهاز مقوالتي حداثي 

قع العربيين ، وعالقة العرب والمسلمين ينطلق من فهم عالقة الحداثة  الغربية بالفكر والوا

بالمقوالت العلمية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية للحداثة الغربية ، والكفّ عن النّظر إليها 

  .من خالل ما حملته من أفكار تنويرية ، جعلت منها منظورا ارتياديا واستتباعيا للتّحديث    

  

ية اليوم أن تؤسس علما كامال في فهم الحداثة إنّه يتوجب على الذّات العرب

"          علم اإلستغراب "  ، والّذي يسميه حسن حنفياألوروبية ، لعلّه العلم الّذي يدعو إليه 

و ذلك لتجاوز عقدة اإلنبهار بالخطاب اإلستعماري ، ليحوله إلى موضوع للتّدارس ، و ذلك    

راسات اإلستشراقيس كمقابل لسيل الدة   ؛ و إنّي أوافقه تماما في هذا المطلب ، ألنّه يؤس

المدخل الضروري للفكر الحداثي  العربي المعاصر ؛ وال أرى أن مضامين هذا العلم مفقودة في 
                                                 

   ، 1 ، ط  مرآز دراسات الوحدة العربية  ، بيروت ، لبنانالمشروع  الّنهضوّي  العربّي، مراجعة نقدية ،: محّمد عابد الجابري )   1
   .15 ، ص 1996                                 

  
  .147،ص 2،2000حسن حنفي ،مقدمةفي علم اإلستغراب ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ، لبيروت، لبنان ، ط)  2
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الفكر الحداثي  العربي المعاصر  لكنّها مبعثرة هنا وهناك ، فهي موجودة في شذرات و فقرات 

لعرب المعاصرين ؛ ولعّل اإلهتمام بلمها لما ، أو ضمها في وفصول من كتابات المفكّرين ا

مبحث  خاص يسهل علينا اليوم رسم معالم المناهج واآلليات الّتي منها يمكن أن نبدأ في رسم 

معالم فهم التّحوالت الكبرى الّتي طبعت هذا العصر ؛ وأشير هنا إلى كتابين  أراهما يكونان 

 "  المعذّبون في األرض" منا للوجه اآلخر للحداثة األوروبية ، هما مدخال مهما في تأسيس فه

 .  مالك بن نبي لـ "الصراع الفكري في البالد المستعمرة " و " فرانز فانون " لـ   

  

يمكّنان من تعرية ) من جملة سلسلة من الكتب األخرى للمؤلّفين ( إنّهما كتابان 

و الوجه اإلستعماري القائم على القوة والقمع والقهر     ، وه الوجه اآلخر للحداثة األوروبية

 إلى  1804امبراطور الفرنسيين من = NAPOLEON  Bonaparte " (نابوليون بونابارت" والتّعذيب منذ حملة 

على الشّرق ،  منافسا بذلك حمالت اإلمبراطورية اإلنكليزية ؛ كما أنّهما يعدان مدخال ) 1815

 الكثيرين من المعاصرين في ما يسمى بالخطاب اإلستعماري في النّظرية ما أساسيا في كتابات

 ) Aparagita SAGAR("أباراجيتا ساغار"الكولونيالية كما يسميها -أو مابعد ،) 1(بعد اإلستعمارية 

  )2 (.1996الّذي وضعه سنة  " قاموس النّظرية الثّقافية و النقدية " في 

  

الحداثة الغربية  خالل القرن الثّامن عشر هو استنادها على  إذا كان أهم ما يميز 

التّصورات و المفاهيم التّنويرية ، فإنّها أيضا تتميز بتناقضها الصارخ مع تلك المنطلقات       

و المستندات خالل القرن التّاسع عشر ، الّذي حّل قرنا معبرا عن إيديولوجيا اإلستعمار        

ستعماري و انتشاره ، و العمل على اكتساح البلدان العذراء ، لذلك اقترن و التّوسع اإل

  .باإلستدمار الواسع و الفضيع لما سمي آنذاك بالكشوف الجغرافية و األناسية 

  

لقد طبعت المفاهيم  اإلستعمارية روح الحداثة الغربية منذ ذلك القرن ، فأصبحت 

نة اقتصادية وسياسية فحسب ، ولكن صارت تعبر أيضا مذّاك تعبر ال عن توسع عسكري وهيم

                                                 
     ،1995لمملكة العربّية السعودّیة ،  ، مكتبة الملك فهد الوطنّية ، الّریاض ، ادليل الّناقد األدبي: ميجان الّرویلي وسعد البازعي )  1

   .78 ص                                                  
  

2 ) Aparajita SAGAR :  “ Postcolonial Studes ’’A dictionary of Cultural  and Critical  THEORY ,  
                                          Ed.Michael  PAYNE , Oxford :Blackwell , 1966 , pp 423-428 . 
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ذاته ، ونسج مفهوم المركزية "  أوروبا " عن نظام فكري ، من ركائزه اإلعالء من مفهوم 

األوروبية ، تلك الّتي جعلت اإلنسان األوروبي يخال ذاته إنسانا متميزا عن بقية الشّعوب ، بل 

  عوب المتوحشة  ؛ وهي الفكرة األساسية الّتي بنى حولهايحمل الحضارة والمدنية إلى الشّ

-georg Wilhem Friedrich HEGEL = 1770" (جورج ويلهام فريدريك هيغل " الفيلسوف األلماني 

 كّل فلسفته السياسية ، فحمل من خاللها الرجل األبيض عبء إرساء المجتمع المتحضر )1831

صانعا للتّاريخ ، ويجر الشّعوب غير األوروبية في فلكه ، ومن  في العالم كلّه   ؛ وبذلك يكون 

  .خالل استعماره لها ؛ بدليل التّنوير  والتّغير  والتّميز والتّحضر 

  

 لقد ولدت هذه األسس الّتي قامت عليها الحداثة التّنويرية األوروبية نزعات فكرية 

لنّزعة التّاريخانية ، والنّزعة التّطورية ، و النّزعة     تكرس كلّها المركزية األوروبية ، مثل ا

فالنّزعة التّاريخانية  تعتبر الحقيقة معطى تاريخيا ، و التّاريخ هو . العرقية ، والنّزعة العلماوية 

أوروبا ، أما النّزعة التّطورية الدارونية فنجدها قائمة على  مبدأ البقاء لألصلح ، في حين انبنت 

ة  فتتميز بنقل زعة العلماوينّزعة العرقية على إعالء قيمة العرق والساللة اآلرية ؛ أما النال

المناهج العلمية من العلوم الطبيعية إلى العلوم اإلنسانية ، في حين اتّخذت النّزعة اإلستشراقية   

  .ة ميدانا للدراسات األوروبية اآلرية بداية ونهاي" اآلخر " من فكرة 

  

هذه إذن بعض األلوان من المفاهيم والتّصورات الّتي قامت عليها الحداثة الغربية   

والتّي لم يتعامل معها الجهاز المقوالتي النّهضوي برمته تعامال  قصديا وواعيا ، بمعنى القصد 

وريين  كان صادا للتّطورية والتّطجمال الّدين األفغاني و الوعي التامين و الكاملين ، فـ

 في هذا المضمار ؛ لكن ذلك لم يكن في اعتقادي من موقع فكري أحمد خانورافضا ألفكار 

فلسفي ، بقدر ما كان من موقع دفاعي ديني  خشية على  أخالقيات وسلوكيات المسلمين ، إذ لو 

لى مركزية لم يكن األمر كذلك ، فأنا ال أفهم تغنّيه بأوروبا العلم  والحضارة ، دون أن يتفطّن إ

  .واستعمارية تلك العلوم ، وتلك الحضارة 

  

لقد تجنّد المشروع النّهضوي  العربي بغية  تحرير األمة العربية اإلسالمية من 

لمفهوم اإلستعمار  وآللياته ؛ لذلك كان "  علمية " اإلستعمار ، لكن دون أن يقيم دراسة 
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فعل عنيف في هذا المجال أكثر مم ا منظّمامضمونه رد؛ بل إذا نحن نظرنا  ا كان فكرا فلسفي

 ، وجدناها سياسية محضا ؛ تقوم في جمال الّدين األفغانيإلى اإلستراتيجية العملية الّتي توخّاها 

خطابها على توظيف الدين ، وذلك بدعوته إلى رجوع األمة إلى قواعد دينها ، واألخذ بأحكامه 

باإلنتظام في التّراث  لمناهضة الغربيّين ، بوصفهم خصوما كما كانت عليه في بدايته ، أي 

 بين السياسة والدين ؛ و كذلك فعل جمال الدين األفغانيللدين وأعداء لإلسالم ، وبهذا طابق 

 ة في الفكر  العربيعوة إلى النهضة من بعده ، و لم تتجّل معالم المدرسة الفلسفيأصحاب الد

  . كما سبق و بينت ذلك  مصطصفى عبد الّرازق  الفلسفي الحديث إالّ مع

  

 ثم هناك مبدأ هام جدا انبجس من ثنايا فلسفة األنوار في أوروبا ، هو مبدأ 

المساواة بين البشر ، وما أفرز هذا  المبدأ  من صراعات بين أفراد المجتمع الفرنسي ، وغير 

 ، وتحديد  مفهوم 1989ن سنة الفرنسي ، وخاصة منذ اإلعالن عن حقوق اإلنسان والمواط

األمة ، ذلك المفهوم الّذي عرف ارباكات كثيرة في تحديداته ، خاصة لما انتقل من العرق إلى 

اإلرادة المشتركة ، وهنا تظهر الحركة اليهودية في صلب هذه المشكلة ؛  بل لعلّها أول ممارسة 

 حداثي ، ذلك  الوجه الّذي دشّنه           لنقد الحداثة من داخل نفسها ، أو هو أول وجه ما بعد

و واصلته تيارات فكرية وأدبية )  Friedrich NIETZSCHE  =1844-1900" (فريدريك نيتشه " 

  .أخرى تنتقد الحداثة ، وتعمل على تعريتها وفضح عدم إخالصها لمبادئها 

  

 أهم مدشّني النّقد باعتبارها منمدرسة فيينّا من أهم هذه التّيارات الفكرية أذكر 

الواسع للحداثة ؛ و ال ينبغي أن تفوتني فرصة اإلشارة إلى مسألة أراها على غاية من األهمية ،       

و ذات مكانة بليغة في دراسة الفكر اليهودي عموما و الصهيوني خصوصا ، و اعني بها مسألة 

ميادين ، و خاصة العلمية و الفلسفية منها   النّخبة اليهودية الواسعة و العميقة اإلطّالع في شتى ال

و دورها في تدشين النّقد الحداثي من منطلق الدفاع عن اليهود ، ثم عن الصهيونية العالمية     

؛ و أشير ،على سبيل التّدليل ال الحصر، إلى الرياضي  و الفيزيائي " إسرائيل " و تمركزها في 

-Albert EINSTEIN = 1879" (ألبرت انشتين  "   ، ثم األمريكياليهودي األلماني ، ثم السويسري

) Sigmund FREUD = 1856-1939" (سيغموند فرويد "   ، و عالم النفس النمساوي اليهودي ) 1955

  الفيلسوف اليهودي البريطاني   النمساوي األصل    و ، خاصة في اهتماماته بتاريخ الحضارة
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 و الكاتب التشيكوسلوفاكي  األلماني اللّسان       ، ) Karl POPPER =1902-1914"  (كارل بوبر" 

 أهمهم جميعهم  و و أخيرا)    Franz KAFKA = 1883-1924" (فرانز كافكا  " و اليهودي الديانة 

الّذي "  الدولة اليهودية "  صاحب كتاب )Thedor HERTZEL = 1860-1904" (تيودور هرتزل " 

 النّواة   و الركيزة في تاسيس – هو و صاحبه –و هو الكتاب الّذي كان  ، 1896صنّفه سنة 

  . المنظّمة الصهيونية العالمية 

  

إن هذه الدراسة سبق و أن دشّنها الكثير من الفالسفة العرب المعاصرين         

 في  ببحث  أكاديمي مستقّل– حسب مطالعاتي المتواضعة إلى حد الساعة -و لكنّها لم تحض

جامعاتنا الجزائرية ؛ بطريقة يطرح من خاللها هذه اإلشكالية من زاوية فلسفية  ،  ليكشف 

األصول اليهودية و الصهيونية في منطلقات و مرامي الحداثة الغربية ، و ليعري كّل مناداة 

  .بالتّقليد األعمى ألوروبا الحداثة ، دون تمحيص أو تحذير 

  

ي قام فيه المشروع النّهضوي العربي اإلسالمي المعاصر هو إن هذا الفضاء الّذ

 – كما أشرت إلى ذلك مرارا –فضاء أوروبي في أسسه الكبرى ، ذلك الفضاء الّذي يتميز 

بتناقض أسس و مباد ئ تلك الحداثة  الغربية مع مقدماتها  ، و ذلك في ما أفرزت مما يشبه 

ياتها  ، مثل تناقضها بين تحقيق اإلنسان كقيمة عليا         النّقيض لما كانت تطمح إليه في بدا

و تكريس اإلنسان العبد كنتيجة لفلسفة األنوار ، و ذلك لما سلبته حريته من مبرر تعمير       

و تحضير اإلنسان غير األوروبي من خالل استعماره و استدماره حتّى النّخاع ؛ و كان ذلك من 

 و اإلقتصادي و الثّقافي و التّكنولوجي الّذي يقوم على  إرساء        منطلق نظامها اإلجتماعي

"  هربرت ماركيوز " و تكريس اإلنسان ذي البعد الواحد كما يسمه الفيلسوف األمريكي الجنسية 

)Herbert MARCUSE ( لينقد 1969 في مصنّفه الّذي يحمل تلك العنونة ، و الّذي أخرجه سنة 

ة  في به المجتمعات الصة  المرتكزة في نظرتها على الماركسية ، و على التحاليل الفرويديناعي

العالقات اإلجتماعية مثلما بينت ذلك في مفصلة سابقة  ؛   و بهذا، و غيره، فقدت الحداثة 

الغربية طابعها اإلنساني داخل نظمها، و أطرها اإلجتماعية ، و السياسية ، و اإلقتصادية          

المعيارية ، و الدينية  ،  و غير ذلك من األطر  و النّظم الداخلية فيها ؛ ناهيك عن فقدانها و 

الكلي لذلك الطابع في تعاملها و مثاقفتها لآلخر  ،   أو للغير ؛ مما جعلها هدفا للنّقد في الغرب 
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" عن بديل نفسه ؛ و بذلك دشّن عهد ما بعد الحداثة فيها دعوة إلى رفضها ، والى البحث 

لها  ؛ فكيف يمكن لنا نحن  أن نقيم مشروعنا النّهضوي الحداثي على "  متمدن " و " متحضر 

ضوء نكسات و نكبات الحداثة الغربية و ما بعدها ؟  فهل يمكن  أن تقدم لنا المحاوالت 

مرتكزة  أو ال– زكي نجيب محمود  مثل محاولة  –اإليبستيمولوجية المرتكزة على الوضعية 

 علما في – محّمد عابد الجابريعلى القراءة اإليبستيمولوجية العالمة  مثل ما هو الحال عند  

اإلستغراب  ، يتجاوز ما في الحداثة الغربية من انتكاسات  ،  و في ما بعد الحداثة من فضيحة 

  ورذيلة  ،   وعراء  ؟  
  
  



 
  
  
  

   اَلْخامس الفَصلُ       
                        

        
  

   حدود الخطاب اإليبستيمولوجي و أسس   
   عابد الجابريمحمد زكي نجيب محمود و عند       

  ) المعاصر العربي اإليبستيمولوجي  الفكر دالليان من نموذجان    (
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I -1 -  : (ة للمحاولة تاريخي تأصيلجاه الوضعيفي  اإليبستيمولوجياإلت   
    زكي نجيب محمودعند  المنطقي            

  
 الفلسفي في غيرو الفلسفي  البحث هاجس شكّل أن تجديد الفكر العربي  أحد يخفى على ال 

 أمثال من   خلّص بعد أن وطّد أركانه و وضع أسسه رجال خاصة  ، الحديث   العربيالعالم 

 المدرسة الفلسفية لكن   ؛ بن باديس  الحميد  عبد  و،   عبدهمحمد و ،   الدين األفغانيجمال
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  عبد مصطفى  فيها إالّ مع  البحثاستراتيجية و لم ترتسم ، و منطلقاتها  أسسهاالحقّة لم تتبلور 

 رسمته تلك الّذي منعرجا غير  أخذ  المعاصرإالّ  أن المسار الفلسفي العربي   . )1 (الرازق

 و الجديد جراء المناقشات الّتي أفرزتها إشكالية التّراث  المنعطفالمدرسة ، وقد تبلور هذا 

  العربيينجّل المهتمين بالحال و المآل  وهي اإلشكالية التي قادت أفكار و فلسفات ؛المعاصرة  

 للبالد العربية و اإلسالميّّّّّة و جلّّّّّّ البلدان اإلفريقيّّّّّة األوروبي من انحسار اإلستدمار بداية

 مرحلة ما بعد -الثّّّّّّالث مثلهم مثل جّل بلدان العالم – واجه العرب المسلمون حيث  ،   واآلسيوية

ّّّّّوقعا في البلدان ،ة و مشكالت اإلستقالل  الكولونيالي ة وكان هذا األمر أشدة العربيو اإلسالمي 

 و أنماط من العالقات المهيمنة ،   السيطرةمن سواها ، نتيجة ما واجهته من تعددية في أشكال 

حتكاك بالغير   المسلمين بها من قبل ؛ وقد أدى هذا اإلللعرب عهد ال و الثّّّّّّقافات اإلستتباعية  ،

 عن هويتهم             أي يطرح العرب السؤال عما يميزهم عن ذلك الغير ،  أن  إلى

 ارتبطت مسألة العالقة بالتّّّّّّراث لذا     ؛   )2( اهللا العروي عبد  خصوصيتهم على ما الحظ و

   .الهويةمنذ بدايتها بمحاولة البحث عن 

  

 مازال يجد نفسه أمام - وجهتهكانت أيا –عربي المعاصر  الفيلسوف الولعلّّّّّّ

 الرغم من على طويلة على صياغتها ، و  فترة  مضي هذا على الرغم من و  ،اإلشكاليّّّّّة ذاتها  

 إلى التّوجهات المنادية بالرجوع  فمازالت  ؛ المواقف تجاهها  تعدد و  ،اختالف المعالجات  

 المعاصرة بالتّماهي مع الغرب إلى الفلسفات الطامحة  والماضي المجيد ،  األصل بالتّماهي مع 

 التّوجهات المنادية بتصالح التّراث مع العصر          و  ،   العلميةالمتفوق باختالف نماذجه 

 لما و  ، حّل اشكالية معاصرة اإلنسان العربي لذاته  في زالت كلّها تدعي امتالك الحقيقة ما

 صميم العمل من و من أهم هذه الرؤى أختار رؤيتين أراهما ؛حوله في العالم  يجري 

 زكي نادى بها  التي تلك في تتمثّل األولى  ،واإليبستيمولوجي في الوطن العربي المعاصر  

 رؤية مرتكزة على العقل الوضعي كما أفرزته الوضعية وهي مصر ،  من نجيب محمود 

 المغرب ، و التي من  عابد الجابري محمد أما الثّانية فتتمثّل في رؤية  ،المنطقية في أوروبا  

 على المعاصرة  قدرته  العقل لهذا تعيد من منطلق قراءة عالمة  العربيتتأسس على نقد العقل 
                                                 

  .األول ذلك بإسهاب و تفصيل في المفصلة الرابعة من الفصل بينت )  1
  

  .مةالمقدّّّّّّ. ت. ، لبنان ، دبيروت الحقيقة ،  دار   ، العربيّّّّّّة المعاصرة  االيديولوجيا:  اهللا العروي عبد)  2
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 الغربيفهل كانت المحاولتان معبرتان عن تجاوز النّقد ما بعد الحداثي .  المعايشةو المحايثة  و

 العربية تأخذ الواقع   الحداثة نظرية في عن تعبرا  أنناه أوال ، ثم هل استطاعتا ثانيا  كما قدم

 الغربية   التّحديثية أنّهما وقفتا عند عتبات المحاولة أم   ؛ التّناغم و اإلنسجام   مأخذ الماضي و

  .الغرب ذاته ؟  النّظرية النّقدية الما بعد حداثية في تجاوزتها المحاولة التي تلك

  

 هذا الفصل ، مفترضا أن في هي المساءلة التي أحاول مقاربة اإلجابة عنها هذه

 تحديد معالم خطاب إلى توصال  قد عابد الجابري محمد  و محمود  نجيب زكيكّل من  

كّل  عن اإلستقاللية من حيث الهوية العربية له ، و من حيث  التّحليلإيبستيمولوجي يبرز أصالة 

   . كانت مصادرهمهمامد اتّباعي  
        

 كما  الوضعية الجدي في اإللمام بالمداخل و النّتائج اإليبستيمولوجية في الفلسفة العمل لعّل 

  أصول تبين فيها يتطلّب امتحان فرضية   نهجه غيره ممن انتهج و  نجيب محمودزكيتمثّلها  

 تحوالته الى أسباب  فتبين ، مشاربه كما تكشف عن  ،   عنده جذور و منابت الفكر الوضعي و

 ، و لكن باعتبارها قد انبجست من داخلها المنطقية كفلسفة مستقلّة عن الوضعية ال  ،فلسفة اللّغة 

 = Ludwig WITTGENSTEIN " (فتجنشتين  جوزيف يوهانلودفيك"  بل من  ،بالذّات  

  .له الوضعية المنطقية بالكثير من أفكارها  واحدا ممن تدين باعتباره) 1889-1952

  

 تنعت تتمثّل في ظهور عدة فلسفات  أساسية الفلسفة المعاصرة عموما سمة تطبع               

 العلمية إلى  النّظرة و هذا من تأسيس يصبو إلى اعتبار  ، "  العلميةالفلسفات " بـ  نفسها

 مفهومه وفيسفة العلمية التي وجدت في العلم المعاصر   أصيلة ، منها انبثقت الفلنظرة الفلسفة

 إيجاد الحلول المناسبة لها ، و ما التأمل الفلسفي إالّ مرحلة وللواقع أدوات للتّعامل مع المشكالت 

 من المشكالت  نوع  مع عند التّعامل  إالّ في هذا الفكر ، ال يلجأ إليه الباحث  واستثنائيةظرفية 

 مثلما هو الحال عند - من ثمة يصبو هذا التّأسيس وسائل حلّها حالّ علميا بحتا ،  وفيها  تنعدم

  : إلى -)  Hans REICHENBACH=1891-1953"    ( ريشنباخهانز"
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  )3. " .( أن الفلسفة قد انتقلت من مرحلة التّأمل النّظري إلى مرحلة العلمإثبات" 

  

 جذوره في تاريخ الفلسفة المعاصرةفلسفة  وجد هذا النّزوع العلمي الجديد في اللقد

 فنحن المذهب التّجريبي الحسي منذ أقدم العصور ؛ إلىعموما ، إذ أنّه يمتد من حيث األسس  

 يسميهم كما"   الفسيولوجياأصحاب" أو ،  قبل سقراط الفالسفة لدىنجده مميزا للفكر الفلسفي  

 يرتبط في العصر الحديث       كما  ؛) 4) (م . ق322-م. قARISTOTE =384  " ( أرسطوطاليس"

 David - "     ( هيومدافيد"  بالحسية التّجريبية للفيلسوف اإلنكليزي   - بصورة باهتة لكن -

HUME= 1711تصبو إلى تأسيس وإنّما ال تهدف المعرفة عنده إلى فهم الوجود ، حيث)    م1776-م 

 العملية ، ألن الوقائع المختلفة للحياة أن تتأسس دليال  قدرة المعرفة علىبواسطته  تتجلّىمنهج  

 و ال ،   عليها يمكن للمنطق أن يبرهن ال  - الرياضيات ما عدا -في الحسية التّجريبية تلك 

 استخالصا عاما ، ألن التّجربة تقوم على العالقة العلّية التي ال التّجربةيمكن استخالصها من 

 الوحيد في المعرفة  فالضروري تتأسس تعودا ؛ ولكنّها  ، تحليليا أو برهانيا   حدسيا أوتستخلص

 لكن هذا اإلرتباط بين هذه الفلسفة و تلك ال ؛) 5( اإليمان أو اإلعتقاد هو العملية  الحياة هي الّتي

  في   واختالف األصل و الفرع من إتّفاق في األسس ،  بينيتجاوز أن يكون كالّذي  

  ) .2(التفصيالت

   

 جذورها توجد إيبستيمولوجية  حركة ينعمد هذا التّأسيس الوضعي على جنينية  كما

 ، ومنهم الفيلسوف     الوجودرفض الدور الميتافيزيقي في تفسير    من الّذين أسسوا الكثيرعند  

 يحدد الّذي )Auguste COMTE = 1798-1857( " كونت أوغست"  المفكّر اإلجتماعي الفرنسي و

 لقوانين طبيعية ثابتة        خاضعة كّل الظّواهر بحسبانها  إلىخاصية الفلسفة الوضعية بالنّظر  

                                                 
  2 بيروت ، لبنان ، طالنشر، ترجمة فؤاد زآرّیا ، المؤسسة العربّية للدراسات و ،  العلمّيةالفلسفة نشأة : هانز ریشنباخ -) 1(

   .12 ص ،   1979                              
  ".سقراط" إلى "طاليس  "من الفالسفة الّذين يتدرجون هم)  4

  
4.p,  London , Bigge -Seby.A.L. Ed , ise of Human NatureA Treat :David HUME )  1  

  
   .9 ص ،  1958 المعارف ، مصر ، دار ، هيوم ديفد:  زآي نجيب محمود - )2
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 بل ،  محددا ، ألنّه لن يحمل معنى مقبوال العلل  عن هذا العمل ال يحتمل أن يكون البحث فيه و

  .لن يحمل معنى على اإلطالق 

   

باقتصار العلم فيها ) Auguste COMTE" ( كونتأوغست " تتحدد الوضعية عند بهذا

 المظهر الخارجي لألشياء ، و من ذلك أن ليس للظواهر جواهر، و إنّما لها مظاهر وصفعلى 

 اإلطالقية رفض ، يمكّننا منها المنهج الوصفي بالتّمام و الكمال ، و هو منهج قائم على  فحسب

ن المهمتتعي ةة في المعرفة ؛ و من ثمة المشاهدةاألساسيللعقل في التّنسيق بين الوقائع النّسبي .   

        المالحظةتتأسس إذن على منهج  ) Auguste COMTE " (كونت أوغست" عند  فالوضعية

 ، و هذا اإلجتماعية كما ترتكز على المنهج التاريخي في الظّواهر ؛  والمقارنة  ، التّجربة  و

 المرتكز على العلم ، وإحداث التّنبؤ من داخله ، والذي منه الفعل    يرالتّغ إحداثكلّه قصد  

  :        فإن لذلك

  
 "ة أية علميعي نظريبإمكانها معرفة حقيقة الظّاهرة  تد قوال تصبح أن 

 إنّما يكتفي و  األشياءميتافيزيقيا ينبغي رفضه تماما ، ألن العلم ال يبحث ماهية 

 يهم العلم حقيقة هو كيفية فما الوصف الخارجي للظّاهرة  ندعبحد الوقوف  

      أية واقعة وجود  حقيقة ال و ألنّنا ال نعرف الجوهر ،  ،ذلكحدوث الظّاهرة 

 بالوقائع األخرى ، سواء اتّخذت هذه العالقة صورة عالقاتها إنّما نعرف فقط و

 ما نعرفه عنها   كّل هي الظّواهر إن القوانين الّتي تحكم ...التّتابع أو التّساوق 

 و أسبابها المطلقة ، سواء كانت كافية أو نهائية ، فهي القوانين طبيعة هذه أما

  ) .6."( علينا الوصول إليها يتعذّرغير معروفة ، بل و 

  

  

تعني )Auguste COMTE " (كونت أوغست  " تكون فلسفة العلوم عند المعنى بهذا 

 كما وحيدة وتركيبية في نفس الوقت ،  نظرةظر بها المرء إلى جميع العلوم  الّتي ينالنّظرةتلك  

 التي الغايات تلك النّظرة إلى كل القوانين التي تكشف عنها ، والمناهج التي تستخدمها ، و تعني

                                                 
  

Paris, Librairie Garniers Frères , 6 .v ,   Cours de Philosophie Positive: Auguste COMTE ) 1 (  
                                       France     1926, p 47.                 
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 فلسفة العلوم هي البديل العلمي الوضعي للفلسفة تكون وبهذا ؛ )7( إليها تسعىيجب أن   

   .الميتافيزيقية

  

ر التّحليل اإلنعماد في هذا التّأسيس الوضعي يبرزه إنبصفة أكثر جالء في التّطو 

 الذي كون الهيكل العام لبعض اإلتّجاهات التّطورالذي صبغ الفكر العلمي الفيزيائي ، و هو 

 تلته  الفكر تبعته تصورات جديدة للواقع في كّل أشكاله ، كماهذاالوضعية العلمية ؛ ألن تطور 

 المشكالت اإليبستيمولوجية   و ، و توليدات مستحدثة للكائنات العلمية  المفاهيمتغيرات عميقة في 

 بمختلف نزعاتها، و التي تجمعها إشكالية أساس فهم الواقع  الوضعية هو ما تعكسه اإلتّجاهات و

  بينهاغم مما يوجد  و هذا على الر؛  الفكر حيث الذّات المفكّرة ، و من حيث موضوعات من

  . فيها هذا اإلتّجاه عن ذاك تميزا واضحا يتميز خصوصيات  من

  

التّأكيد على  هو ما أقصد إلى إبرازه  إن ة أنظهور مختلف اإلتّجاهات الوضعي 

 جملة من إرباكات الفيزياء الكالسيكية ، أو قل مع أزمتها مع - بشكل أو بآخر -الجديدة يترابط 

خروج مبدأ  - من الهزات شملت فيما - المتأخّرة ، و التي شملت   سنواتهاإليها في التي آلت 

   المبدأعن التّماشي المنطقي مع - وهو المبدأ األول لعلم القوى الحرارية- و الشّغلالحرارة تكافؤ

  Antoine Auguste"(كارنو  أوغستأنطوان"  من هذا العلم ، وهو المبدأ الذي وضعهالثّاني

CARNOT=1796م1832-م ( ل الحرارة تحويال كامال إلى المرءوالقائل أنال يستطيع أن يحو 

 من حالة دنيا إلى حالة عليا ، أو أن الحرارة ال الحرارةشغل ، كما أنّه ال يستطيع أن يرفع 

     األلماني       العالم صياغة الساخن ، و هذا كما تقتضيه  الجسمتنتقل من الجسم البارد إلى 

 إليه الصياغة األخيرة تعزى الذي )م 1888-مRudolf CLAUSIUS=   1822 "  (كلوسيوس رودولف" 

 قاعدة العامة للفيزياء الكالسيكية ، أي مع القاعدةإن هذا القول لم يعد يتماشى مع  . لهذا القانون 

  ) .8( قاعدة المقلوبية  أو  ،القابلية لإلرتداد   

  

                                                 
  ت ، . مصر ، د، القاهرة  مصریة،  األنجلو مكتبة ترجمة محمود قاسم و السيد بدوي ،  ،  أوغست آونتفلسفة:  برول ليفي ) 7 

   .136ص                        
  .260 – 257ص  .ت . ، درة،مصر،القاه دار المعارف ،  المصادفةفلسفة: محمود أمين العالم .د  1)
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 لدى مجموعة من العلماء    خاصارباكات في فهم الواقع اهتماما  شكّلت هذه اإللقد

 العلم        لقضايا القانونية و التّنظيرية واللغوية  بالصياغة فالسفة العلوم ، و خاصة فيما يتعلّق و

 المعرفية و العملية ؛ ولعّل هذا ما تمكّننا منه وقفة على تعاليم وضعية لقيمته ألهدافه ، و و

  مواضعاتية، و  ) م 1916-مErnst MACH=  1838"  ( ماخ ارنست"  النّمساويفيزيائي ال

الفيزيائي دوهيم بيير"   الفرنسي)   " Pierre DUHEM = 1861غيرهما من خاللهما  و  ، )م1916-م 

  . عموماالفالسفة و  ، فالسفة العلوم  و  العلماءمن 

  

   النّزعة الميكانيكية في فهم أحدثتهالكبير الذي  التّرحاب ذلك علينا  يخفى أالّ يجب 

 و الذي ترتّبت عليه قابلية كّل الظّواهر ،) 9( لدى مفكّري و علماء القرن التّاسع عشرالواقع

 ما ، والخضوع لقوانينه ؛ كما يجب أالّ يخفى علينا  للكونلإلندراج في التّصور الميكانيكي العام 

 تفسير و تأويل المدلول فيائج فلسفية و إيبستيمولوجية متعارضة ترتّب عن هذه النّزعة من نت

 الميكانيكية الّتي يمثّلها العالم النّزعةالفلسفي للنّظرية الحركية للغازات ؛ فمن جهة ظهرت 

  النّظرية وهي  )HELMHOLTZ = 1821-1894 Hermann Von ( "  فون هيلمهولتزهيرمان" األلماني 

 النّظرية هي بحث في األسباب المتحكّمة في الظّواهر  الميكانيكا نأح على  تقوم بوضوالّتي

 الكامنة خلف الظّواهر؛ فال و البحث عن األسباب الّآلمتغيرة  هو الهدف الرئيسي للعلم  فيصير

  : الظّواهرجميع و الحركة ، أو المادة و القوة ؛ لذلك ترد  للمادةوجود إذن إالّ 

  
في نهاية التّحليل إلى حركات                             ...الطّبيعية  "...                                     

 تعديل إلىتين  و القوة هي ميل كتل،  الميكانيكية ؛ والحركة تعديل للعالقات المادة

   .)10." (موقعيهما 

                                                 
و التي تطبقها على ’  العلم الميكانيكي النيوتوني مبادئالنظریة الحرآية للغازات في ارتكازها على :  من نظریات هذه النزعة أذآر ) 9

 مظهر من مظاهر رارةالح منها ان طبيعة الحرارة قابلة ألن تدرس انطالقا من اعتبارات ميكانيكية،ألن والجسيمات الذریة الغازیة ، 
  .في قانون تكافؤ الحرارة و الشغل ) Antoine Auguste CARNOT " ( اوغست آارنوأنطوان"الحرآة مثلما أآده 

  
  
  
  

 : 2.ج)  ج2(  المعاصرة،اإليبستيمولوجيا الى فلسفة العلوم ،دراسات و نصوص في مدخل:محمد عابد الجابري .د - )1
   المنهاج

   .98 ص ،  1982 ، 2 دار الطليعة، بيروت،لبنان،ط،  تطور الفكر العلميو التجريبي                                    
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   للنّزعة الميكانيكية المتطرفة مناوئة  نزعة برزت من جهة أخرى  كما  

  =    RANKINE William J.Macquorn( " رانكين .م . جويليام  "لدى  الطّاقة في نظرية تمثّلت

الوضعية التي يفرضها علينا  و أن حدود العلمية على الّتي تقوم  النّظرية وهي، ) م1872-م1820

 ، حراريةطاقة ميكانيكية ، وأخرى :  طاقات متنوعة بوجودالتّفكير العلمي تقوم على اإلقرار  

 حينما تحول الطّاقة عماد هذه النّظرية  في ) Loi de Joule( جولقانون   و يعد. وأخرى كهربائية 

  .يعتبر أن الوجود األوحد هو وجود الطّاقة 

  

 لها في فتشيع  ، و الفلسفية  العلمية القت هذه النّظرية تأييدا كبيرا في األوساط قدل

"                   أفيناريوسريشارد"   وفي سويسرا،) م1916-مErnest MACH  =1838" (  ماخارنست"ألمانيا  

  ) Richard AVENARIUS  = 1843("دوهيم بيير"  وفي فرنسا ، ) م1896-م Pierre DUHEM =          

 في فهم الواقع  المتطرفة لنقد النّزعة الميكانيكية منطلقا   هذه النّظريةفكانت ؛  )م1961-م 1821

 داخل العلوم الفيزيائية الفلسفية نكشف من خاللها عن وجود أزمة في المفاهيم أن يمكن  والّتي

 الوضعي الحديث ، و في تحديد أسسه     رالفكذاتها ؛ وهي أزمة لعبت دورا بارزا في تشكيل 

 Ernest ("       ماخأرنست"  السياق يعود هذاففي   . اتّجاهاته   اختالف منطلقاته ؛ و من ثم و

MACH() 11 (كانطايمانويل" تعاليم فلسفة كّل من إلى )" Emmanuel KANT = 1724م1808-م             ( 

 من جهة ، ولتأسيس األزمة لمعالجة )م 1753-مGeorge BERKELEY  = 1685( "  بيركليجورج " و

 بأن المثالية النّقدية         - في مرحلة من تفكيره - لذلك يعترف ؛تفكيره الوضعي من جهة ثانية  

 ،) 12(هي التي كونت منطلق تفكيره النّقدي برمته) Emmanuel KANT " ( كانطإيمانويل" لـ

 ما يمكن لنا أن بين تمييز بين الظّواهر و األشياء في ذاتها ؛ أي من    عندهوذلك في ما وجد  

 يتبنّى  )Ernest MACH (" ماخ أرنست" ما جعل  وهذا أصال ؛  معرفته ما ال يمكن ونعرف   

ولعّل هذا اإلرتباك الذي اكتشفه  . )13( من هذه األطروحة ، ويسكت عن الشّقّ الثّانياألولالشّقّ 

                                                 
  . فيما بعد المحدثة للصلة التأسيسية بين افكاره و الوضعية نظرا " ماخ"  على بالترآيزأآتفي )  11

  
  

.Paris,Anthropos, Itraduit par Georges LISOVSK , Introduction à la Sémantique: SCHAFF . A-) 2  
                                France , 1974 , p 99.     
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 مرحلةهو الذي جعله يقول في ) Emmanuel KANT " ( كانطإيمانويل" ا من  انطالقالتّأسيسفي 

ثانية من تفكيره أن:  

   
   يكن باستطاعتي أن أظّل وفيا لمثالية كانط ، و سرعان مالم " 

  ثم توصلت إلى مفاهيم قريبة...  عنها إلى أفكار بيركليتحولت              

   الزلت أعتبر بركلي و هيوماليومو حتّى ... هيوم   مفاهيم  من              

  )14 " .(  كانط أكثر منطقية من   مفكّرين              

  

 النّقدية في طورها الثّاني على فلسفته )Ernest MACH ( "  ماخارنست " بنى لقد

 في المعرفة  فيه الجزء الّذي يحصر في )  George BERKELEY" (  بركليجورج" أطروحة 

 نظرية أسس النّتائج الميتافيزيقية الالّزمة عنها؛ و بذلك  على سكوتال الحسية ، مع الظّواهر

   تتحدد البراكلية من الميتافيزيقا ، مما جعل وضعيته و  تطهير الكانطيةعلى تقوموصفية  

موجود      وجودا مستقالّ عن الذّات المدركة ، ألن إدراك الالعالم ظاهراتية تنكر وجود كفلسفة

 الخارجي سوى صور العالم و ما ، هو المدرك  فالموجود  ؛ هو دائما إدراك ذاتي  -حسبه-

 فال فرق إذن بين الواقع كما هو  ؛ الظّواهر الحسية  معرفةذهنية ، لذلك تكون المعرفة العلمية  

 سواها  يعطينالى العلم أن  يستحيل عمظاهر  المادة مثلما تنقله إلينا حواسنا ؛ فالعالم و والواقع

 حديث عن سببية  أي عن أفكارنا ،أو بمعزل قائم بذاته  خارجي حديث عن وجود واقعي فكّل

ومن هذا الفهم فقط يتحدد هدف العلم ، والّذي ليس .  حديث هراء،هو بين المظاهر موضوعية

ها ، منقّاة و مطهرة من  في الظّواهر ، تصف العالقات الملحوظة بيندقيقةسوى تكوين معرفة 

  ).15 (ترانسندنتالية الفلسفية القبلية ، و تتنبأ بحدوثها بمعزل عن كّل  المزاعمكّل شوائب 

  

                                                                                                                                               
   في ذاته ، و تصّورات الفهم القبلّيةآالّشئ -)  13

  
Matérialisme : LENINE : cité par  ,292p  , Analyse des sensations:   Ernest MACH -) 4  

      .201p  , 1962, Moscou -Paris, es Social. Editions ,Empiriocriticisme      
  

 وزارة  منشورات ترجمة محي الّدین صبحي ، ،  اإليديولوجياعصر:  ایكن هنري  )1
   .311،ص1971الثقافة،دمشق،سوریا،
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إن إنتباهي في التّنظير الماخي نته للمعرفة الذي يشدهو ذلك التّساند الذي كو 

 من اإلستفادةفي  )  Pierre DUHEM "   ( دوهيمبيير"  و بين بينه) 16(مجموعة مبادئ المعرفة

 بيير"    النّزعة الميكانيكية المتطرفة ؛ إذ على الرغم من أنّ  انتقاد بهدفالنّظرية الطّاقوية  

 هنري "الرياضيمواضعاتي ، ال يختلف كثيرا عن الفيلسوف و  ) Pierre DUHEM "   (دوهيم

 Edouard LE ROY " (  لورواإيدوارد " و )   م1912-مPOINCARRE    Henri= 1854" (    بوانكاريه

  الفلسفية وضعية نابذة للحزازات والصراعات  مواضعاتيته أن إالّ ؛ )م1954-م1870=

 ليست تفسيرا للواقع          الفيزيائية أن النّظرية على تأكيده  في ذلك  و)  17  (والميتافيزيقية

 إلى صياغة  تهدفمستنتجة من عدد قليل من المبادئ ،  الالرياضية لكنّها منظومة من القضايا  و

 التّجربة بأكثر ما يمكن من البساطة و الشّمول و الدقّة ، و تحتّل  التّجريبية من القوانين مجموعة

   .)18( النّظريات هذهفيها مكانة معيار صواب أو خطأ  

  

عمليات أربعة تهدف  - الواقع فهم و منها - يصبح عماد النّظرية الفيزيائية بهذا

 طابع و الذّهني ، و من إضفاء النّظام  المجهودأساسا إلى تمكين الذّات العارفة من اقتصاد في 

  : التّالية النّقاط في أوجزها العمليات هذه   و؛ اإلجمال و العمومية على القوانين التّجريبية

  

  لخصائص الفيزيائية التّجريبية البسيطة  امقابلةتعريف و قياس المقادير الفيزيائية ، أي ) : 1ـ 

   داّل بمدلول ؛ بمعنى تشييد بناء رمزي عالقة رياضية تجريدية ، تكون بينها برموز         

  . للحوادث الطّبيعية مخالف         

   

                                                 
  

   هي التي تمدنا بمادة المعرفةوحدها مبدا التجریبية ، و معناه ان الحواس   -  )16 
  ء رمز ذهني لمرآب من اإلحساسات مبدا الرمزیة و معناه ان الشي-    

   اختزاالت من مبدا النفعية او اقتصاد الفكر و ذلك فيما تقدمه لنا الریاضيات -    
   بالتجربة النظریة مقارنة مبدا  -    

   
 .,31 ,2313.pp, 1914 , France,Rivière .Editions  M ,  La Théorie Physique:Pierre DUHEM  - ) 17       

     
2 ) -  ibid , p 285 .  
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  د  تشيالّتي منظومة المبادئ األولية  يكوناختيار الفرضيات و اختزالها إلى عدد ضئيل  ) : 2ـ

   يكونبحيث   ، و الّتي منها تستنبط القضايا  ، النّظري الذي يضع النّظريات  الصرح       

   تماسكها الداخلي ، و ذلك إما من حيث أنّهاو صدقها انسجامها المنطقي  معيار        

   هاأنّ  حيث تتكون من حدود خالية من التّناقض المنطقي بينها، و إما من فرضية        

   باقي أن تدمج فيه بطريقة ال تتناقض داخله مع ينبغي تنتمي إلى نسق معين ،  فرضية        

  . المنتمية إليه النّظريات        

  

   النّظرية ، وذلك الستخراج قضايا جديدة داخلاستخراج استنباطات رياضية لمبادئ من ) : 3ـ 

  .طق الرمزي  فيها اإللتزام بقواعد المنيراعى          

  

   بالقوانين المستخلصة استخالصا منطقيا  األحكاممقارنة النّظرية بالتّجربة ، أي مقارنة ) : 4ـ 

  . التي تريد النّظرية إبرازهاالتّجريبية        

  

 ما يمكّنني من أن أعتبره مقدمات عامة للوضعية بيانه في كّل ما تقدم لعّل      

      " لورواإيدوارد"    و )   Ernest MACH( "  ماخارنست" ستخالصا من  ذلك اوالمنطقية ،  

 ) Edouard LE ROY    (دوهيمبيار" و "  ) Pierre DUHEM ( ، بوانكاريه هنري" وحتّى من"    

 )POINCARRE    Henri  (غم  على - اعتقادهم جميعهمفيمات كّل من الرواحد اختالف مقد  

  : ، أجملها في النّقاط الثّالثة التّالية  للعلمميزات و رهانات  في م- عن اآلخرمنهم

  

   اإلقتصاد و العلم هي الحصول على أكبر قدر ممكن من المعرفة بقوانين الطّبيعة  مهمة) :  1ـ

  . خبراتنا و تجاربنا  في         

    

  . رمزياصياغتها نقد األسس و في دور العلم  يتمثّل) :  2ـ

   

   و ليستعمليا، تقدمه لنا من رموز و إشارات ، تفيدنا فيمامن قيمة المعرفة العلمية  تك)  : 3ـ 

  . تعكسه من الواقع الموضوعيفيما
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 تقديمي للوضعية المحدثة عموما ، تلك الوضعية في" الوضعي" عن الجانب هذا

 فيستيمولوجي   خطابه اإليبقوام  المنطقي جانبها الوضعي من  نجيب محمودزكيالتي اتّخذ  

 هذا التّأصيل للجانب الوضعي في هذه الفلسفة تعمدت وقد  ؛الفكر الفلسفي العربي المعاصر  

   : األقّلكما ظهرت في الغرب لسببين على 

 يصير القول بها في منبتها األصلي قوال مشروعا ؛ ألنّه ينطوي على صيرورة كي أولهما

  . رون من الزمن  نضالية تمتد على مدى بضعة قتاريخية

 الفلسفة في الفكر العربي المعاصر هذه مثل يصير سؤالي عن ضرورة و فعالية  كي  ثانيهماو

 هذه في " المنطقي" الجانب  أبين  بعدما  إليهاسؤاال مشروعا أيضا ، وهي مناقشة سأعود 

   الفلسفة ، وهو في اعتقادي جانبها األهم.  

  

 المتضاربة و المتباينة  اإلتّجاهاتديدة مجموعة من  النّزعة الوضعية الجتحتضن  

 من الضروري أن أتطرق إلى  أنّه بعض المسائل الفلسفية الدقيقة ، لذلك أرى  بصددأحيانا 

  . محّل البحث  الموضوع رئيسية ثالثة فيها ؛ أقوم بتحليلها بالمقدار الّذي يسمح به  اتّجاهات

  

  :  اإلتّجاهات هيهذه     

  

  

   الفلسفة تحليال منطقيا للغة الحوار الحي ، و ليس للّغات تعتبر الّتي   المنطقيةالذّرية :)1

  : ألن ،  اإلصطناعية
 الّذي المفهومالتّحليل ينبغي أن يقوم على التّعبير عن                   " ...

ير يجري تحليله بواسطة مفهوم مختلف له نفس المضمون ، و لكنّه يجري التّعب

  ) .19." (األول مختلفة و ال ينطوي على المفهوم بصورة  عنه

  

                                                 
 سمير آرم ، دار الطليعة ترجمة    الفلسفّيةالموسوعة: لودین.روزنتال و ي. الّسوفييت ،إشراف ماألآادميين و العلماءلجنة من  )19

  .114 ص ، و الترآبيب    التحليل ، مادة  1980 ، 1.للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط
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 Ecole) "  كمبريدجمدرسة" في انكلترا ، واشتهرت باسم المنطقية الذّرية انتشرت

de Cambridge   ( ،سها التي المدرسة وهيادوارد مورجورج " أس  " ) George Edward MOORE  

  يعدكما ؛ ) 1922 سنة وضعه الذي"( الحس المشترك عندفاع"  كتاب صاحب ) م1958-م1873= 

 من  ) م1970-مBertrand  Arthur Wiliam RUSSELL  =  1872  "  (  رسلبرترند  " الفيلسوف

  . للّغةالمنطقي خاصة حينما يعتبر أن ماهية الفلسفة هي المنطق و التّحليل ،زعمائها الرواد  

  

  

 ( Ecole Lvov-Varsovie) " وارسومدرسة" وهي المعروفة باسم :   المعاصرةالمنطقية الفلسفة :)2

 و تضم مجموعة من علماء المنطق و الفالسفة البولنديين من ، " تواردوفسكي"  أسسها التي

"   إيدوكيفيتش "و  ،"  كوتاربنسكي" و  ،)  ♦"(لوكاشيفتش يان"  أمثال من ،  متنوعةاتّجاهات 

 يجتمعون حول مجموعة من اللّذين أصحاب هذه المدرسة من  و غيرهم ، "  تارسكي " و

 البحث تركيزهم كلّهم على و ،  الالّعقالنية للنّزعة جميعهم  رفضهم  منها  ،الخصائص   

)        20 (المنطقيةالعلمي الدقيق في مباحث منطق اإلستدالل ، و اإلهتمام المتزايد بالسيمنطيقا 

)SEMANTIQUE  LOGIQUE ( ،ة  وى أيضا تحليل مدلوالت األلفاظ المنطقيالتي تسم.  

  

 الرياضي ، و المبادئ المنطق أصحاب هذه المدرسة بقدر وافر في تطور ساهم

 المنطق ، و التّحليل المنطقي للكلمات   تاريخاألساسية للرياضة ، و مناهج العلوم اإلستنباطية، و 

                                                 
  

 اإلسكندریة، المعارف ، بمنشأة ،و نشره  صبرهترجمه عبد الحميد ( ،  القياس األرسطّيةنظرّية اببكت  " لوآاشفيتشيان" اشتهر ) ♦(
  ) . 1961مصر ، 

 من المنطق الصوري ،و استبقاء الّصورّیة الماّدّیة الكتاب إلى الّصورة الّصحيحة للقياس األرسطي ، و المتمّثلة في استبعاد هذا  یتعّرض 
  .)ARISTOTLE" (أرسطو  " عند اإلستعمال الرمزي في تشكيل ضروب األقيسة إلى فقط ، و هذا باإلستناد 

  : معاصرة ثالثة لمؤلفات المناقشة من المناقشات المهّمة  هذه تعّد
     "آاب ارنست " لـ   اليونانية للمنطق التقليدياألسس -
    ، "  آيلستنفريديريك " لـ الفلسفة تاريخ  -
   " . رّسلبرترند " لـ   الفلسفة الغربيةتاريخ  -

  
  " وراء المنطقما"  من المنطق الذي یدرس معنى الّتعبيرات الّلغوّیة ، أو هو قسم من علم الجانب المنطقّية هي الّسيمنطيقا  )1 

 )   Métalogie( فريجه " و"  تارسكي:"  هذه الدراسات فيمن البارزین  . ما یدرس من تأویالت و حسابات منطقّية في          "      
   ".آيميني " و " آوين"  و "  آارناب " و    
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 إلى جانب دراستهم المعمقة ،) 21( بعد المنطق مال  األساسية ساهموا في بحث المفاهيم كما

  ) .22(لمشكالت منطق العالقات  

  

 من النّزعة الفيزيائية  تأصلت الّتي"  فيينا حلقة"  ما يعرف ب أو : المنطقية الوضعية) 3

 المتّحدة الواليات و أشير هنا إلى أن هذه المدرسة امتدت حتّى ؛ سبق ذكره  كما  الماخية

 تشارلز"  عند كّل من البراغماتية الفلسفة في أفكارها  منريكية ، حيث انصهر قسط وافر  األم

-  مJohn DEWEY   1859 " ( ديوي جون"و )م1914-مCharles Sanders PEIRCE =1839(،" بيرس 

     "         شيلر. س. كفرديناند"  و ،)  م 1910-مWiliam JAMES =1842 " ( جيمسويليام" و ) م1952

)Ferdinand Canning Scott SCHILLER  =  1864م 1937-م(.   

  

 من انطالقا اتّجاه تجريبي قائم على التّحليل المنطقي استحداث  فيالمناقشة أدت  لقد

   تأسيس التّجريبية إمكانية إلى تحليالته النّقدية  والتّطور الملحوظ الذي عرفه المنطق الرمزي  

  

  

   :هي ، من خالل ثالثة أعمال بارزة في تقديري  ،"  المنطقية الوضعية" ، أو المنطقية

 FREGE   Gottlob  ()    23 " (فريجة"  المنطقي و الرياضي و الفيلسوف األلماني أعمال :  أوال

  : ذلك فيو )1848-1925= 
 إلى اإلتّجاه اللّوجستيقي بكّل وضوح في الدعوة  "                          

حيث تمكّن من خالل اتجاهه الجديد في المنطق  ) 1879"   (التّصورات" تاب  ك

                                                 
 تحدید مفاهيم امكانّية أنساق قضایا و مفاهيم المنطق ، من أجل توضيح المشكالت الّنظرّیة للبرهان ، و تدرسنظرّیة  : بعد المنطقما :)21 

  المنطقي     النحو:  بقسميه - المنطقارزة في ما بعد و من الدراسات الب.  غير ذلك والّصدق في الّلغات الّصورّیة ،و الّتأویل، و المعنى  
)SYNTAXE LOGIQUE( - مدلوالت األلفاظ المنطقيةتحليلو - الحسابية غير المؤّولة العملياتالذي یدرس بناء و صفات            

 )SEMANTIQUE LOGIQUE( - هلبرت"  و ،" | وارسو"  المنطق من مدرسة علماء و  ’ "فريجة"  نذآر أعمال             " 
  .  غيرهم و"  آارناب" و "  غوديل "و

  
 المتعّددة ضّد المحموالتآما أّن ’ قسم من المنطق الّریاضي یتناول بالبحث العالقات ، وهي ضّد الصفات  : العالقاتمنطق):3

 فهي دالة على مثال " بين" وجّية ، اما  على عالقات زدالة نماذج  هي " سبب " و " مساو " و" اآثر"  و العالقات ،المحمول الواحد  
  العالقات تدرس النظریة المنطقية في ، " شرودر " و " بيرس"  و "  مورغاندي" تطورت نظریة العالقات على ید  .ثالثيةعالقة  

  . تحكمها التي و القوانين  للعالقات العامة  الصفات
  

 أساسية في العلم اعتبرت آما شارك بآراء  ، ) الریاضة مبادئ(  التي یبرزها آتابه ، الّنزعة المنطقّية  بتأسيس  "فريجة"  اشتهر ) :23  
  . ، و مفهوم قيم الصدق ، و تحليل مفهوم المتغّير منطقية تفسير المفهوم آدالة مثل ،  المعاصر
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 تصورات بأربعة أن يزود أجيال المناطقة و الرياضيين منو الرياضيات معا   

  :أساسية 

   نظرية حساب القضاياإلطار تصوره -  1

   تصوره لفكرة دالة القضية -  2

 حديثا بحيث استخداماها  استخدامو quantifier تصوره لفكرة السور- 3

 حساب لنظريةأصبحت بإلضافة إلى فكرة دالة القضية تكون التصور األساسي 

  .المحمول 

   التحليل المنطقي للبرهان عن طريق اإلستقراء الرياضي باستخدام-  4

  ).class)  "  .24 الفصل   فكرة                

   

 خاصة ما يتعلّق منها  و ، )م  1970 -مBertrand RUSSEL = 1872( "  رسلبرترند"أعمال  : ثانيا

 نورث ألفرد"  كما وضع معالمها مع المنطقية منطق اإلضافة ، وفي تحسين لغة الرموز بتطوير

أو - الرياضيات مبادئ"  كتاب خالل من) م1947-مAlfred North WHITEHEAD  =1861( هوايتهيد
 متعلّقة بأصول مشكالت  يتناول الذي  ) Principia Mathematica(   -برانكيبيا ماتيماتيكا

 Introduction To" ( للفلسفة الرياضيةمقدمة "  المنطق الرياضي ، و من خاللوالرياضيات   

Mathematical Philosophy (،  وغيرهما من مؤلّفاته  )25 (لبرترند " يعتبر الّتيرس ") Bertrand 

RUSSEL (الفلسفة تست ة من العالم من خاللها أنمشكالتها األساسي مدتها ؛  الطّبيعيمهم و أن 

 و أن ماهية الفلسفة هي المنطق         ؛ المادي لمفاهيم العالم الطّبيعي  التّفسيرهي التّحليل و 

 على الفيلسوف ، باعتباره تمنع  - حسبه -فالوضعية المنطقية .  التّحليل المنطقي للّغة  و

  :فيلسوفا ،أن 
 عبارة واحدة ليدلي فيها برأي في يقول                                 " 

 اإلنسان ، ألن الرأي كائنا ما كان ، هو من شأن العلماء وحدهم أوالطبيعة 

 عمل و  ، علمية و تجارب يجرونها في المعامل   مالحظةيقولونه بعد 

 العلماء تحليال يقولهات الّتي الفيلسوف الّذي ال عمل له سواه ، هو تحليل العبارا

                                                 
  

  العربية للطباعة و النشر، دار النهضة ،  ، المنطق الرياضي3 ، الجزء العلوم فلسفة: ماهر عبد القادر محمد علي . د- )24 
  .57 ، 56،ص 1985بيروت،لبنان،                                               

  
   و النشر ،    للطباعة  العربية دار النهضة ،  التحليل المعاصرفلسفة: ماهر عبد القادر محمد علي . د-) 25(

   .90 ، ص 1985 نبيروت،لبنا                                            
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 أو إن شئت فقل أنّها ، و بهذا تصبح الفلسفة تحليال صرفا...يوضحها ويضبطها

  ).26 . " (بحتا " منطقا" تصبح 

  

بق حيث من حيث األصل ، ومن - هذا يثير مشكلة العالقة إنة       - السبين التّجريبي 

 أحمد.  كثيرة ، منها البحث الّذي قام به داثأبح ، و هي مشكلة أثارتها الرمزي  المنطق و

 الجزائر الّذي بحث في مكانة الوضعية المنطقية في الفلسفة بجامعة قسم الفلسفة منموساوي 

 األمر بصفة أكثر عمق هذا الرغم مما قيل في على  - أميل  ولكنّي؛  ) 27 (المعاصرةالعربية 

 كما  وهذاتبار المنطق منهجا لتحصيل المعرفة ،  اعإلى  -لدى المتخصصين في قضايا المنطق 

 العرب الفالسفة  عندو)  م. ق322-م.قARISTOTE) 384" أرسطوطاليس" أفهمه عند المعلّم األول  

 محمد حامد وأبي، ) هـ 339- هـ 260(   نصر محمد بن محمد الفارابيأبي أمثال منالمسلمين   

 بن عبد اهللا بن الحسين علي وأبي  )هـ 505-هـ 450(  بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي

 Francis BACON" ( بيكونفرانسيس"  و كما أتمثّله عند  ؛)  هـ 428 -هـ 370  (  الحسين بن سينا

  السواد وعند  ؛  )م1650-مRené  DESCARTES=1595 (" ديكارترونيه " وعند  ، )م1626-م1521

 المذاهب ينتج فهم يجعل المنطق ال وهو  المحدثين ، و  الكالسيكيين الوضعيين  من  األعظم

 األدبي         و ،  والفلسفيالفلسفية بقدر ما ينتج الشّروط الموضوعية إلنتاج القول العلمي ، 

  .   غيرها من أقوال المعرفةو

  

 = Ludwig WITTGENSTEIN( " فتجنشتين يوهان جوزيف لودفيك"  األولى لـاألعمال :  ثالثا

 شكّل مرجعية الّذي  )1921("   المنطقية الفلسفيةالرسالة "مؤلّفه منها  وخاصة )م1952-م1889

 الخصوص في اقتراحه فكرة إنشاء لغة كاملة اكتماال منطقيا ، يتجسد علىالوضعية المنطقية ، و 

  . للّغةنقداباعتبارها  في لغة المنطق الرياضي ؛ و بذلك ال تعد الفلسفة ممكنة إالّ الـتّامنموذجها 

  

 في رأيي هي مناقشات في المعاصرة أعسر المناقشات الّتي تطرحها الفلسفة إن

 و هذا في أسسها ، وفي نتائجها الفلسفية  ؛قضايا من قبيل المنطق ، و الرياضيات ، و الهندسة 
                                                 

  .7 ص.  ت.د دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ، راسلبرترند:  زآي نجيب محمود -) 26(
  

   ، جامعة الجزائر ، الفلسفة مخطوطة مودعة بمعهد   ،  العربّية المعاصرةالفلسفة الوضعي المنطقي في اإلّتجاه:  موساوي أحمد - )27(
    .62-55 ،ص 1980 -  1979 الفلسفة ،فيلة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة  رساوهي                             
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 أسسه          و   مناهجه و و غيرها من العلوم ، و في مكانتها في بناء نظريات العلم   هي

 في المكنون المعرفي لهذه القطاعات المتخصصة فيلكن العسر ال يكمن  .  منطق كشفه و

 هو القضية ذات الفكرفالقول بأن  . المعرفة ، بل أراه في عالقاتها باللّغة ، و بطرائق استخدامها

 حصرها     لما ذلك هو قول حدد وجهة جديدة للفلسفة كمنهج ، وكوظيفة أيضا ؛ و) 28(المعنى 

 في  - إلى أبعد الحدود - أي شيء آخر، مما أثّردون في البحث في المعنى  - فحاصرها -

 و هو ما أثار مشكلة شائكة داخل هذه ؛ التّجريبي لقضايا العلم  بالتّحقّقتمسك الوضعيين  

 الحال عند             هو، مثلما  بل و منذ أصولها األولى - لدى التّوجهات الوضعية عموما والمدرسة ،  

        حيث هو كذلك   من  اإلستقراء وهي مشكلة -) David HUME =1711-1776" ( هيوم دفيد " 

؛ و في هذا إشارة جد دقيقة لوظيفة المنطق ذاته  ) 29 (القضايا حيث معنى و تحقّق   من  و

 ينكمنهج في توليد المعرفة ؛ ألنإطالقا وا ، و ليسمنهج أصحاب أنّهمون   المناطقة يقولالوضعي 

 بضده مرة أخرى كما هو عند  القولفالسفة مذهب ، و أنا أرى في هذا القول صدقا ال أتّفق في 

 من المشتغلين بالفلسفة العربية المعاصرة ، ألن األمر ال غيرهومع كثرة ) 30(موساوي أحمد.د

 هو أمر ما بحدود مذهب معين ، بقدر حدودةوم  متأطّرة بنظرية منطقية رأيي  يتعلّق حسب

 مناقشة موضوعية ، وذلك بما يقتضيه مفهوم الموضوعية العلم أن يناقش قضايا بإمكانهمنهج ،  

 للفلسفة - مجادلة أحيانا و - وإنّي ال أرى عيبا في ظهور فلسفة محاذية ؛ذاته من تحديد  

 يطور مشكالت الّذي من داخل تطور العلم  باستمرارد  التّأملية ، هي الفلسفة العلمية الّتي تتولّ

                                                 
-. ed; Pierre Lossowski .trad ; Philosophicus-Tractatus Logico: Ludwig WITTGENSTEIN ) 1(

Gallimard  Paris , France  .     
  

 یرتكز على الذي التحقيق بمبدإ خاّصة في القول ،منهجي  -منطقي طابع یراجع في مشكلة الّتحّقق ما أثاره اإلستقراء من مشكالت ذات -) 2
   إمكان التحقيقبمبدإ آما یمكن الّرجوع إلى القول ، "  فتجنشتين " و " شيلك"مفهوم التجربة الحاسمة ،وهذا آما قّدمته آراء آل من 

 تحتمل و إنما تجعلها تائج تضفي اليقين المطلق على الن ،ألّن الخبرة المباشرة الالتحقيق القضّية التجریبية هي بمثابة فرض ینتظر حيث
 سعي العلوم إلى درجة من في  التأیيد مبدإ على قائم  اإلستقراء ان  یرى " همبل"  اّال أّن ،"  آير" الصدق ، وهذا ما تعكسه وجهة نظر 

 عينات مماثلة و یقوم ینتخبلة التامة ، إذن ال یمكن للعالم اّال ان   العالم ، و منه اإلستحانهایة التام فيها هو انتظار بالتحقيق  القولمنه ، ألّن 
 من درجة تأیيده ترفع أو أقّل  أعلى الفرض بدرجة  تؤّید)  Evidences( معناه التأیيد انطالقا من بينات وهذا  ،هدیهابتجارب مماثلة على 

 إلى ليخلص"  ريشنباخ"  یبنيه آما اإلحتمال مبدإ مناقشة  إلى "  بوبرآارل" ى ب  هذا أّدلكّن  ، في البّينات  الّتباینأو تقّللها أو تلغيها عند 
     یتمّيز داخله العلم من الّالعلم حيث   قابلية التكذیبمبدإ

   
  سفة ، دراسة لنيل دبلوم الّدراسات المعّمقة في الفل،  الوضعي المنطقي في الفلسفة العربّية المعاصرةاإلّتجاه : موساوي أحمد   )30  

  .61إلى56 ، ص 1980-1979 بمعهد الفلسفة ، جامعة الجزائر ، مخطوطة                              
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 ، و ذلك األطروحة هذه من أن خضت فيه في الفصل ااثّاني   سبقفلسفات العلوم ؛ وهو أمر 

  .عندما تعرضت لطرق المعرفة في مفصلة العالقة بين الفلسفة و العلم 

  

راته دحض الميتافيزيقا في شكلها التّقليدي له إنة في الحضارة  التّمبراريخي

 تعبيرا متجاوزا لنمط من المشاكل، من المعاصرةالغربية، لذلك يمكن أن تكون الفلسفة العلمية 

فال عيب إذن أن تكون الفلسفة .  مفتوح من األفكارلنسقحيث منهج الحلول ، و ذلك في تأسيسه 

 الوظيفي بالفهمتحدد هدفها   المعطاة من خارج الذّات حينما يالفلسفيةالعلمية بديال للمذاهب 

   :  )Hans REICHENBACH("    ريشنباخهانز"  أو كما يقول ،) 31(للمعرفة 

  
  الفهم" الجديدة باسمالتّجريبية النّزعة أن نسمي فلسفة  نستطيع" 

  ).32."( مبدأ من مبادئ التّجريبية المنطقية أصبحالّذي ".... للمعرفة الوظيفي               

  

 Ludwig( " فتجنشتين  يوهانجوزيف لودفيك"  و على الرغم من تخلّي ،هذا

WITTGENSTEIN  ( ةالمنطقية الرسالة" و ذلك منذ ، للقضايا  العياني فكرة التّحقّق عنالفلسفي  " 

 "   على أسس الرياضةمالحظات "و"  األزرقالكتاب " و"   فلسفية أبحاث" ، و بداية من ذاتها

ة  أفكاره األفإنة المنطقيولى هي التي أثّرت أكثر في الوضعي.  

   

األعمال الثّالثة التي أسلفت ذكرها إن اإلتّجاه الّذي مكّن من تشييد  األساس تعد 

 جهة من "  فييناجماعة "أو) 33( على التّحليل المنطقي من جهة ، و الوضعية المنطقية التّجريبي

 من سواها ، و هذا ِلما بينها و بين أكثر المنطقية   على الوضعيةأركّزأخرى ؛ لذلك تراني  

 وثيق اتّصال   من   نجيب محمودزكي الوضعي في الفلسفة العربية المعاصرة كما تمثّله  اإلتّجاه

                                                 
  1979. 2 و النشر ،بيروت ، لبنان ، طللدراساتفؤاد زآرّیا ، المؤسسة العربية .د ترجمة  ،  الفلسفة العلمّيةنشأة: هنز ریشنباخ ) 1

   .240 إلى 221 ص ،  الوظيفي للمعرفةالفهم: لسادس عشر  االفصل                        
  

   .224 ص  ،  نفسه  المرجع  ) 2
  

   أن یقتصر استعماله للداللة األفضل اسم یطلق بمعنى غامض و مهوش عند الحدیث عن الفلسفة التحليلية عامة ، و المنطقّيةالوضعّية )  33
  . أو التجریبية المّتسقةعملّيةال الّتجریبّية المنطقّية أو الّتجریبية على     

  
  



 372

ة األخرى في النّزعة اإلتّجاهات   سأهمل هذا ليس معناه أنّني لكنبل ، الجديدة  الوضعي 

  .ا ألسباب سيبرزها التّحليل في حينه  ، وهذمنابتهاسأذهب إلى بيان 

  

شليكموريتس " يعد  "   )Moritz SCHLICK = 1882أشهر من) 34 ()م1936-م 

  : فيها حوله إذ أنّه استطاع أن يجمع ، "  فيينّاحلقة"المؤسسين لـ
  

   طالّبه ، و فريق من رجال الفكر العلمي ، فكان من بين هؤالءمن جماعة"

  اؤهم في مجال التّحليل الفلسفي المعاصر، أمثال وايزمان رجال لمعت أسمأولئك و

WAISMAN ، نوراث و NEURATH،فايجل و FEIGEL ،و كرافت  KRAFT ،   

  .)GODEL ) ".35 و جودل ،  KAUFMAN  كاوفمان و

  

من ) 36  ()م1970-مRudolf CARNAP   =1891 (   "    كارنابرودولف"  يعد  كما

 في يعد الفلسفةَ إلى التّحليل المنطقي للّغة ؛ كما  بردهحلقة ، و ذلك  في هذه الالبارزين  األعالم

 البرتت"  حّل محّلالذي  )Philip FRANK"(   فرانكفيليب" ّ الفيزيائي"  فيينّاحلقة"مقام الصدارة في 

    م   1938 سنة حتّى"  براغ" بـفي كرسي أستاذية الفيزياء النّظرية   ) Albert Einstein " (آنشتاين

 أكثر بعدا في الزمان و المكان ، أذكر منهم أو يوجد أعضاء بارزون آخرون في الحلقة أقّل كما

 يعد واحدا من منظّمي الّذي  )37) (م1953-مHans REICHENBACH     = 1871( "  ريشنباخ هـانز" 

 محمد  يعدهالذي)  Carl  HUMPEL( "  همبلكارل"  أذكر كما العلمية ؛  للفلسفة"  برلين" جمعية  

   فلسفة و بالمنطق  المشتغلين و أحد أقطاب ، المنطقية  الوضعية أقطاب أحدعلي أبو ريان  

  

                                                 
  )1932(و الوضعّية و الواقعّية ) 1918(اإلدراك العام :  مؤّلفاته أشهرمن )  34

  
   ، 1980مصرّیة ، القاهرة ، مصر ، - األنجلومكتبة  فلسفة علمّية ،نحو :  محمودزآي نجيب  ) 35( 

   .61 ص              
  
  ، مقدمة إلى نظریة المدلوالت اللفظية)1934(نحو اللغوي  المنطق"   آارناب" مؤلفات اشهرمن )  36

  )1954(و مقدمة في المنطق الرمزي  ) 1947( و الضرورة المعنى، )1942-1947(
  

 ، و بأبحاثه في تأسيس نظرّیة قضایا القوانين اإلحتماالت منطق في ، و بمساهماته  المنطقية بأعماله أآثر "ريشنباخ "یعرف)   37
  . نظریة اإلحتمال ، التجربة و التنبؤ ، الفلسفة العلمية : أعمالهذآر من المنطقّية ، ن
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 التّصورات  لصياغة  الصورية و ذلك فيما يتجلّى من مناقشاته لألسس ،  المعاصرة   العلوم

   على منهج مركّزا ،  اللّغةي أللفاظ  يأخذ فيها بالتّحليل المنطقحيث العلوم اإلمبيريقية ،  في

 في هذا المقام أن أذكر أعمال الفيلسوف البريطاني      يفوتنيكما ال ) . 38( العلميةالفروض اختبار

        " موريستشارلس"أفكار و) 39)(م1994-مKarl Raymound POPPER   =   1902(  " بوبر  كارل" 

)Charles      MORRIS )(40 (ة    يربط بالذية المنطقية والفلسفة التّجريبيين أفكار الفلسفة الذّرائعي

 مشكلة أصالة المعرفة            بحث  محاولته في)   Alfred AYER (  " آيرألفريد"  أذكر كما

  يحلّل ذلك من موقف وضعي و  ، المادية والمعطيات الحسية  الموضوعات العالقة بين و

  . وضوحا منطقيا واضحةاصطالحات  و يترجمها إلى المفاهيم

  

ا ذكرت عن إنني ممة أخرى- التّأكيد هو " فيينّا حلقة" ما يهممكانة      على  -مر 

في توجيه أفكارها ، و في )  WITTGENSTEIN " (فتجنشتين"لـ "  الفلسفية المنطقيةالرسالة" 

 القضاياأملية من المعنى ، كي تكون  في توكيداته على خلو الفلسفة التّخاصة  ؛بنية عقليتها  

 تتحدد وفقها مهمة الفلسفة بنقد اللّغة ؛ وهواألمر وكيذات المعنى إذن هي وحدها عماد الفكر ،  

                                                 
  
 دار الكتاب المصري ، نشر محمد موسى ، تقدیم محمد علي أبوریان،  جالل ترجمة و تعليق ،  العلوم الطبيعيةفلسفة:  همبل آارل )38 

   .26 ص  1976 لبنان، -   بيروت مصر، و دار الكتاب اللبناني ، -القاهرة 
  

   آرائه من جماعة فييّنا وإن آان معارضا لهم في قولهم بأّن معيار العلمّية  في قریبا  "بوبر "یعّد : ) 39
   البطالنبإمكان إمكان تحقيقها تجریبّيا ، و هو ما یعرف عندهم بإمكان الّتحقيق ، فقال هو آون القضّية ذات معنى  و       
      ) Falsifiabilité ( الجزئّية أن تلغيالقضایا أّن القضایا الكّلّية ليست مستمّدة من القضایا الجزئّية ، و إّنما یمكن أساس على قوم ال یالذي   
  . تفّند القضایا الكّلّية أو       
  : في هذا آتاب راجع
  : بوبر آارل

  :ضمن آتبه .  دبالعربية نشره ،  العلميالكشف منطق -
  : القادر محمد علي في عبد ماهر

  
  .225 إلى 215ص . ت. مصر ،داإلسكندریة، دار المعرفة الجامعية ، ،  المعرفة العلميةظرّيةن - 
  254الى177،ص1984العربية،بيروت،لبنان، النهضة ،دار المشكالت المعرفية-
  .452 الى387،ص1985 دار النهضة العربية،بيروت ،لبنان،،  و مناهج البحثالمنطق -
  

   ) 1956(  اإلنسانّية القيمو أنواع  ) 1946(، اإلشارات و اللغة و الّسلوك )1938 (اإلشاراتظریة أسس ن:  أهّم مؤّلفاته من )  40
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أن )41" ( النّحو اللّغويمنطق "  فييحاول )  Rudolf CARNAP ("    كارنابرودولف" الّذي جعل 

   . توازيا بين قواعد المنطق و قواعد اللّغةيجد

  

 "          فتجنشتين"لـ "  المنطقيةالفلسفية الرسالة"  أعتقد أن يجعلني  ما هذا  لعّل

)WITTGENSTEIN    (ن ذات كانتة الحركة في تأثير بية ، بل و في تحليل الوضعيالمنطقي 

ت  وذلك من خالل طبيعة المشكال،"   كمبريدج"  مدرسة و"  أكسفورد" اللّغة كما في مدرسة  

 طريقة و من خالل ؛ الرسالة من جهة  أثارتها الّتي واللّغوية اإليبستيمولوجية  واألنطولوجية 

 المنطقي التّحليل على منهج أقامها أن صاحب الرسالة  يخفى جهة ثانية ؛ إذ ال منمعالجتها  

)        Bertrand  Arthur Wiliam RUSSELL( " رسلبرترند"  كّل منوضعه  لماالدقيق ، و هذا وفقا  

من أصول و قواعد )   George Edward MOORE " (مور " و) FREGE   Gottlob  ( " (فريجه"  و

   السمة األساسية لإلتّجاه اللّوجسطيقي المعاصرتشكّل اإلنجليزية المعاصرة الّتي أصبحت  للفلسفة

شكالتها الخاصة عن طريق   إلغاء معلى نطاق الفلسفة عندما جعل دورها يقتصر ضيق  الّذي

 أكثر بهدف إيجابي هو تهتم اللّغة المستعملة في وضع تلك المشكالت ؛ فصارت الفلسفة  توضيح

  . لغة الفيزيقا في مشترك  مصدر توحيدها ، و ذلك بإرجاعها إلى و  العلومتحليل مصطلحات 

  

  
  
  

    I -   2    (ة المكانةنجياإليبستيمولوجي ب محمود لمحاولة زكي  
  

  

 ، فأثارت اهتمام العربي وجدت الوضعية المحدثة صدى كبيرا في العالم لقد

 لم يكونوا يشكّلون كثرة      إنالمشتغلين بالفلسفة في كّل ربوعه ، و وجدت منهم أنصارا ، و 

                                                 
  .13 , 12 pp , 1973 , London , Kayan Paul . Ed ,Logical Syntax of Language: Rudolf CARNAP ) 4   
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      صرالمعا تمكّنوا من أن يجعلوا منها أحد التّيارات الهامة في الفكر الفلسفي العربي أنّهم إالّ

    كما الوحيد  ليس  لكنّه ابرز ممثّل لهذا التّيار ،  يعد  محمودنجيب زكي من المؤكّد أن و

 مقدمة     في فتحي إبراهيم  أو،) 43 ( أمين العالممحمود أو كما يؤيده في زعمه ،) 42 (يزعم

 معظم  اهتمامثار  الفلسفي أالفكر ألن هذا اللّون من  ،) 44 " (الوضعي العقل  نقد " كتابه

 الرحمن عبد تعكسه كتابات مثلما منه مواقف متباينة ،  فاتّخذوا   ،المشتغلين بالفلسفة عندنا  

     ثابت الفندي محمد و ،  ابراهيمزكريا  و، زكريا فؤاد و   الرحمن بدوي ، عبد و ، مرحبا

     عابد الجابريمحمد و ،اوي  موسأحمد و ،  قسومالرزاق عبد و  ،   فؤاد األهوانيأحمد و

 ، طيب تيزيني و ،  ياسين خليلو ،  نصارناصيف  و،   فخريماجد و ، سالم يفوت  و

  .وغيرهم 

  

 المنطقية أن تنصب كّل الوضعية من مجريات العادة عند تناول موضوع الفلسفة إنّه

 سأتناول أنّي إالّ   ؛تّجاه   اليتيم لهذا اإلالممثّل ألنّه يبدو ، نجيب محمود زكيالدراسة على 

 موضوعا كهذا ألنالموضوع بصفة أعم ، لذلك سيبقي المنهج المتوخّى على بعض التّعميمات ، 

  .ال تفي الغرض فيه أطروحة بحالها

  

 إشكالية التّجريبية المحدثة العربي معظم المشتغلين بالفكر الفلسفي في الوطن يتناول

 الفلسفي ، أو في إطار الكالم عن محاكاة الغرب  التّفاعل، في إطار وضمنها الوضعية المنطقية 

 يتناولونها من أو في إطار البحث عن تأصيالت ترتكز على العقل وحده من منطلق معاصر ، أو

 في أغلب ما درست فإن المنهج النّقدي و   ؛زاوية تأريخية للحركة الفلسفية العربية المعاصرة  

  نجيب محمود زكي تحليل فكر عند  باألخص هو الذي يطفو أكثر، و - نتقادياإل  أي -السلبي

 هؤالء لم يتمكّنوا جيدا من أعماق دعوى الوضعية أغلب ال إخالني مخطئا عندما أقول أن و

 التّأصيل و الالّنقدي ، و نتيجة ابتعادهم عن التّراكمي الوصف  منهج  اتّباعهمالمنطقية ، نتيجة 

                                                 
  248 ، ص 1963رة،مصر،  مصریة ، القاهاألنجلو مكتبة و فن ،فلسفة  : محمودزآي نجيب  . د)  42(

  
   .14ص . ت.د دار الهالل ، القاهرة، مصر، ،  فكريةمعارك: محمود أمين العالم .د) 43(

  
   دار الطليعة، ،  المنهجية لفكر زآي نجيب محموداألزمةدراسة في : العقل الوضعي نقد:  أحمد عاطف)  44(

  .18، ص 1980 بيروت،لبنان،                         
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 يتمكّنوا من فلم  ،  اإلقصائيةرئيسة في هذه الفلسفة ؛ لذلك أراهم وقعوا في اإلنتقادية للفكرة ال

 ، وهو موضوع غزير النّواحي   المعاصرتحديد أي دور لهذا المنهج الفلسفي في الفكر العربي 

 أكتفي بتحليل مقتضب إلتّجاهين في تراني بطريقة تتالءم و موضوع أطروحتي ، لذلك أتناوله

  .تناول الوضعية المنطقية عندنا

  

 المنطقية من ناحية الوضعية فريق في فلسفتنا المعاصرة يتناول أصحابه هناك

 هذا التّيار غريب األصل عندنا  أندورها السلبي في تالقي الحضارات و حوارها ، فهم يرون 

 المجتمع خصوصيات  نمهملي  ،  الجاهزة من دور مستوردي األفكار بأكثر دعاته  يقوم ال إذ

 لذلك أصبحت ، المعاصر ؛ و هو حكم ينسحب على كّل الفلسفات الغربية المعربة  العربي

 تلعب دورا سلبيا في البناء -  فؤاد األهوانيأحمدحسب -مؤسساتنا الفلسفية في جامعاتنا 

 كّل  -اروا يحاولون ص=  عندنا، و خاصة ممن تلقّوا تكوينا غربيا الجامعاتالفلسفي، فأساتذة 

  وقد نجد مصداقية لهذا في ما عاتب به؛) 45( نشر المذهب الّذي تبنّاه في الغرب - بطريقته

 أن عينه - لوضع رؤية لتجديد التّراث العربي محاولة في - حينما قالنفسه نجيب محمود زكي

رده و ينشره نشرا      فراح يزد، غير تراث الغرب ، فظن أنّه ال يوجد سواه تراثلم تقع على  

    مؤخّرا  عبد الرحمن مرحبامحمد أعلنه فيما نجد لذلك مصداقية  أن كما يمكن  ؛) 46 (متلهفا

 براءته من الكثير مما كتب ، ألنّه لم يكن من  -نتيجة للنظرية السيكوسوسيوديناميكة عنده-

 غرابة إذن أن يجزم فال  ؛) 47( رأي ، و لكنّه كان مجترا للرأي ؛ و مرآة عاكسة له صاحب

  : كخالصة لما تقدم ، أن ، ابراهيم زكريا
 من كتّاب الطّليعة عندنا قد كونوا الكثير                                     " 

 الماركسيين،و أفكار أجواء مشبعة بالكثير من في  الفلسفيةآراءهم 

) 48 "(غيرهملوضعية المنطقية و الوجوديين،و الفالسفة التّحليليين، و دعاة ا

.  

                                                 
  
  

145p,1957,Cairo ,Egyptian Bookshop-Anglo.ed, Islamic Philosophy:Ahmed Fouad EL EHWANY )  1(  
   

   .5 ،ص1978، 5مصر،ط-لبنان و القاهرة-الّشروق،بيروت دار ،  الفكر العربيتجديد: نجيب محمود زآي  ) 46
  

   . 28 ، ص 1994   1فرنسا ، ط-لبنان و باریس- ، بيروت الدوليةعویدات دار ،  العقل العربيانتفاضة:  عبد الرحمان مرحبا محمد  ) 47
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 أصحابه مبررات اإلشتغال بالوضعية المنطقية في الفلسفة فيتناول الفريق الثّاني  أما

 ميزت الّتي  الكبرى ، و الثّورات ، و التّحوالت اإلنتفاضات من  انطالقا المعاصرة  العربية

 عمادها نظرية في تفجير التّاريخ عندهم -ة لذلك  نتيج- في الغرب ؛ فتشكّلت التّاريخيةالدينامية 

 نوع من باستعمال) 49(و مقولها األوحد هو العلم ؛ حتّى صارت الفلسفة عندهم هي تحليل العلم

 ، و ذلك بإلغائه الفلسفةالنّقد اإليبستيمولوجي، يتجاوز الخطاب اإلستبطاني و اإلجتراري في 

لمية ، هي في الجوهر تطبيقات ، و هذا ال يكون    محتوى المعطيات العفي إنشاءاتليكون  

 عبد محمد يضع؛ لذلك  ) 50(  المطبق الصمت فيه إالّ من داخل العلم ، أو إلتزام  الكالم

            الفلسفة عالقة عكسية في صيرورة - في طوره المناصر للوضعية المنطقية-الرحمن مرحبا 

  : مقرونا في كّل الحاالت بـ كان العلوم  أن تقدمفيرى  ،)  51( العلم  و

   
 نكوصها على عقبيها، و  الفلسفة اندحار                              " 

 تلوي ال  ، ميدانا من الميادين انحسرت عنه الفلسفة  العلمفكلّما غزا 

 ، و ال يزال الصراع يجتمعان ال هي و العلم ضدان  كأنّما  ،على شيء  

 الغلبة للعلم ،ال محالة،ما لم تغير الفلسفة أسلوبها      ستكون وقائما ،  

  ) .52." ( ،و تتطور بتطور العلم ، و تتفاعل معه مناهجها و

  

 أن -وهو أحد نقّاد الوضعية - فؤاد األهواني  أحمد يؤكّد في هذا اإلتّجاه ذاته  و

  ).53(زعة العلمية  تتميز بمجموعة من الخصائص أهمها النّالمنطقيةالوضعية 

                                                                                                                                               
   .8 ، ص1967 مكتبة مصر ، القاهرة ، ،  المعاصرةالفلسفة في دراسات:  ابراهيم زآریا  )48

  
 ، 1979،  2 ، لبنان ، طبيروت ،  النشر ترجمة فؤاد زآرّیا ، المؤّسسة العربّية للدراسات و ،  العلمّيةالفلسفة نشأة:  ریشنباخ هانز)  49

   . 114،115ص 
  
 6 )Georges CANGUILHEM : Idéologie et Rationalité dans l’Histoire des Sciences de la Vie    

                                                        ed.Jean VRIN ,Paris , France , 1977 , pp 16 , 17 .   
  

   . 37 ،ص 1961 منشورات عویدات ، بيروت ، لبنان، ، الفلسفّية لمسألةا:  عبد الرحمان مرحبا محّمد)  51
  

   .92 ، ص 1961 عویدات، بيروت ، لبنان، منشورات  ،الفلسفّية المسألة:  عبد الرحمان مرحبا  محمد   )52
  

   .69 ، ص 1953مصریة ، القاهرة ، مصر، - األنجلومكتبة  ،  الحّقميزان:  فؤاد اإلهواني أحمد)  53
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  المنطقية بالوضعية تأثّروا أشد التّأثّر  الّذين من المفكّرين يعد  خليلياسين لعّل و

 حيث يرى أن الفلسفة       ؛ من سواه  أكثر )  Rudulf CARNAP" (  كارنابرودولف  "وبتعاليم

 منطق العلم   تشكّل) CARNAP ("كارناب" تقترب أكثر فأكثر من العلوم ، حتّى صارت مع تزال ما

  ) .  54( علمية بحتة فلسفة الفلسفة إذن أن تصير فعلى

  

 في الجزائر فريق يركّز على عندنا جملة من تناول الفلسفة الوضعية المنطقية ومن

 نجيب زكي يرى أن الذّيمحمد بلعزوقي . دالدور الحاسم و الفيصل للعقل فيها ؛ و من هؤالء 

  : فالسفة األنساق، أالّ أنّه من فالسفة الطّراز الرفيع ، فهو قدطراز يكن من  و إن لم، محمود
                  

 أيما توفيق في وفق                                                     " 

 على التّراث العربي نسقيةاستيعاب الوضعية المنطقية و تطبيقها بكيفية 

 بذله ، و ثقل الّذيرة،ثم أنّه،زيادة على ضخامة الجهد اإلسالمي بكفاءة ناد

 ة ، فإنّه ال شكله في سبيل إنجاز هذه المهمكونه فيالعبء الّذي تحم 

فيلسوفا مبدعا ،تجلّت أصالته على وجه التّحديد في محاولته تطويع الوضعية 

  ) .55."( لهذه الثّقافة المنطقية

  

 في تكمن محمود  نجيبزكي  في فلسفةالحقيقية مةالقي  أن  بلعزوقيمحمد.  ديرى 

 الثّقافة ، وليس في العناصر الّتي أخذها من التّراث ، و ال في عناصرالمعيار الّذي جدد به 

 شطحات توقّف عندها ؛ و هذا المعيار هو العقل الّذي يخلّص ميراثنا الثّقافي من الّتيالمحطّات 

 للعقل ، و مؤمنا بحتمية السير على دربه لتحقيق إرادتنا حيزامتالالّمعقول ، لذلك كان الرجل  

  .  الجسر بين حاضرنا و ثقافة اآلخر شدفي  

  

                                                 
 الكتاب ، بيروت، ،دار  العلمية في فلسفة الفرن العشرينلإلّتجاهاتدراسة تحليلّية :  في الفلسفة المعاصرة مقّدمة:  خليل یاسين)  54

   .271 و 16،17،18،24،25،262،267 ، ص 1979لبنان ، 
  

 الفلسفة ، جامعة معهدسفّية، تصدر عن دراسات فل:  منشور بمجّلة مقال  عند زآي نجيب محمود ،العقل مفهوم:  بلعزوقي محمد  )55(  
  .165،166، ص 1996 ، 1 ، السداسي 1الجزائر ،العدد 
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ؤية التي صدر منها تحليل إند . د الروقيمحمالعقل عند  لمفهوم    بلعز زكي 

جديد الفكر  الموجهات التي يصدر عنها صاحبنا في رؤيته لتالعتبار مجانبة  أراهانجيب محمود 

 اإلقتراحات التي يقدمها لجملة  متغافلة و ، "  الفكر العربيتجديد"  من خالل بنية كتابه العربي

 يلزم  لذلك  ؛ شاملة تعنى بذلك التّجديد  استراتيجية لرسم هذا الشّأن ، باعتبارها خطاطةً  في

ى طبيعة تلك الرؤية           علللوقوف و استنطاقها ، و الحفر فيها ،  ، المدونة  تلك  تحليل

 المشاركة في إلى  تهدف ضمن سلسلة إسهامات  يندرجان تحديد تلك اإلستراتيجية ، كونهما و

 تجاه تحديين كبيرين ، يكمن أولهما في ما انحدر إلينا من األسالف   الثّقافيةتحديد معالم الهوية 

 في ما يتّصل بإشكالية المشاركة  إلى  تهدف آخرو بكالم .  في ما وفد إلينا من الغربوثانيهما

 في تحديد آفاق المساهمة من  يخلص  نجيب محمودزكي نجد  لذلك  ؛ المعاصرة  واألصالة   

  : أنّه إلىهذه الثّنائية  
 أن لوطنه  يريد                                                     " 

 معالم العصر تشتري أنكفيها   القائمة معاصرة ال يالحضارةيعاصر 

 في و المشاركة الفعلية في صنعها ،  تضيف أنمن أصحابها ، بل  

     )56" ( و تقدمها المستمرين تجديدها
  

 ، بل أنّها شغلت المشكلة في اإلشتغال بهذه وحده  نجيب محمودزكي يكن  لم

  : أن إالّ ،الكثيرين قبله  
 يبذل مثل ما بذل من لم  المؤكّد هو أن أحدا آخراليقين" 

 و لم يبلغ أحد من سعة التّحليل لما ،جهد لترسيخ هذه القاعدة   

 يؤخذ به ليتحقق لنا إدراك معناها إدراكا مشبعا بتفصيالته أنينبغي  

  ).57" ( ، مثل ما بلغه هو من تحليل دقائقهو 

  

                                                 
  .132 ، ص 1978 ، 2 ، لبنان ، ط بيروت الشروق ،  دار   ،   الّسنين حصاد : نجيب محمود زآّي)   56

  
  .133 ص ، لمصدر نفسه  ا:   )  57 

  
  .133 ص ، لمصدر نفسه  ا)  :   2

  
  133 ص ،در نفسه   لمصا)  :   3
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تت أساسا  الثّقافية التي نبالجوانب مجموعة باألصالة  نجيب محمودزكي  يقصد

)    58( و مشاعرنا و قرائحنا نحن دون سوانا  عقولنافي تربة الوطن العربي كنتيجة لما ابتدعته 

   :بـ التّركيب المنشود فيحدده   اما
ً هذا"     ً     األصيل  ً  و ذلكً  المنقول المشتول

  )59" ( الجديدة لحمة و سدى حياتنا] منهما [تنسج  ] اللّذين[ 

  

  - من حيث الصورة التي رسمها هو-مسبوقبار الجهد الذي يصفه بأنّه غير  يمكن اعتلذلك

 تكون الهوية الثّقافية            بحيث  ، يبحث في ماهية الهوية الذّاتية ثقافيا و حضاريا  جهدا

 و الحيوي الفاعل الحضارية أصيلة من ناحية ، و معاصرة من ناحية أخرى ، و ذلك بالتّمثّل و

    .الجديد معطيات العصر و  ،لجاد لكّل من الموروث القديم  و ا

  

 بارزتين الهوية الثّقافية بمرحلتين بإشكالية   نجيب محمودزكي مرت عالقة  لقد

 فيها  انصرف التي  المرحلة هي و من القرن العشرين ،  الخمسينيات ما قبل مرحلة:  في فكره 

 حتّى سادت الدنيا بعلمها و صناعتها          ،اثة الغربية  وجوب األخذ بما أخذت به الحدإلى

 أما  ؛ تكشّفت مؤثّرات الوضعية المنطقية في هذه المرحلة بجالء واضح  قد و  ،)  60( قوتها و

  : المرحلة الثّانية فقد أكّد فيها على ضرورة 
  

 نهضتها     ربيةالع تحقّقت لألمة  ما الصيغة الثّقافية المطلوبة إذا إبراز" 

 كما العربية  الهوية هي صيغة ال بد لها أن تحرص على مقومات و

 تلك المقومات في تدمج  أن  على  ، للعربي  الريادةعرفها التّاريخ و 

 من تميزت هي حضارة إذ حضارة هذا العصر ،  تقتضيهاصفات 

  ).61" ( األول سابقاتها بسيادة العلوم الطبيعية و تقنياتها في المقام

  

                                                 
  .345 ص  ، نفسه  المصدر) :   4 

  
  343-341 ص  ،  1978 ، 2 ، لبنان ، ط بيروت الشروق ،  دار   ،   الّسنين حصاد : : نجيب محمود زآّي)   60

  
  .342 نفسه ، ص المصدر)  61
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 يدرس يبحث عن تركيبة أن  الهاجس من هذا  انطالقا   نجيب محمودزكي  أراد

  على حقيقة تتمثّل في أحالته "  قلقة"  فقاربه في صحوة ،من خاللها مشكلة تجديد الفكر العربي 

أن  :  
كم أخذنا من ثقافات :  المشكالت في حياتنا الراهنة ليست هيمشكلة" 

 ،  لهان لو كان األمر كذلك  إذ  ؛ نزيد  أن كم ينبغي لنا  و الغرب ، 

 المطابع و نزيد من عدد سرعة  من نضاعف أن علينا عندئذ إالّ  فما

 باأللوف بعد    رفوفنا الثّقافات الغربية قد رصت على فإذا  ،المترجمين 

 هذه هي المشكلة ، و إنّما ليست  ، ال  لكن ،  بالمئات كانت ترص أن

كيف نوائم بين ذلك الفكر الوافد الذي :  الحقيقة هي علىالمشكلة  

 بغيره نفلت منه ، و بين تراثنا الذي أو ،  عصرنابغيره يفلت منّا 

 إلى يكون الطّريق  أنإنّه لمحال  . تفلت منّا عروبتنا أو نفلت منها ؟ 

 بحيث نضع المنقول و األصيل في تجاور ،  أن هو  المواءمة  هذه

               شكسبير هذا هو:  رفوفنا فنقول إلى باصبعنا  نشير

]SHAKESPEARE= 1564العالء أبي جوار إلى  قائم] م1616-م 

فكيف إذن يكون  ] م 1057-م973= هـ  449   - هـ 363[ المعري 

  ).62" ( ؟ الطّريق

  

 مقاربة  إن ة  نجيب محمودزكية  تجديد الفكر العربي تنطلق من صحوإلشكالي

 ركّزت على لذلك   ؛ حد النّخاع إلى بثقافة الغرب  تشبع ناتجة عن انتباه مفاجئ ، بعد ،  قلقة

 هو ثم  ، ثقافتين ؛ و ال يبحث في التّجديد كما عنى به مدونته    بينالبحث عن طريق يوائم 

  فرسم طريق، أو أوشك ، فاته األوان  أنيجري في ذلك مجرى من أحس بالحيرة بعد  

 ، ثم محاولة    الضمير و من منطلق تأنيب ، العجالن  ازدراد التّراث بازدرادالمواءمة  

  )  .63 (إرضائه
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توخّاه هذا األسلوب الذي إن  الفكر معالجة في  نجيب محمودزكي العربي 

 إليها نتيجة توصلالمعاصر يجعلني أسأل عن مدى جوهرية فكرة التّجديد في عمله ، فهل 

 أم أنّها فكرة فرضتها قضية ثقافية تتّصل بردود األفعال فيما ،اء لمتون الفكر العربي  استقر

 من األولإنّي ال أتباطأ في الرد عن الشّقّ .  الثّقافية في العالم المعاصر ؟ بالهوياتيتعلّق 

 ثم أن ،جل   مضامينها و رؤاها غائبة في عمل الرتجديدالسؤال بأن تلك المتون التي ينبغي  

 كونه هما ثقافيا تطلّبته يعدوالمساجلة التي تطفو من تضاعيف المتن تكشف عن أن األمر ال 

 يقارب موضوع التّجديد من موجهات هيجلية في مفهوم الجدل     أنّه  كما  ؛ردود األفعال   

 كما يؤكّد هو -فروضفال  ، موضوعه باعتباره فرضية عقلية ممكنة منطقيا   إلى يقترب  فهو

 كان الجدل الهيجلي يتأسس من لما و  ؛)  64(هي ممكنات نتصورها لنستنبط منها النّتائج -ذاته 

  محمودنجيب زكي التي تتردد في محاولة  الفروض فإن تركيب منهما،  وقضية و نقيضها  

 هذه إلىير تحليالته   تشأن دون  ، بوضوح بذلك الجدل ، و تترتّب في ضوء فعالياته  تتّصل

 تحت انضواءه لعّل المانع من ذلك و   ؛ الجوهرية في فكره ال صراحة و ال تلميحا  الركيزة

  . اللّغة تحليل ثملواء الوضعية المنطقية  

  

 سؤال البحث في تجديد الفكر العربي المعاصر أن   نجيب محمودزكي  يعترف

  : اتّصل زمنا طويال بالبحث عن ،لفكرية   هاجسا ملحا و مزمنا في حياته اشكّل
 له  يضمن للفكر العربي المعاصر ،  طريق         " 

  ، )65" ( يكون عربيا حقا و معاصرا حقّا أن

  

 جهة ثانية فحسب   من " معاصرته"  و مشكلة ، جهة  من الفكر ذلك " أصالة"  لم تشغله مشكلة و

 تركيب      فيظهر بها تلك األصالة و المعاصرة   الطّريقة التي ي-ذلكفوق - إنّما شغلتهو

   بيان  إلى يذهب  لهذا  ؛  السؤال البحث في كنه ذلك خلفية إبراز  كيفية و  ،)  66 (واحد

  : فيقول،  الجديد تكوين ذلك المركّب  في  طموحه
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 أن  تقول بتعصب شديد إلجابة بدأت "             

 و عشنا مع بتراة إالّ إذا بترنا التّراث  حياة فكرية معاصرفيال امل  

 اإلنسان و إلى و وجهة نظر  حضارةمن يعيشون عصرنا علما و  

 يأكلون ، و نجد كما كما ناكل أن ، بل غنّني تمنّيت عندئذ  العالم

 اليمين كما إلى نكتب من اليسار  و يلبون ،  كما نلعب ويجدون ،  

 أن  فإماحضارة وحدة ال تتجزأ ،   الأنيكتبون على ظن منّي آنئذ  

و أصحابها اليوم هم أبناء اوروبا و أمريكا بال - نقبلها من أصحابها

 مع تطور تالحركة وقفتي تغيرت ثم...    نرفضها  أن إما  و - نزاع

 األلد هو نفسه صاحب الحضارة التي توصف عدونا دام فماالقومية  

و أخذت انظر . نبذها معاوذه ،   مناص من نبفالبانّها معاصرة ،  

 طابع ثقافي عربي خالص ، يحفظ لنا إلىنظرة التّعاطف مع الداعين  

 نحن خبر فإذا  ، يجرفنا في تياره أن عنّا ما عساه  ويردسماتنا ، 

  ).67" (من أخبار التّاريخ 

  

الحفر في هذا إن عقل"  موقفين متناقضين في– من بين ما يظهر– يظهر النّص"   

ينشئان موقفا جديدا مضمونه البحث عن ،   نجيب محمودزكي :  
 عضوية تركيبة                                 " 

 مع عناصر العصر الراهن الذي نعيش فيه، لنكون تراثنايمتزج فيها 

   ،)  68"  ( معاصرين في آن واحد و  عربابهذه التّركيبة العضوية 

   

   ؟العضويةتلك التّركيبة  إلى هو السبيل  ما لكن
 

 ا بالنّسبة  ظّل ذلك بعينه ما إنإلى عصي  األمر ،   نجيب محمودزكي لي يتكشّف  عنده ألن 

 شواغل العقل ذاته ، لذلك ال تتوافر الحقائق التي تبرهن على أفرزتهاكخالصة لفروض عقلية 

ها تنبجس من المذاهب التي وجهت  المجردة في كّل الحاالت ، خاصة و أنّالعقليةهذه الفروض 

 ما غير في ورؤاها التبشير بمضامينها   و  ،  بها هو ذاته اتّصاله أعلن ، و الّتي  رؤيته
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 محاولته ساوراو لعّل ذلك بالذّات ما يكمن وراء اعترافه بان األمل و اليأس معا . مناسبة 

 : يقول إذ  ،الفكرية  
 ننتهي  أن حيث نريد ،   إلىي بنا   ما كنت ألمح مخرجا يؤدكثيرا " 

 و تكون فيه المسايرة ، تكون فيه األصالة  الذي  الثّقافي المزيج إلى

 سرعان ما يختفي هذا القبس العابر لينسد أمامي ثم  ،للعصر الراهن  

 وقعت في أقوال متناقضة نشرتها في لحظات ماالطّريق ، و لذلك كثيرا 

  ).69"  (متباعدة  

  

 التي طرْحتُها في المشكلة تصور مناسب لحّل في  نجيب محمودزكي   يفلحلم

 لعلّه لم يفلح حتّى في وضع بل   ؛ و المتعلّقة بسبيل تجديد الفكر العربي  ،الفقرة السابقة  

 يشكّك في مشروعية السؤال الذي طرحه        رأيته لذلك ، يحّل جانبا واحدا منها  تصور

  : نفسه على

  

 بل ، أفتح به األبواب المغلقة  الّذيني لم أقع على المفتاح   انّ.."

 يكون السؤال المطروح نفسه غير مشروع     بأنكثيرا ما شككت   

 هو أنّنا نسال سؤاال  هي  ، علّة الحيرة كلّها و اإلضطراب كلّه  أن  و

  ) .70" (بطبيعته ال يحتمل الجواب 

  

  بعد  -  فيعترفن ضالّته في المنبت األصلي لفكره ،  البحث عإلى لكنّه سرعان ما يعود  و

  : : فيقول ، أنّه وجد ضالّته  -  الموصدة يئس من فتح األبواب أن

  
 لقد وجدته في ،  به وجدت المفتاح الذي أهتدي فجأة" 

 لعلى إنّني:"  وجدته يقول إذ.    ٌ  ريدٌهربرتعبارة قرأتها نقال عن 

 قيمته عندي هي في كونه  شيئا اسمهٌ  هنالكعلم بأن التّراثٌ  و لكن

 أن ناخذها عن السلف لنستخدمها اليوم  يمكنمجموعة وسائل تقنية 
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) 71" "  ( من طرائق جديدة استحدثناه ما إلى نحن آمنون بالنّسبة  و

   .  

  

 تجديد الفكر العربي برمته قضية  نجيب محمودزكي  يعالج هذا المنطلق  من

 نأخذ من تراث أن يجب   أنّه إلى عن فرض عقلي خارجي ، فيهتدي  صدريبمفتاح مستعار، 

  ).72( الطّرائق المستحدثة الجديدة  إلى يتأتّى لنا تطبيقه اليوم عمليا ، ليضاف  مااألقدمين  

  

 تصدر هي الحالي القديم و الواقع السلوكي بين  المزاوجة شك أن هذه ال

  نجيبزكي في تفكير  تأخذة ، و فروض السؤال و الجواب   األخرى عن فرضية عقلية مجرد

 الفرض و البرهان المنطقي ، و كاد هنا يسقط في بدائرة المحكوم الهم المجرد  مظهر   محمود

 يقوم على التّسليم بمقدمات تُعامل على أنّها مسلّمات صائبة تؤدي  الذيأحبولة التّفكير الرياضي 

  . تنطوي عليه الفروض  البرهنة على ماإلى

  

  ، على طريق التّجديد  العقبات من العوائق أو جملة  نجيب محمودزكي  يحدد

 عن عقوله تلك يفك يحقّق لذاته نهضة أو شبه نهضة ما لم  أن يمكن لإلنسان العربي  ال

  : و التي يتمثّلها صاحبنا في ،المكبالت  

  

 هو صاحب أنّه و هذا معناه أن الحاكم السياسي يعتقد ،    الحاكم لحرية الرأياحتكار:  أوال -

 إالّ يكون صاحب رأي من بين آراء غيره ؛ و ال يتأتّى تجاوز هذا العائق  أن  بدل  ،الرأي  

 رأي اآلخرين إن لم يوافقوه في رأيته     سلطانهبالفصل بين الحاكم و رأيه ، بحيث ال يعيق 

  . السلطة الفكرية  ولطة السياسية   أمر يتطلّب الفصل بين السوهو

   

 و هذا ، السلف الفكري على الخلف  ضعف أي  ،   الماضي على الحاضرسلطان :  ثانيا-

  : ال يمكن تجاوزه إالّ بالتّخلّي عن أفكار القدماء العائق
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 ما أعادوه ألف ألف مرة ، وال  ووما قالوه ،  "...  

 اعادوه بصورة واحدة تتكرر في بلة ،  اعادوه بصورة مختلفأنّهم  اقول

 آخر ، و أطلق مؤلّففكلّما مات مؤلّف ، لبس ثوبه . مؤلّفات كثيرة 

 الطّعام يصبح أطعمة كثيرة إذا  أن  فظن  ؛على مؤلّفه اسما جديدا  

  ) .73"  ( له السماء تعددت

  

 بعض النّاس بقدرتهم  إيمان و هذا معناه ،  بالكراماتإدعاء تعطيل قوانين الطّبيعة :  ثالثا -

 ال يمكن تجاوزه إالّ بالقضاء على عائق و هذا ، الطّبيعة متى ارتأوا ذلك  قوانين تعطيل على

 القضاء على ممارسات أصحاب و  ،  الخرافيالعقلية القائمة على التّفكير السحري و  

 كّل ميادين في للعقل فعاليته  نّىفتتس  ، جميعا   محلّهم  العلم الدراويش ، ليحّل  و   الكرامات

 التّفكير العلمي      يسود و ؛ كّل ضروب التّفكير السحري  تجتثّالممارسة الحياتية ، و بذلك 

 في قدرتهم على تعطيل القوانين السلطان أصحاب ادعاءات و ذاك تتالشى  بهذا و  ، العقلي  و

 م و النّموالطّبيعة في التّقد.  

  

ةعوائق  هذه إنإيبستيمولوجي  ة دونما ريب ، لكنأساسي لم  نجيب محمودزكي 

 كما أنّه لم يبحث في آلية تشكّلها ،  اإلسالمية  العربيةيتقص مظاهرها و تجلّياتها في الثّقافة 

 نجد لذلك  ؛ و جزءا من تفكير أسالفنا  ، الماضي الذي ننتمي إليه  مفاهيم   جزءا منباعتبارها

 و لو فعل ذلك لوقف على ما يشكّل عائقا في فعاليّتها اآلن      ، نظمها الداخلية غائبا  تفكيك

 بين ما للسلف من تمييزا عن ثقافة في تراثنا ال نحياها ، و يضع يتحدث بدل ذلك راح  لكنّه

نسان  في مشكلة عالقة اإلتتمثّلفإذا كانت مشكلة السلف .  بين ما للخلف منها و  ،مشكالت  

 العالقة تلك و أن  ،) 74( بالرسالة المقدسة وباهللا عز و جّل و بالرسول صلّى اللّه عليه و سلّم 

 الخلف اليوم تتمثّل في عالقة مشكلة  فإن في صدور النّاس ،  اإليمانقد حسمت باستقرار 

  . ، وعالقته بالتّقنية ، و بأخيه اإلنسان  بالطّبيعةاإلنسان 

  

                                                 
  .27 ص ، نفسه  المصدر )    73

  .95 نفسه ، ص المصدر)  74
  



 387

 و عالم الشّهادة هو ما كون الغيبلنّظرة في عالقة اإلنسان بعالم  هذه العّل  

 في ما يترتّب عنها من ممارسات        و  ،  العالقةنوعا من اإلزدواجية في التّفكير في تلك 

 يعيش اغترابا مزدوجا     المعاصر المثقّف العربي جعلت  ؛ مواقف  و  ، رؤى و أفكار ،  و

 فيقف تجاه هذا اإلستيالب المزدوج ،ضي ، ويندفع إليه الثّاني من الحاضر   من المااألول يأتيه

 عاجزا على المضي مع أفكار الحاضر  و  ، مع الحاضر  السلفعاجزا عن تكييف ما يأتيه من 

 المتداخلة في وعيه وفي ال وعيه في آن العالقات هذا بسبب نسيج و   ، نهاية المطاف   إلى

 لمهمة النقد اإليبستيمولوجية     ليست و  ، الماضي  نقد  سوىم المثقّف  أمافليس   ؛واحد  

 ال يفي بمقاصد اإلنسان أنّه  حيث التّراث من إلى التّوجه بالنّقد  إالّ  نجيب محمودزكي فكر  في

  : بل ؛  المعاصرالعربي 
"              مكانته عصرنا قد فقد  إلى  بالنّسبة التّراث كلّه إن 

  ] و جّلعز[ و اهللا اإلنساننّه يدور أساسا على محور العالقة بين أل

 حين أن ما نلتمسه اليوم في لهفة مؤرقة هو محور تدور عليه على

  ) .75"  ( بين اإلنسان و اإلنسان العالقة

  

 جانب نصرة إلى هذه اإلزدواجية اإلستيالبية  تجاه   نجيب محمودزكي يقف

  : لذلك يقول  ،راث  المعاصرة على حساب التّ
 و إما  ، مشكالته أن نعيش عصرنا بفكره و إما"       

نحن في ذلك أحرار ، ... لنعيش تراثناالبواب نرفضه و نوصد دونه أن

  ) .76"  ( نوحد بين الفكرتين أنلكنّنا ال نملك في  

  

ناصرها  و استنبطها و عرضها  كما - هذه اإلختياراتتنم نجيب محمودزكي - 

 الفكر العربي المعاصر    لتجديد الحال ، فعالية أي إجراء حقيقي  واقع في  ، تناقض يعطّل  عن

 الحياتية    الممارسة في الوقت الذي يقيم فرضية عقلية حول مشكلة واقعية تتصل بالفكر و فهو

 يهتدي أن يمكن   ثم يبحث عما، دمج األفكار  و األخذ من الماضي  منها بوضع مسلّمات يقوم

 و ذلك حينما يقرر عدم ؛  شيءّ كّل هذا كلّه عنده بتهافت  لينتهي  ،به لتثبيت تلك الشّروط  
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 استحالة المواءمة بين الماضي        و  ، على بعثها يعمل أطراف األفكار التي  توحيدإمكان 

 ما  فخالصة   ؛ة   األصالة بالمعاصردمج  إلى وصوال  ، عالقاته و الحاضر و عالقاته  و

 الفكر العربي المعاصر هو تركيبة عضوية تجديد  في محمود  نجيب زكيجاء في حفر مدونة 

 بسبب تناقض النّسيج الداخلي للمسلّمات و البراهين التي تتأسس الوجودجديدة لن يكتب لها 

    .  عليها 
   

ليها المشروع  قوي باإلرباكات التي يقوم عإحساس لعّل صاحبنا كان له و

 على العربي المعاصر ، و ذلك من خالل ما كان يؤكّد  الفكراإليبستيمولوجي عنده في تجديد 

 يركّز على انبجاس المعرفة من أحدهما   ، موضوعاتها  إلىأن للفلسفة طريقين في نظرتها  

 على انبعاثها من  اآلخر يركّزو   ،   العقليين  و  المثاليين العارفة ، وهو سبيل  الذّاتداخل 

  : ؛ فإذا كان المثاليون يرون أنّه العلميين وهي نظرة التّجريبيين ، تلك الذّات  خارج

  
 مقوالت مجبولة في فطرة العقل ، على أساسها و بد من أصول  ال"

 تستنبط الرياضة من مسلّماتها دون كما دقائق المعرفة ،  استنباط  يمكن

   ] لتّجريبيين العلميينفإن [ خارجية مشاهدات  ىإل اللّجوء  إلى  منّاحاجة 
 لم نبدأ بتحصيل معطيات حسية تجيئنا عن طريق ما ال معرفة  أن  يرون 

 آخر ما قد تخصصت إلى  ، ملموسات   ومرئيات و مسموعات : الحواس 

  ).77  " (األشياء ، عالم  الخارجي عن طريق العالم إلينا نقله  فيحواسنا  

  

 إلى بين هاتين الدعوتين يتأصل طريق يدعو أنّه   نجيب محمودكيز  يالحظ

 إلى  يدعوتركيب بين النّقيضين المذكورين ، يختلف عنهما ؛ و هكذا ظهر من بين الفالسفة من 

 إلى أنّه ال بد من توفّر مقوالت العقل و مبادئه  و  ،  المعرفةالجمع بين الطّريقين في عملية 

  ).78( القويم المعرفياس كي يتم التّحصيل جانب معطيات الحو

                                                 
   . 61 ص ،  1979 ، 1 ، لبنان ، ط بيروت الّشروقن  دار   زاوية فلسفّية ،من:  نجيب محمود زآّي)   77

  
   .20 ص  ، 1979  ،  2 ، لبنان ، ط بيروت الّشروق ،   دار   ،الجديد الفكر في العالم حياة : نجيب محمود زآّي)   78

  .365 ص  ، ، لبنان ، ط  بيروت ،   الّشروق دار الفكر العربي ، تجديد                                
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 بضوئها نحدد جذور الموجهات التي نظّمت رؤية  التي نتقصى الخيارات عندما

ة تجديده و لموضوع نجيب محمود زكيأخذ أنّه  إلى  نهتدي  ،  تفعيله الفكر العربي و لقضي 

 اتّصل بها    التيالعلمي ؛ و هي الفلسفة  المذهب التّجريبي أوأوال و أخيرا بالوضعية المنطقية ،  

   طويال  زمنا) 79( نشرها و دعمها بكّل وسائل النّشر و التّدعيم إلى داعيا ، فسعى  و   متأثّرا

   :أنّه   يكتشف  أن  قبل
 حدود إطار مذهبي   في  نفسي اقيد أن الفكر  مزالق     أخطرمن" 

        معينمبادئ مذهب  إلى أموري  كّل  في يجعلني أرجع  تقييدا

 هو اتّجاها اتّخذ أن في حياتي الفكرية  الطّبيعي لذلك كان التّطور و

 فكري مضمون  في نفسه يورط" مذهب "ال"  للتفكيرمنهج" في حقيقته 

      )80" (بذاته 

  

  لك  و لعلّه كان نتيجة ذ، طريق الفلسفة  في هذا ما جعله ال يتردد في نقد سيرته الذّاتية و

  

  : لذلك يقول ، اإلنتقال بين المذاهب و  ، الفكري  التّطور

  

 لسنوات طوال مخطئا بين مخطئين ، ألنّني كنت  "

 معين ، على ظن منّي بان األخذ به فلسفيبدوري كنت أتعصب لتيار 

 مع إيماني السابق اليوميقتضي رفض التّيارات األخرى ، لكنّني 

 أومنل على ما عداها من فلسفات عصرنا ، بأولوية فلسفة التّحلي

 إنّما هو أمر تكامل في ،كذلك بأن األمر بين هذه اإلتّجاهات الفلسفية  

   .)81" (نهاية الشّوط 

  

                                                 
   .50 ص  ، 1979 ، 2 ، لبنان ، ط  بيروت الشروق ،  دار ، في مواجهة العصر  ثقافتنا -: نجيب محمود زآّي)  79

  .115 ص ،  1979 ، 1 ، ط لبنان ، بيروت الّشروقن  دار   فلسفّية ،زاوية من -                       
  

  .240ت ، ص . د، ، لبنان  بيروت الّشروق ،  دار  ،  الكارثة جديد أو معمجت:  نجيب محمود زآّي)   80
  

   .45 ، ص 1979 ، 1 ، لبنان ، ط بيروت دار الّشروق ،  ،  المثقفينهموم : نجيب محمود زآّي)   81
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 من يتناوله باإلجراءات المنهجية الدقيقة في ما تمسكه   نجيب محمودزكي  أكّد

د كذلك تمسكه بفلسفة التّحليل التي تقوم  أكّأنبحث نقدي لتجديد الفكر العربي المعاصر ، بعد  

 مع – أتحول أن ارتأيت  لذلك  ؛ و تحليلها  ،  ضبطها و الدقّة في تحديد المفاهيم ،  على

 هذا من و  ؛ و التّحليل  التّفكير فهم فلسفة تحليل اللغة و وظيفتها في إلى  – صاحبنا   تحول

 و البحث  التّفكير، اللّغة و استعمالها و وظائفها في ةأهميمدخل يحاول فهم تأكيد صاحبها على  

   .  كلّه و في الخلق األدبي بل

  

ة و يقتضي أساسا تحديدا دقيقا لداللة األلفاظ ،  اللّغة تحديد حقل استخدام إنخاص 

 أنّها تتّصل بقوة كما تمارس دورا فاعال و أساسيا في نظم المعرفة ؛  ألنّها ،داللة المفاهيم  

  .باإلجراءات التّحليلية عامة 

  

 بأنها التّحليل الفلسفةَ محمود نجيب زكي يحدد تأسيس نظرية للمعرفة  محاولة فيف

 فاللّفظة ال تكون لها قوة داللية إالّ ،)82( من الفلسفة جزًءاالمنطقي بدال من أن يكون هذا التحليل 

    الخارجيمدة من كائنات حسية في العالم  في نهاية التّحليل إلى معطيات حسية مستأشارتإذا 

 التي يمكن اختبارها تجريبيا ، والمقصود من هذا هو اعتبار هي ثم فالقضية التي لها معنى ومن

 اللغة للنظر في كل ما تتقدم فيه طريقة  المنهج منهجا أكثر منها مذهبا، إذ أن الفلسفةهذه  

 ، وتمييز لهذه عن تلك في سائر ضروب العلمت  ونظرياالفلسفةوالرموز األخرى من مذاهب  

  .القول والكتابة

  

 إنّما تبدآن من خارج اإلنسان    وطريقتها أن وسيلة المعرفة على المنهج  هذا يقوم

 ما لم نتحصل على معطيات حسية عن طريق الحواس   إطالقا فال معرفة ، إلى داخله  وتتّجه

 ، أحدهما حين تستخدم لإلشارة الرمزية  رئيسيينستعماليين  اللّغة  نجيب محمودزكي  حدد وبهذا

 بناء ذهني إلقامة أو حين تستخدم إلثارة العواطف ،  اآلخر و أشياء العالم الخارجي ،  إلى

                                                 
       

  .47، ص 1979، 1 الشروق، بيروت والقاهرة، طدار  زاوية فلسفية،من:  نجيب محمود زآي  ) 82
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   األخالق  عالممثل  ،)  83( ال يعني شيئا من خارج لكنّهصرف تتسق أجزاؤه من داخل ،  

  .وغيرها ،  الجمال وأمور  الروحية، وقضايا التاريخ،والقيم

  

 التّجريبيةالمعرفة :  ضربين من المعرفة إلى  الطّريقة استعمال اللّغة بهذه يفضي

 تحقيق التّطابق إلى سعيا منها  هذا و  ،التي تمنح الحواس أولوية مطلقة في تشييد المعرفة   

 الداخلي اإلدراك الحدس و تمنح  العقلية التي المعرفة و  ؛ اللفظ الداّل عليها  و   الواقعةبين 

 ال ، بناء تصورات ذهنية مجردة  إلىكّل األولوية في تشييد المعرفة ، من حيث أنّهما يهدفان  

  . الخارجيةالوقائعتعنى بأي نوع من أنواع التّطابق مع 

  

 لمعنى ؛ لكن ما حاملة  نجيب محمودزكي اللفظية عند الصياغة هذا تكون  من

 التجريبي ، و ذلك الواقع  هونى يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب ، ومعيار الصدق يحمل مع

 المعنى والواقع، وما عدا هذا فهو بنى ذهنية تصورية وصورية ، تحيل في بينعند المطابقة 

 العلميفالمنهج التجريبي .  إلى مسلمة الصدق المفروضة، أو الى مسلّمة الجدلي المطافآخر 

ى وضعيا منطقيا ألنّه إذن يسم:  

 صوابها قائما على يكونيشترط في كل عبارة تدعي االشارة إلى دنيا األشياء أن :  أوال

  .تصويرها لتجربة حسية ، وهذا هو الجانب الوضعي في الموقف

 بإرشادنا إن كانت العبارة مقبولة أو كفيل بتحليل لغة العبارة نفسها، وهو وحده يكتفي :  ثانيا

   ).2( الموقفولة، وهو الجانب المنطقي في غير مقب

  

ني أنّه  إلى أن ألفت اإلنتباه أودة"  كثيرا إثبات يهمالوضعي المنطقي  الفيلسوف " مذهبي 

 بنظري عائقا معرفيا رئيسا يشكّلأولهما يكمن في أن ذلك  :  و ذلك لسببين ،  محمودنجيب زكي

 بل يشكّل كّل دعواي في تهافت ،عربية المعاصرة   في الفلسفة الاإليبستيمولوجيفي الخطاب 

  : قوله في صراحة  أكّده ثانيهما إلن صاحبه نفسه  والفلسفات اإلستتباعية ؛  
    

                                                 
  .64-63 ص ،  1979 ، 1 ، لبنان ، ط بيروت   ، دار الّشروق  ،   زاوية فلسفّيةمن  -:   نجيب محمود آّيز)   83

  .343-341 ص  ،  1978 ، 2 ، لبنان ، ط بيروت الشروق ،  دار   ،   الّسنين حصاد  -                                 
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   و الوضعي المنطقي بصفة ، كان المذهب الوضعي بصفة عامة ولما " 

  الّذينعلماء  للروح العلمي ، كما يفهمه المسايرة أقرب المذاهب الفكرية  خاصة،هو 

  و طفقت أنظر بمنظاره... ، فقد أخذت بهمعاملهم أسباب الحضارة في يخلقون                  

  )84." ( ما تقتضي مبادئ المذهب أن أمحوهمنها شتّى الدراسات فأمحو إلى                  

  

 العربيةنا  أجيب على مشروعية هذا الطّرح الفكري في فلسفتأن يهمني كثيرا أيضا  كما 

  .المعاصرة كما أشرت إلى ذلك 

  

البدء إن ة المجادلة و الحوار في الخطاب اإليبستيمولوجي العربيمن انتقائي 

 ما هذا أحد المبررات الموضوعية في التّبعية الفكرية لآلخر الذي يمثّله الغرب ، و هوالمعاصر 

 و بين بينهاب يقوم على المماثلة يجعلني أستنتج أن هذا الخطاب اإليبستيمولوجي هو خط

 ذلك في بيننت كما  السلبية المحكوم بالرؤية السلفية و ،  الماضي إلىالخطاب التوفيقي المستند  

 المطاف ال يفرز هذا الخطاب اإلستتباعي عند نهاية لذلك  ؛ هذه األطروحة  منالفصل الثاني 

  .إالّ الممارسة اإليبستيمولوجية العمياء

  

 الفكر بنية إلى من الخطاب التابع لما نقل  النّوع هذا  نجيب محمودزكي  ربلو  

 في أوروبا في المنطقيةالعربي الفلسفي المعاصر جملة التّعاليم التي تأسست عليها الوضعية 

 يقوده في كّل ،) 85( حد التّمكين من تدريسها رسميا في مصر إلىصورة مبسطة ، أوصلها  

 مرحلة عنيم الفكر الوضعي البراغماتي كتعبير نظري دقيق و صحيح ذلك التبشير بق

 فلسفية للصفّ الثّالث مسائل"  المرحلة التي صدر فيها كتاب هذه تاريخ مصر ، فيالسبعينيات  
 تهيأة و   ، الثانوية ، ليكون كتابها اإليديولوجيي  المرحلة طلبة الفلسفة في نهاية إلى "    األدبي

شكل المعتركا في للولوج إم الفكري و العلمي الجامعي ، أو المعترك الحياتي اليومي في أي 

 و فكري             ثقافي جو  في تباشير الوضعية  جاءت  كما.    الخاصة و العامة  الخدمةمن أشكال 

اإلسالمي      أرجاء العالم العربي و كّل اجتماعي تسود فيه الرؤية الدينية سيادة واضحة في و

 ال ، و أنا   مجتمعنا الوضعية في بهذه يقينية واضحة  دراية على  نجيب محمودزكي  وكان
                                                 

  .4ص  ،  1965 القاهرة ،مصر ،مصریة، مكتبة األنجلو 1، ج) جزءان (المنطق الوضعي: ود  زآي نجيب محم- )84(
  

  .1982-1981 القاهرة، - ،  الثالث األدبي للصف  فلسفّية مسائل :  نجيب محمود و آخرون زآي) 85 



 393

 وليد هذا اللّون اإلجتماعي ، ثم - في أبسط تقدير- ألن صاحبنا ؛ هذه البديهية   فيأشك أبدا  

 في ما وية عربية في التّراث   كُِتب من معالجات فلسفما مواجهة ثمة مسألة مهمة تثار عند  ألنّه

 هل:    التّاليالسؤال تتمثّل في و أثير حوله من ممناقشات ،  ما و ،حقّق منه من مخطوطات  

 القديم ما يكفي من القدرة على الفلسفي الفكر و المفاهيم التي يقوم عليها  الحججلهذه المشاكل و 

 نتوسم فيها أسس نهضتنا           أن   و هل هناك جدوى تذكر من،توجيه وعينا المعاصر؟  

  .    فلسفتنا؟و

 كما أنّي لم أطرحها من وراء ذلك ، ال املك جوابا عاجال لهذه المسألة  إنّني

 نجيب زكي الركيزة التي شغلت بال  المسائل لكنّي أثرتها قصد القول بأنّها من و  ،القصد 

 الرغم على و لكن ، و  ،)  86(ر من أعماله  حولها الكثيدارت و هي المسألة التي ،   محمود

 المهيأة  - منها والنّظرية التاريخية - مطلقا عن الشّروط الموضوعية  يسأل فانّه لم ،من هذا  

 منقطع كان منساقا بوفاء – في أبسط تقدير أيضا – و تبلور الفكر الوضعي ، ألنّه الستيعاب

 النّظير منقطعية ، و لكنّه كان أيضا متنكّرا بشكل النّظير وراء تحقيق مبادئ الفلسفة الوضع

  .كذلك لمتطلّبات و آفاق المجتمع العربي اإلسالمي الذي ينتمي إليه 

  

 تستجيب في الغرب لمنجزات العلم المنطقية كانت الفلسفة الوضعية لقد

سفة  تحددت في سياق تاريخي تبلورت فيه كفللذلك و   ؛المعاصر ، أي للمجتمع التقاني  

    إليها و أسسها في محيط الثّقافة العربية التي نقلت   مبادئها تعجز عن تحقيق لكنّها  ،إيجابية   

 ألنّها ، لم تقم بتحليل لغة الخطاب الديني السائد فهي  ؛ ثقافية فعالة  ممارسة لم تنجز أي لذلك

 عجز لكن  ؛  علمانيةا مجتمعات  أنّهبدعوى  ،تتأسس على تنحيته من الممارسات اإلجتماعية  

 ال ينبئ إالّ بوجود ظروف المعاصرالوضعية عن تحليل الخطاب الديني في المجتمع العربي 

 مثل المفكّر ، هي التي تحدد عجز األدوات التحليلية الوضعية عن ذاتيةموضوعية أعمق من  

  .هذه الممارسة

  

                                                 
  : في هذا آتبه أنظر)  86

   .1971ان ،  دار الّشروق، بيروت ، لبن، العربي الفكر تجديد : نجيب محمود زآّي -
  .1976 ، لبنان ، بيروت  ، دار الشروق  ،  في مواجهة العصرثقافتنا:  محمود نجيب زآّي  -
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 العربية اإلسالمية مهمة تاريخية    البالد في المنطقية لم تنجز  الوضعية أن  كما

 لمشاكل واضحة – و لو نظري – تقدم أي حّل لم  لذلك  ، ال تمتلك مثل هذه القدرة  ألنّها

 يكون مجرد شغف فكري أن  يعدو فما عبرت عنه ال ، اإلسالمية  العربيةللعيان في المجتمعات 

 اإلنحرافية في البلدان العربية   الفلسفيةحق بالتّيارات  لذلك لم تسلم مما لو  ،بتراث الغرب 

    .الواقع انعدام التأثير في الفكر و و  ،   كالهامشية  ،  اإلسالمية

  

   إبراز و تجديد الفكر العربي في  نجيب محمودزكي  محاولة من  الرغم على  و

ل بصميم الفكر العربي اإلسالمي      اإلشتغاإلى و عودته  ،)  87( فيه من معقول و ال معقول ما

   : ألنّه
 نجيب زكي[  الصفحات تكن قد أتيحت لكاتب هذه لم" 

 معظم اعوامه الماضية فرصة طويلة األمد تمكّنه من في ]محمود 

 تراثنا العربي على مهل، فهو واحد من ألوف صحائفمطالعة 

 لبثت و.... فكر أوروبي علىالمثقفين العرب الذين فتحت عيونهم 

:  بعد أعوام أعواما]  نفسهيقصد[هذه الحال مع كاتب هذه الصفحات 

 وهو تدريسهالفكر األوروبي دراسته وهو طالب، و الفكر األوروبي  

استيقظ كاتب ... صحوة قلقةاألخيرةثم أخذته في أعوامه .... أستاذ 

فإذا هو يحس الحيرة +  فات أوانه أو أوشكأنهذه الصفحات بعد  

 على في بضعة األعوام األخيرة التي قد ال تزيد فطفقه ،  تؤرق

  )88... " (السبعة أو الثّمانية يزدرد تراث آبائه

   

 فان الممارسة ، عن ذنب اإلستتباع  يكفّر أن من هذا اإلعتراف الذي أراد به  الرغم فعلى 

ستيمولوجي الوضعي في  في الخطاب اإليباإلستتباعية عنده بقيت تبرز بؤس الممارسة  الفلسفية

 التلخيصية التي اإلستتباعية الوجهة عن وبقيت تدّل بوضوح  المعاصر،الفكر الفلسفي العربي 

                                                 
  : في هذا راجع)  87

  .1971 ،  1ط.  دار الّشروق، بيروت ، لبنان ،  الفكر العربيتجديد:  نجيب محمود زآّي -
  

  .ت.د.  الشروق، بيروت ، لبنان  دار    ، الفكري تراثنا  في و الّالمعقول  المعقول:  محمود نجيب زآّي  -
  

   . 6-5 ص  ،  1971   ، 1 ط، دار الّشروق، بيروت ، لبنان  ،  الفكر العربيتجديد:  نجيب محمود زآّي)   88  ،)  88
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 تبرز كما معالم فلسفات غربية عدة   إبراز ذلك فيما اعتنى به من و  ،اقتفاها هذا المفكّر  

 زكي نجد   حيث  ؛  راجعوالتّ  ، العرض  و  ،انتعاش ممارسة نظرية مليئة بالتّناقضات  

 ، ثم تقدمية و  إيجابية في مرحلة من نشاطه الفكري بمبادئ زعم أنّها ينادي نجيب محمود

 ال أفهم هذه وإنّي  ؛)  89( التّقدير و الخطأ في الفهم  بدعوى الحقة    مرحلةتراجع عنها في 

جد أي موطن و ال مكان للفكر  أدوات دفاعية ، تظهر حينما ال يوباعتبارها إالّاألساليب  

 ؛ لذلك يحتمي المفكّر بتلك الوسائل لتبرير مشروعية وجوده و استمراره        الخالّقالفلسفي 

 كواحد محمود نجيب زكي الوضعي عند  اإليبستيمولوجي هذا هو ما أسميه محنة الخطاب و

 تعاليم الفلسفة الوضعية نشري و ممن يزعم لنفسه أنّه من أعالم الفكر الفلسفي الرائد في تبنّ

 ألنّني ال أفهم كيف يعسف مفكّر كهذا عن رسم طريق قويم ؛) 90( الوطن العربي فيالمنطقية  

 للفكر الوضعي في الغرب   الصارخة و ال أجد مبررا موضوعيا في تبعيتّه ،لتجديد الفكرالعربي  

 أن هذا ال يمنعني أيضا من التّساؤل الّإ ؛ في البحث عن تقويم و مخرج منه   عناء طول بعد

 زكي مشروع  أن في هذه الفلسفة ، اعتقادا منّي   المنطقيحول إمكانيات اإلستفادة من الجانب 

 و حتّى إن كان ؛  الحاضر على الماضي و اإلنفتاح  إلى دعوة محمودة  فيه  نجيب محمود

ألبواب أمام الجهود التي تريد اإلشتباك معه  بينهما ، فإنّه يشرع االمالءمةمضطربا في صياغة 

 في قضية مكونات و آفاق الخطاب البحث اختالفا ، بهدف تخصيب و  ، مناقشة  و  ،حوارا 

 إنّي أحسب نفسي ممن يريدون الخوض في و  ؛  المعاصرةاإليبستيمولوجي في الفلسفة العربية 

وجهة تصحح ما أصيب به تجديد الفكر العربي  نحو يدفع  أن  يمكنمثل هذا الحوار ، بحثا عما 

 هذا ما جعلني أمتحن فرضية الوصل بين بعض أفكار الوضعية المنطقية وبين و ،  جدبمن  

 العربي منطق المحموالت ، عسى أن أجد تثمينا للقول العلمي في الخطاب اإليبستيمولوجي أسس

  .شم  المعاصر، أساهم به في تقويم بعض ما أصابه من الع

    

  

  

  

                                                 
   

  .248 ص  ،  1979  ،  2ط  ، ، لبنان  بيروت دار الشروق،  ،   و فنفلسفة:  نجيب محمود زآّي)   90
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I- 3(  : ة منة إلى الوضعينحو تأسيس :  المحموالت منطق المنطقي
   العربية المعاصرة  الفلسفةالخطاب اإليبستيمولوجي في 

  
  

  

 و غير منطق ، عن المذهب الوضعي فذلك يعني شيئا غير المنطق  نتكلم عندما

 صوابها المنطقي ، فال هو  للفلسفةالمحموالت على وجه الدقّة ؛ فإذا اعتبرنا المدخل األساسي 

  : إذن الفلسفةتكون 
                            

 ،أعنينظرية أو مذهبا ، وإنّما هي نشاط                           "... 

توضيحا للفكر ، هذا اإليضاح يتم عن طريق التّحليل المنطقي للقضايا ، و 

لتحويل العبارات ذات المعنى   معانيها و تراكيبها،وصياغة قواعد تحليل

  . )  91." ( عبارات أخرى ذات معنى إلى

  

بمعزل عن التّحديد المحكم لعالم المقال الّذي التّقليدي قيام القول المنطقي إن   

         )*( الفرضية القضايا هو ما جعل التّمييز فيه مستحيال بين  المنطقية القضايا قيمها يكسب

) Propositions hypothétiques( ةوالقضايا الوجودي )*( )Propositions existentielles(، جاء ألنّه 

 ؛ ونتيجة لهذا نجده يعبر فحسب)  Présupposé d’existence (متأسسا على الفرض الوجودي الضمني

 النّشاط األساسي للمنطق يكمن في التّصريـح بكّل ما له ألنبوضوح عن مغالطة منطقية ، 

                                                 
  

   248 ، ص 1969 النهضة،القاهرة،مصر، ترجمة فؤاد زآریا، دار ، أنواعها و مشكالتها :فلسفةال : ميد هنتر) 91(
  
  

ألّنها ال تملك أیة داللة وجودّیة ’  الفارغ المقال عالم الرتبة األولى هي قضية تنتمي إلى  من منطق ال محموالت في  الفرضيةالقضية) *(
 الوجود  لنوع صریحة و محددة وجودیة ذات داللة  ألّنها عالم مقال غير فارغ، عن  دیةالوجو القضيةصریحة أو ضمنية ، في حين تعّبر 

  .  لعالم المقال المناسب
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 يتميز به ما و إقصاء كّل ما هو موجود ضمني فيه ؛ وهو بالتّحديد ،ـالمـوضوع  عـالقة ب

أو حساب  )Logique des Prédicats du 1 er. Ordre( منطق المحموالت من الرتبة األولى 

 نسق من الرموز   هو و )   Calcul des Prédicats du 1er.Ordre(  األولى  الرتبةالمحموالت من 

       المحللة غير منطق القضايا  تشمل اصطناعية  لغة قواعد استعمالها ، فهو   اإلشارات وو

)Logique des propositions inanalysées(  الذرية و دقة ، إذ تحلل القضايا اتساعا    تفوقه   لكن   

) Propositions atomiques(  ققه  و تدفتوسعه البسيطة ، كما تضم المنطق التقليدي  مكوناتها إلى

 في القضية المنطقية مفهوما   الحمول وباستعمال أدوات تحليلية مناسبة تعطي الموضوع   

  ).92  (جديدا

  

     والتّجريد    التّعميمسعةأولهما :  هدفين أساسيين ليحقّق جاء هذا المنطق لقد

 األولىصلة  ما يسمح بالجمع بين الفلسفة و العلم ، فيحقّق ما كنت قد فصلت فيه في المفهو و

      الدقّةتحقيق بين الفلسفة و العلم ؛ و ثانيهما بالعالقةمن الفصل الثاني ، والتي تعلّقت  

  . إلى الحساب الرياضي اإلستدالل ما يسمح بنقل المنطق من نظرية وهو

  

ة المحموالت منطق إنتبة األولى باعتباره لغة اصطناعيتربط ال) 93( من الر 

 تطبيق واسعة، سواء مجاالت له  )94( متغيرات األفراد أو متغيرات الموضوعاتاألسوار فيها إالّ

 بالتّحليل الدقيق للنّظريات العلمية المعاصرة  أو )Formalisation(تعلّق األمر بالصياغة الصورية 

  و فلسفات العلوم بصفة خاصة ، مثل، الفلسفية بصفة عامة  النّصوص في صياغة و تحليل  و

  .  و فلسفات العلوم الطّبيعية ، فلسفة المنطق  وفلسفة الرياضة ، وفلسفة اللّغة ،  

  

                                                 
 دراسات فلسفية ، مجلة سداسية متخصصة تصدر عن معهد مجّلة:   في ،  من الّرتبة األولىالمحموالت منطق:  موساوي أحمد )  92

  الفلسفة 
   .96 إلى 75ص’ 1996 الجزائر،السنة األولى، السداسي األول،العدد األول، امعةج                           

  
 مكونات اللغة االصطناعية في منطق المحموالت من على للوقوف  79 ، و 78 ، 77 ،76 الصفحات  فيه نفسه ، یراجع  المرجع)  93(

  الرتبة االولى  
  
  

   من الرتب العليا  المحموالتطق المحموالت من الرتبة االولى و منطق  األساس الذي یقوم عليه التمييز بين منهو هذا )   94
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 التي يمكن للمحمول في التّجريد أهمية هذا المنطق في التّمييز بين درجات تكمن

 لهذا التّجريد كذلك أهمية قصوى في تحليل المفاهيم الفلسفية           و، )95(القضية أن يبلغها 

 للغة المنطق التّقليدي أن تحقّقه ،العتبارها مثال يمكن و هو ما ال  ،ضع العالقات بينها   وو

  . عالقة بسيطة ، بينما هي عالقة موغلة في التّجريد الهويةعالقة 

  

ة في  يلفت  ما  إنقيام هذا هو المحموالت من الرتبة األولى   منطق اإلنتباه بحد 

 عنها تعبر الّتي )  Pluralité des univers du discours( المقال المنطق على فكرة تعدد عوالم

 دقيقا تحديداو تحديد عالم المقال .  مجموعة المحموالت و  ،مجموعة األفراد أو الموضوعات  

 ، بحيث تتحول من عبارات قيمهاهو ما تأخذ منه المتغيرات في اللّغة اإلصطناعية أو الطّبيعية 

 منطقية،أي صادقة و ال كاذبة ، إلى قضايا ال  ألنّهامعنى القضية المنطقية ، مفتوحة ال تحمل 

) من حيث الصدق أو الكذب (  تكتسب قيمها ،تتحول من مجرد دوال قضايا إلى قضايا منطقية  

  األفراد عالم المقال المحدد ، فضبط عالم المقال إذن هو الّذي يعطي معنى لمتغيرات داخلمن 

  .تغيرات المحمول في القضايا  لمو

  

ة داخل عالم المقال إنالة القضوية- تحقّق الدة منطقييمكن   -أي أن تصير قضي 

 باعتبار إالّ أنّه ال يكون  ؛ عدة محموالت  إلى  وبالنّسبة بالنّسبة إلى عدة عوالم ،  يكونأن 

ونها، و بالتّالي قيمتها، من عالم المقال  عندما تأخذ مضميكونالصورة الرمزية للقضية ، و لكنّه 

  . نوع المحمول أو العالقة فيهالذي يجب أن يعتبر 

  

 ، فقد والموضوعات في تحديداته من حيث عدد األفراد   متعدد المقال هذا  وعالم

 يكون فارغا ، أي فقد يكون متعددا في مضامينه  أن و مثلما يمكن  ،يكون محدودا أو النهائيا  

 فرضية ؛ و قد يكون ذا طابع وجودي ، قضايا قضاياه ، و بمعنى آخر تكون  فرضيطابع  له 

 ، رياضي تعبر عن وجود أن   مثل  ،  وجوديةو حينئذ تكون خصائصه محددة ضمن قضايا 

                                                 
  

  "ن  " الرتبة منطق المحموالت من الرتبة الثانية إلى في على تسلسل الرتب  للوقوف  80 و 79 ص أنظر  ،  نفسهالمرجع  ) 1 (
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 عالم كان  كلّما استنتاج مفاده أنّه  إلى يسوقنا  هذا و ؛ حسي   وجودأو وجود فيزيائي ،أو  

  .أكبر  ( Paradoxes) المفارقاتأو (Antinomies)النقائض   إنتاج  يكونير محدد ،  المقال غ

  

 تبة األولى يمكّننا من تطهير عالم المقال لغة استعمال إنمنطق المحموالت من الر 

في تعاليم ) ARISTOTLE " (أرسطو"  األول ،المعلّم اللّفظية الذي كشف عنه وباءالفلسفي من 

ة ، و حاول تنقيته منها بواسطة الفلسفة الستهوفسطائيما يتّصل بها من و في القياس  نظري 

 أنّه كشف عن فحسبه، )96( هذا العمل من )ARISTOTLE " (أرسطو"  ، ولئن لم يتمكّن مؤلّفات

 كتب  ما  حسب مهوال على الفلسفة ، ألنّه يؤدي  خطراداء اللّفظية ، ذلك الوباء الّذي يشكّل  

   :إلى د موساوياحم. د
                            

 التّمييز بين المفهوم الفلسفي عدم                                       " 

          ( concept ) الشّعار و    slogan ) (ل    [بالتّالي ويحو [

ـتتحول ] فـ... [  فنّيا و لغوي عقيم علميا  نشاطالميدان الفلسفي إلى 

  ).Mauvaise littérature () " 97( لسفة إلى نوع من األدب السيءالف

  

 المنطقية في العصر المعاصر يعد من أقوى الوضعية لعّل موقف الفلسفة و

 عن انفصال عالم مقالها  تنتقد فهي ، في الفلسفة الكالسيكية  اللفظيةردود األفعال على النّزعة 

    وحدهروها يبنون أنساقا من الفكر معتمدة على التّأمل النّظري  حينما ذهب مفكّالعلميةالنّّتائج 

 العربي المزلق لما عالج قضية تجديد الفكر هذا وقع في  قد نجيب محمود زكي بينت أن  وقد

 نأخذ من أن ، اهتدى من خالله إلى أنّه يجب   خارجي عن فرض عقلي تصدربرمته برؤية  

       الجديدة الطّرائق المستحدثة إلى  ليضاف لنا تطبيقه اليوم عمليا  ىيتأتّ ماتراث األقدمين  

 موجهات هيجلية في مفهوم الجدل كما أسلفت بيانه فيما قارب من يقارب موضوع التّجديد فهو

 هي الفروض   أن  يؤكّد مع أنّه   ،   منطقيا باعتبارها فروض عقلية ممكنة موضوعاتهبه  

                                                 
96 )Louis ROUGIER :La Metaphisique et le Langage  ,Editions Deniel , Paris , France,1973 , p 29. 

 
  درا سات فلسفية ، مجلة سداسية متخصصة ، تصدر عن :  مقال منشور بـمجلة ،  المحموالت من الرتبة األولىمنطق : موساوي أحمد) 97(

  . 88 ، ص 1 ، العدد 1 السنة ، 1 الفلسفة،جامعة الجزائر، السداسي معهد                          
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 الجدل الهيجلي ، إلى كان ذلك يفضي  لما و  ؛)  98( منها النّتائج لنستنبطها ممكنات نتصور

د في محاولة  فإنالفروض التي تترد بوضوح بذلك الجدل ، و تترتّب تتّصل  محمودنجيب زكي 

 للمقال ، مما جعلها رؤية تبتعد دون وعي عن الوضعية النّظريفي ضوء فعاليات التأمل 

 ما إلى لتتراجع  ، التي بينتها في المفصلة األولى من هذا الفصل   أصولهافي المنطقية كما 

  . و إنّما في مزلق اللّفظية  ، التّراجع فحسب  و فوقعت ال في التّناقض  ، تجاوزه  إلى  تدعو

  

  نجيب محمودزكي الوضعية المنطقية كما قدمها لنا  بأن حتّى عندما نسلّم  و 

 في رد مقومات الغربي للمنهج استتباعا(   الحديثة العربيةا على مكونات الفلسفة  ردا عنيفتحمل

 إلى الفرقة الوهابية في اتّجاهه  زعيم   عبد الوهابمحمد لها أسسكما  ) الفلسفة الحديثة 

و  و شرك ؛ أجاهليةالعقيدة و الروح من خالل التّوحيد إلصالح ما كان بالجزيرة العربية من 

 كتابه ما باألمة اإلسالمية من مفاسد من خالل يقوم  إصالح الدين األفغاني في جمالكما دعا له 

 أساس المدنية         الدين في إبطال مذهب الدهريين ، و بيان مفاسدهم ، و إثبات أن رسالة"
 إلصالحاديس   الحميد بن بعبد و عبده محمد  بهنادى كما أو ؛  " العمران فساد الكفر و

 زكي الوضعية المنطقية كما قدمها لنا  أن بكالم آخر حتّى عندما نعتبر و  ؛العقول و النفوس  

 الحديثة     العربية بديال علميا للقول الميتافيزيقي الذي يشكّل عماد الفلسفة تحمل  محمودنجيب

  ؛الوضعي محّل المنطق الصوري   العلم محّل الالّعلم ، و المنطق بإحالل يحدد هذا البديل و

ى إلى إلغاء بعض عوالم المقال بدال من توسيعها  فإنجعلها أكثر دقّة ، مثل و هذا البديل يؤد 

  . الديني الذي يعد اساسيا في بنية و نسيج األمة العربية اإلسالمية الخطابإلغاءه لكّل جوانب 

  

ة المنطالجانب  إنة   المنطقي من الوضعياعتمد لغة منطق المحموالت في لوقي 

 الفلسفة قسم من  موساوي أحمد. د به  نادى  كما و ، العلميّ  كما بينته  الفلسفيتشييد المقال 

  نبي بن مالك يسميه الّذي  اللّفظية على وباء القضاء هائلة من  إمكانية فإنّه يوفّر ،عندنا  

   عن تنتج ذلك أن القضية الواحدة في منطق المحموالت ،)  99( اللّغة في الحرفية  بالنّزعة

  : أي ، دواّل قضايا   عدة

                                                 
  .191 ص،  1971 ؛ 1 ، لبنان ، ط بيروت  ، الشروق دار  الفكر العربي ،تجديد :  نجيب محمود زآّي)   98

  
   44ت ، ص . و بيروت،لبنان، دالعصریة،صيدا تعریب شعبان برآات ، المكتبة ،  اإلسالممستقبل:  بن نبي مالك) 99(
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 عدة تراكيب لغوية تبدو في صورتها عن"  

 مختلفة، و لكن التّحليل الدقيق الذي توفّره لغة    معانالظّاهرية ذات 

      يبين لنا أن هناك فرقا بين الصورة الظّاهرية         المحموالت

 ظاهرية بين الصورة المنطقية الحقيقية ، فيمكن إرجاع عدة صور و

و من هنا فعملية التّحليل تمكّننا من ... إلى صورة حقيقية واحدة 

 بين التّراكيب الّتي تعبر فعال عن قضايا يمكن وصفها بالصدق التّمييز

 التّراكيب الّتي  و بين، عالم مقال محدد بدقّة  إلى  بالنّسبةأو بالكذب 

 عن تعبر فهي إما دواّل قضايا و إما ألفاظ تكرارية ،ليست قضايا  

  ،) 100" (القضية نفسها و ال تأتي بجديد 

  

 حينما نجيب محمود زكي   فيهوقع ما من هذا الشّاهد هو بالضبط  األخيرة لعّل تالي القضية و

 الفكري تضاعيف مدونته التي عناها بتجديد  في تحديد معظم المفاهيم الّتي ترددت فيفلحلم 

 و مفهوم الفكر العربي ، و مفهوم المواءمة بين ،العربي ، و في طليعتها مفهوم التّجديد بالذّات  

 أرى أن المصطلحات األساسية التي انطوى لذلك   ؛ المعاصر الغربي  بينالقديم العربي و 

 ما هو بينلته تجديد الفكر العربي بالمواءمة  محاوفي  نجيب محمودزكي  مشروع  عليها

الّتي ) Structure Grammaticale( المنطقية البنية  إلى  تفتقد   فيه بين ما هو المعقول ومعقول   

      من البنية النّحويةأكثر  تقتربتخضع لقواعد صورية عامة و خاصة بكّل نسق منطقي ، و 

(Structure Logique ) ة  قواعدل تخضع التيدة في كّل لغة طبيعيو عدم إدراك هذا ، البناء المحد 

  : الفرق بين البنيتين 

  

 إنشاء تراكيب لغوية طبيعية سليمة البناء إلى   بالضرورةيؤدي"...

 Pseudo(فهي أشباه قضايا .  منطقيا كذلكنحويا ، ولكنّها ليست 

Propositions( ة من حيث  تشبه ألنّهاالقضي ة ورةالصالظّاهري 

أما ) Structure de Surface( على مستوى البنية السطحية الملحوظة

                                                 
   تصدر عن معهدمتخصصةية ، مجلة سداسية  دراسات فلسفمجّلة:   في ،  المحموالت من الّرتبة األولىمنطق:  موساوي أحمد )   100

   .89-88ص ’ 1996 األول، األول،العدد الجزائر،السنة األولى، السداسي جامعة  ،  الفلسفة                           
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 البنية العميقة  مستوى للقضية فتوجد على الحقيقية  المنطقيةالصورة 

)Structure Profonde) " (101.(  

  

اج  يعجز عن إنتالفلسفي العميقة في مجال الخطاب البنية بلوغ  على كّل قول ال يقوى إن

 الزمة  )Pseudo-problèmes( مشاكل أشباهالقضايا الحقيقية التّي تبني المشاكل الصادقة ، بل ينتج 

 هذا النّوع من نلمس نجيب محمود زكي في الفلسفة الوضعية كما تمثّلها  وعن أشباه قضايا ؛  

 منطق منستفادة  المشاكل الذي ال يظهر في البنية النّحوية للنّص ، و لذلك يمكن اإلأشباه

 في ضروريان  و      كافيانالمحموالت في اعتباره البنية النّحوية و البنية المنطقية شرطان 

 زكي اإليبستيمولوجي عند  الخطابتحليل بنية النّص ، فقراءة المنتوج الوضعي المنطقي في 

 لكنّه غير كاف لجعل وا     يستقيم إالّ إذا اعتبرنا البنية النّحوية شرطا ضروريال محمودنجيب 

 قضية فلسفية ، و هذا الشّرط تقتضيه طبيعة الفلسفة ذاتها        الطبيعيةتراكيب لغة النّص 

  : و المفاهيم هي ،  )Langage Natutrel Conceptuel( طبيعية مفاهيمية لغة  فهي

  
هم ما  التّراكيب الفلسفية ، و امنها األساسية الّتي تتكون الوحدات" 

     هو التّجريد الطّبيعييميز المفهوم الفلسسفي عن اللّفظ اللّغوي 

 ) Abstraction   ( ة وأيضاوهي . إذا كانت ألفاظ اللّغة الطّبيعي 

تتصف بدرجة من التّجريد ، وكذلك المفاهيم العلمية هي أيضا لها 

 الفلسفية لكنّها اقّل تجريدا من المفاهيم و  التّجريددرجة عالية من 

 دة بأينة بينما الثّانية ليست مقيدة بموضوعات معيفاألولى محد ،

 ، فمهما تكن الدرجة الّتي تبلغها المفاهيم الفلسفية من موضوع

 تحيل على عالم مقال معين تأخذ منه أن بد  فال  ،حيث التّجريد 

  ) .102. " (مدلولها الفلسفي 

  

  

 ضروري يجب  كشرط ، تحديد عالم المقال   شرطإلى موساويأحمد .د أشار لقد

 الفلسفي كي يجعله في مأمن من الوقوع في أحبولة اللّفظية        القول بنية   إلى يضاف  أن

                                                 
   .89 ص ، نفسه  المرجع)  101

   .  90 نفسه ، ص المرجع)  102
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 إليه كما يحفظها من الوقوع في تضييق مجال النّشاط الفلسفي كما ذهبت ، الشّاعرية  و

 ألن منطق المحموالت يصنّف ،  صاخصو نجيب محمود زكي  و وضعية ،الوضعية عموما  

 و النّمط الفيزيائي    ، المنطقي  النّمط أنماط و رتب ، مثل إلى القضايا  محموالتموضوعات و 

 السياسي     أو  ، النّمط اإلجتماعي ، أو األخالقي  و النّمط السيكلوجي ، و النّمط البيولوجي ، و

ن الغرض المنطقي من هذا التّصنيف في عدم حمل  و يكم؛ غير ذلك من األنماط الممكنة  إلى

 على موضوع من نمط آخر ؛ فال يمكن حمل محمول سيكولوجي على معينمحمول من نمط 

 ، فهو أقول دالليا على ما مثاال نجيب محمود زكي و لنا في ما كتب   ،  فيزيائيموضوع 

   إالّ بعد فوات    إليها  ينتبهء قضية لم يرى أن تجديد الفكر العربي ينبع عنده من حيرة تؤرقه بإزا

  

  

  

  

  

  

  : كاد ؛ وفي هذا يقول عن نفسه بصيغة الغائبأو ،  األوان
  

 بالحيرة تؤرقه فطفق في بضعة يحس هو  فإذا"

 يزدرد ،  اوالثّمانية الّتي قد ال تزيد على السبعة ،األعوام األخيرة  

   ،) 103  " (العجالنتراث آبائه ازدراد 

  

  

 العربي أجد الفكر يؤسس المنهج في تناول مشكلة تجديد الّذي دقّقت النّظر في هذا القول  افإذ

 أي أنّها حقّقت شرطا ضروريا في بنية المقال الفلسفي ، لكنّه ،قضاياه سليمة البنية النّحوية  

ي       فهي تحمل محموال من نمط سيكولوج، ألنّها ليست قضايا بالمعنى الفلسفي ،  كافغير 

)    الفكر ( على موضوع من نمط فيزيائي ، أو من نمط عقلي بالمفهوم الفلسفي  ) الحيرة( 

                                                 
   .5 ص ،  1971  ،  1 ، لبنان ، ط بيروتق ،   دار الّشرو،  العربي الفكر تجديد : نجيب محمود زآّي)   103



 404

 زكي، و ما انزلق  ) التّراث (  موضوع فيزيائي على) يزدرد ( تحمل محموال بيولوجيا كما

 إلىها من نمط   يمكن اإلنتقال فيالتي هذا المثلب إالّ ألنّه طاوع اللغة الطّبيعية في نجيب محمود

 موضوعات قضاياه وبين محموالتها بين هذا ما حجب عنه التّمييز  و  ، أي شرط   دونآخر 

 في تجديد العقل العربي ، فراح يعتبرها صحيحة من حيث وظيفتها الجوهريةفي القضايا 

    .فحسبالنّحوية 

  

  

ها منطق المحموالت  التّحليلية التي يقدماإلمكانيات محمود نجيب زكي اعتبر لو 

 مكونات التّراث عند البحث عن لغة خاصة و أنّه وضعي منطقي يحلّل ،  األولىمن الرتبة 

 صياغة دقيقة تسهل تحليلها و حلّها  فلسفته مشاكلمواءمة له مع الحاضر ، لتمكّن من صياغة 

 نمط معين في عالم إلى  هاصنّف النّاحية الصورية بالوسائل المنطقية الرياضية ، و لو أنّه من

 مضمونها المادي باستعمال وسائل حيث يحدد صدق أو كذب قضاياه من أن  الستطاعالمقال 

 الوقوع في آفة اللّفظية ، تلك اآلفة التي قادته  لتجنّبالتّحقّق المناسبة لعالم المقال المعين ، و 

   يفتح به األبواب الّذي   المفتاحبحقّ على  و لوقع ،  الفكري اإلستتباع وقابلية التّدجين  إلى

  

  

  

  

  

  :  ولتجاوز ما قاله عن نفسه بحقّ  ،  المغلقة

  

 بل ،   أفتح به األبواب المغلقةالّذيانّني لم أقع على المفتاح   .."

 يكون السؤال المطروح نفسه غير مشروع     بأنكثيرا ما شككت   

 هو أنّنا نسال سؤاال  هي  ،ه   و اإلضطراب كلّكلّها علّة الحيرة أن  و

 ) .104" (بطبيعته ال يحتمل الجواب 

                                                 
   .16 ، ص 1978 ، 5 ، لبنان ، ط بيروت   ، الّشروق  دار  ،   الفكر العربيتجديد :   نجيب محمود زآّي )     104
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 II- ) حدود  و آفاق  الـمـنـهـج اإليـبـسـتيمـولوجـي فــي 
 
 

  التراث عند محمد عابد الجابري بحث        
  
  

ين يشكّل ماضي  على أساس القديم ، وينتظم في تراث متعدائما كان التّحديث يتم إذا

 ة و الشعور الذّات شعور الماضي مختزن في  هذاالفكر العربي ، فإنة          العربيكبنية عقلي 
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 للكون       نظرتها تصورات حول   من في ما لهذه الذّات من علوم ، وما لها يتجلّيان  ،   كتراثو

   . اإلنسان و الوجود  و

  

  العلوم هذه الحفر في   تستوجبءة إيبستيمولوجية   بهذا المعنى يستدعي قرافالتّراث

 كانت هذه المناهج       فإذا  ، بين الحاضر و الماضي  يوصل إعادة بنائها و تشكيلها بما قصد

 و إيديولوجي مغاير لواقع الذّات العربية  واجتماعي فكري مرتبطة في األصل بواقع  اآلليات و

 يرى   عابد الجابريمحمد  أن و خاصة و فهمه ؟  التّراثمل مع   يؤثّر ذلك سلبا في التّعافهالّ

 لمقتضيات الموضوع ، أي لمعالجة التّراث تخضع كيأنّه ال بد من تطويع هذه المناهج   

 صحة المنهج ، أم على بالبرهنة تطالبه للجابري فهل قراءتنا ؛معالجة ايبستيمولوجية نقدية  

   خالل ممارسة التّفكير فيه ؟     من قصد استثماره  ، معين  لموضوعجي  تطالبه بتحليل إيبستيمولو

  

رورة  إنواع او غير واع ، لذلك هو في بشكل لتراثه  حامل اإلنسان هو بالض 

 ، و التّواصل معه ، فمعرفة التّراث معناه عند بهحاجة الى معرفة هذا التّراث ، و اإلتّصال 

 ، و لكي نحتويه يلزم أن نضعه في مكانه التّاريخي          توينايح نحتويه بدل أن أن الجابري

 ، و بإعادة ترتيب بنائه بإعادة ترتيب العالقات فيه  يعيد هذا بتحليله تحليال ايبستيمولوجيا  و

 مستقلّين من عقال فنصبح ،  لهعالقاتنا معه ، وبذلك نتحرر منه ، و من القراءات الغربية 

 نتحرر منهما إالّ بالتّعامل معهما أنعتقل ضد الفكر الغربي ، لكن هالّ يمكن   الممنالتّراث و 

  معا ؟ 

  

 فكرة التّحرر هذه ، باعتبارها تشكّل المسألة حول الجابري يتساءل ما كثيرا 

 العربية ؛ وفي هذا السياق كيف نستشفّ من قراءتنا       الذّات النّهضة الّتي تنشدها في  المركزية

 هو مرهون بحفظ ايديولوجيا معينة ، قديمة هل التّحرر ؟  مفهوم)  105 (ٌ  و التّراثنحن  ٌ تابهلك

    . ؟  التّراثي تطبيقها في قراءة النّص و ،   حديثةأو 

  

                                                 
  

   2ر ،بيروت،لبنان، ط  الطليعة للطباعة و الّنشدار  في تراثنا الفلسفي ،معاصرة قراءات  و الّتراث ،نحن :محمد عابد الجابري . د ) 105
                                     1982.  
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 اإلسالمية و رواد الخروج العربية كان هناك صراع ايديولوجي حاد بين الدولة لقد

 الجابريفهل كان هذا وراء ما يسميه . اع متجلية في األندلس   هذا الصربوادرعليها، و كانت  

 هي الرؤية التّجديدية الّتي ما ثم في مقابل البيان في المشرق ؟  المغرب البرهان في بعقلية

 إمكانية بعث الفكر في تعتقد أبدا  ال إلى أي مدى هي رؤية أصيلة  و  ، الجابرييقترحها 

 األوروبي النّهضوي منه أو أو تعلّق األمر بالفكر اليوناني ،  سواء  العربي بفكر آخر غيره

 ؟ آخر غريب عنه   فكرالمعاصر ،أو أي.   

  

 و نقدها للوقوف على ، تحليلها  و أحاول مقاربتها ،  التي هي أهم الفروض هذه

 و ما ، بري الجاعابد محمد و آفاق الخطاب اإليبستيمولوجي عند  وحدودإثبات أو إبطال أصالة 

 أن راسخة مؤداها أن تجديد الفكر العربي، أو نقد العقل العربي ،ال يمكن قناعةحصل لديه من  

 عنه هو استغناءيتم فقط بالدعوة إلى استعمال مناهج جديدة و شرحها ، و لكن الضروري الّذي ال 

 ولكن ، فيه التّقدم  كتشفنأن نستعمل هذه المناهج و نوظّفها في تحليل تراثنا ، ال من أجل أن 

    .    العقالنيةلنمارس فيه 

  

  
    

  
  

II –1 ( ةراث عند الجابريمنهجيفحص متون الت                
  
  

 بن أحمد الوليد، محمد بن أبي    إشرافه على مؤلفاتفي  عابد الجابريمحمد عالج

راث الفلسفي  سلسلة التّضمن)  م 1198– م1126=هـ595 -هـ 520(محمد بن رشد 

) 107(  " التّهافتتهافت"  كتاب نشر و هامين لفيلسوف قرطبة قبل تحليل  كتابين) 106(العربي
                                                 

  .مؤّلفات ابن رشد ، بيروت ، لبنان .العربينشر مرآز دراسات الوحدة العربية ، سلسلة الّتراث الفلسفي  ) 106
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 تاريخ"  بـعنونه ) 108(  " المقالفصل"  مغايرة لهذا األخير ، فقد عمد في مدخل لـ بمنهجية

لة الرئيس في  رشد إلى إبراز المسأابن زمن  حتّى"  الفلسفة في اإلسالم و بين الدين  العالقة

 على اإلسالمية ، فحدد إشكاليتها في العالقة بين الدين والفلسفة في الثّقافة العربية المؤلّفهذا 

 المقال          فصل"  اعتبر أن حيث ،" و التّراث نحن" الطّريقة التي عالج بها الموضوع في 
 الفلسفة و الدين            بين توفيقيا  كتاباليس  "اإلتّصال تقرير ما بين الحكمة و الشّريعة من و

 هدفهما في المنهج ، يحدد منهجين مختلفين لكّل من الفلسفة و الشّريعة ، و إن كان كتاب لكنّه و

 كتاب   "بـ والذي عناه   ،) 110(  " األدلّةمناهج "  لـ معالجته  مدخل؛ أما في ) 109(واحد 
 فقد عمد إلى عرض تاريخي تكويني ، " ية اإلرادة حرو عن العلم دفاعا   نقد علم الكالمفي

   . رشدابن لقضاياه إلى زمن و لتطور علم الكالم 

  

 مناهج  "و " المقالفصل  " تحليل في الجابري توخّاها الّتي المنهجية  تخرجلم
 الفلسفة على المعتزلة وبعض األشعرية ردود بعض  عرض المسلك التّأريخي في على   "األدلّة

 450(        الغزاليأحمد ابن محمد بن محمد بن محمد ،  ، حامد  أبيلفالسفة إلى زمن و ا

 المقارنة على  و ،  النّصوص لذلك اعتمدت منهجيته هنا على  ،)  م1111- م  1058=  هـ 505هـ

وافية  ، وهي الردود الّتي رآها غير األقدم أصولها إلى إحالتها  و ربطها  محاوالفيما بينها ،  

 عن سطحية إلمام بآراء و و إطّالع ،  ضيق  عنوال شافية ، ألنّها ردود مؤامرة ، صدرت 

 و جذّرتهما نزعة مذهبية طماحة في طلب التّحرر من الصواب كرستهمامقاصد الفالسفة   

                                                                                                                                               
 و تحليلّية مع مدخل و مقّدمة ،لحوارا ت و تأسيسا ألخالقّياالعلمّية التهافت ، انتصارا للروح تهافت: مرآز دراسات الوحدة العربّية  )107

مؤّلفات ابن رشد، نشر مرآز دراسات  . العربي الفلسفيشروح للمشرف على المشروع الدآتور محمد عابد الجابري ، سلسلة الّتراث 
   . 1998، 1 ط العربّية ، بيروت ، لبنان ،  الوحدة

  
 مدخل و مقدمة تحليلّية و شروح مع ، و الحكمة من اإلّتصال  الّشريعة بين  المقال في تقرير مافصل:مرآز دراسات الوحدة العربية  )108

 الفلسفي العر بي، مؤلفات ابن رشد ،نشر مرآز دراسات الوحدة العربّية التراثللمشرف على المشروع محمد عابد الجابري ، سلسلة 
   . 1998 ، 1 ط لبنان ،  ،،بيروت 

  
       ، بيروت ، لبنان ، و الّنشر  للّطباعة الطّّّّّّّّليعة دار   ، الفلسفي معاصرة في تراثنا قراءة،راث  و الّتنحن:  عابد الجابري محّمد -)  109

   .266 ، ص 1 ط ،  المغرب   ،   البيضاء المرآز الثقافي العربي ، الدار و                                   
  

  .318-295 ، ص1982 المعارف ، القاهرة ، دار ،  رشدسفة ابن  العقلّية في فلالّنزعة: محّمد عاطف العراقي -   
  

   و شروح للمشرف علىتحليلّية مع مدخل و مقّدمة ،  المّلة عقائد عن مناهج األدّلة في الكشف:مرآز دراسات الوحدة العربّية  ) 110
   ابن رشد ، نشرمؤلفاتلة التراث الفلسفي العربي ،  الدآتور محمد عابد الجابري ، سلسالمشروع                                         

  .1998، 1 ط بيروت،لبنان،  ،  العربية دراسات الوحدة مرآز                                         
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إلى جانب الحكمة - حسبها - لها أن تحياينبغي ضرورة تشييد أصولية ما وفي   الموروث

  " بجالء أوضح ما يعكسه فصل من فصول كتاب الطّموحانية ؛ و لعّل ما يمثّل هذا اليون
       الملك بن عبد اهللا الجوينيعبد  المعالي،أبي الحرمينإلمام) 111( "اإلرشاد

 حتّى ما تضمنته نظرية و ، حامد الغزالي  أبي  أستاذ)  م1085م ـ 1028 =هـ478هـ419(

 و الكواكب ،  في وجود عقول مفارقة  بدعوى   العالمول تفسير هذا  تحاالتي  الفلسفيةالفيض 

 غيرهما     و آخر منفعل ،  و  ، عقل فعال  إلى تقسيماته  وما احتوته نظرية العقل      

  )  .112 (هيوالني

  

  

  

 محمد  فيرى الغزالي على رشد ابن الفالسفة و رد على  الغزاليحامد أبي رد  أما

  : كانا أنّهما  عابد الجابري

   ! تاريخ دون أن يكون لها  التّاريخ تلك الظّواهر التي تمأل من            "

إن كتاب ".  قبل ما"  الّذي يفسرالـ هو" مابعد"الـ في مثل هذه األحوال فـ و

  ).113."( ما بعده ، و ليس ما قبله يفسرهالغزالي 

                                                 
  ، في أصول اإلعتقاد  إلى قواطع األدّلةاإلرشاد آتاب،) :الحرمينأبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا الجویني ، الملّقب بإمام (الجویني ) 111

   .235 ، ص 1950 الحميد ،القاهرة ، مصر ، عبد محمد یوسف موسى و علي عبد المنعم تحقيق                                               
  

 De  "أرسطو   "آتاب الفكر اإلسالمي و أصلها في إلى  الّنظرّیة هذه الكندي يعقوب  ، يوسف بن اسحق  أبو  فيلسوف العربقّدم)  112
Animal  غامضا"  أرسطو"  و آان عند ، یرى األخير أّن العقل الفّعال هو اهللا تعالى  و " األفروديسبي األسكندر"  طّورها شارحه و 

  :  أنظر ،  " يحدث المعقوالت في العقل المنفعل إّنما " ملتبسا
   

ادي أبو ریدة ، دار اللمعارف ، القاهرة ، مصر   محّمد عبد الهترجمة ، الفلسفة في اإلسالم  تاريخ :بوردي .ج.ت -
  . و هوامشها 187 ص    4 ط ،

  
 الجزائر ، المطبوعات الجامعّية  دیوان  ، الفيض عند فالسفة اإلسالم  مشكلة : الرحيم الزیني عبدمحّمد .د -

   1993ن
  .16-15ص                                               

  
   التراث الفلسفيسلسلة  و تأسيسا ألخالقيات الحوار،العلمية التهافت ، انتصارا للروح تهافت:دة العربية مرآز دراسات الوح ) 113

   المشروع الدآتور محمدعلى، مع مدخل و مقدمة تحليلية و شروح للمشرف )3:( ،مؤلفات ابن رشدالعربي                               
   .20،ص 1998 ، 1 العربية ، بيروت،لبنان، طالوحدة الجابري ، نشر مرآز الدراسات عابد                                
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 التي اتّبعها ما بعد الطّريقة استلهام  ينعمد علىالّذي  اإليبستيمولوجي المنهج بهذا

 محمد  عالج) Michel FOOUCAULT( "  فوكوميشال"  أوروبا ، و خاصة منهم فيالحداثيون  

   حامد أبو  وهو المصنّف الذي وضعه ،) 114 ( " الفالسفةتهافت"     كتاب  الجابري عابد

 أن تحليالت  إالّ ؛صحابها   حين هاجمها و كفّر أللفلسفة ضربة قاضية ليكون الـغزالي

 الّذي شاع و ذاع بين النّاس ، لتجعل منه مجرد حقائق موروثة مألت هذا تفضح الجابري

 إالّ عن كذب الصواب الموروث في الفكر العربي - في واقع األمر- ال تعبرلكنّهاتاريخنا ، 

  .المعاصر

  

 لكنّه و ،تّاريخي وحده   بالمنهج الالقدماء عمل الجابري  عابدمحمد  يواجهلم 

 النّظر المنطقي للقضايا    من األفكار الموروثة بنمط مسألة  فقد عالج،  النّقديسانده بالمنهج  

 و هذا يلزم عنه ،  كاذبة عمادها القول بان صواب الموروث قضية أطروحة نجده يضع  لذلك

 تاريخ واقعو قول ليس له مقابل في  هللفلسفة الغزالي القاضية الّتي وجهها بالضربةأن القول 

 بكر أبي  معخاصة   ،الفكر الفلسفي عموما ، إذ يكذّبه ازدهار الفلسفة في المغرب و األندلس  

 ذاع صيته في الذي )م1138=هـ533ت( بابن باجة   و الصائغ  بابن المعروف يحيى بن محمد

 كان له ذلك من ود المرابطين   و غرناطة باألندلس ، ثم في فاس بالمغرب على عهإشبيلية

 أعمال        تكذّبه   كما  ، المنطق و الطّب و الرياضيات و الفلك وخالل اشتغاله بالفلسفة  

 غرناطة عرفته الّذي) م1185-م1110= هـ581ذذذ-هـ502 ( محمد بن عبد الملك بن طفيلبكر أبي

 في لون من نبغ حيث ،م الموحدين   بالمغرب على أيامراكش طنجة و وباألندلس ، ثم سبتة  

 نظرية في المعرفة تبين وهي قصة  ،) 115" ( بن يقظان حي" الفلسفة عكسته قصته الشهيرة 

 في يترقّى "  يقظان بن حي"  ، حين جعلت  الذّوقي المنهج العقلي على المنهج تقديم  علىتقوم 

 له فتم حتّى عرف اللّه عز و جّل   قلالع بواسطة اختبار الفروض  باستعمال  المعرفةمدرج  

 للموجودات  المغاير بالعوالم الروحانية ، بادئا من مرحلة اإلدراك الذّاتي ، أو جوهره اإلتّصال
                                                 

   ، القاهرة ، مصر  الحلبي الّتهافت ، مصطفى تهافت واحد مع  مجّلد هذا الكتاب في طبع  الفالسفة،تهافت :  حامد الغزالي أبو)   114
   .هـ   1321                                

   .101 ص ،  1966  ،  3 ، مصر ، ط  القاهرة المعارف ،  دار ،  أمينأحمد تحقيق  ،   بن يقظانحي   :طفيلأبن ) 115
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)   116 (فيه إلى التّشبه بواجب الوجود ، و الفناء    - مدارك الوجود أعلى في -الفانية ، ليصل 

  : بذلك وحده أن  واثقا

 المشاهدة الصرفة ، و اإلستغراق تحصل"               

 الموجود الواجب إلى إالّ  –بوجه من الوجوه - ال التفات فيه ، الّذيالمحض  

  )117" (الوجود 

 ، العتمادها منهجا جريئة  بن عبد الملك بن طفيلمحمد بكر أبي نظرية أعتبر إنّي

 جانب ما إلى و بعلم الفلك  ،  بالطّب اشتغاله ؛ لعلّها نشأت عنده من  الحقيقةمباشرا في إدراك 

 مكانة مرموقة في تعبيرها عن تأسيس منهج عقالني نقدي ، يتجاوز من رشد بن الوليد أبيلفلسفة 

  .بها البدعوية الّتي كان الفكر الفلسفي العربي اإلسالمي وقتذاك مشبعا  األدبياتكّل 

  

 و توطيد المنهج العقلي البرهاني  توكيد ما ينبغي التّنبيه و اإلشارة إليه في ولعّل

 يحمله من ما  إلى  يعود تمكينه تمكينا قويا عند فالسفة المغرب  و ،  عابد الجابريمحمد  عند

 علي الحسين بن أبي أمثال من ، الخامس و السادس الهجريين  القرنيننقد الذع لصانعي ثقافة 

   محمد بن محمد بن محمد ابن أحمد الغزاليمدحا ابي و  ،  عبد اهللا بن الحسين بن سينا

 عبد اهللا محمد بن عمر أبي الدين فخر  و، الفتح محمد بن عبد الكريم الشّهرستانيأبيو

 القرن السابع الهجري     من الطّوسي  محمد بن الحسنالدين نصير  حتّىو  ،القرشي الرازي  

 من بأنّهم ما إليها ، و و خراسان  إلىنّهم ينتمون   بأنّهم مشارقة ، بمعنى أكلّهم ينعتهم  حين

 ، وبالتّالي هي الصانعة الحاكمةمثقّفي البالط ؛ أي أنّهم يكرسون اإليديولوجيا الضاغطة ، ألنّها 

 مارسه من سياسة داخل العلم  لما سياسيا  طموحا سينا ابن في الجابري يرى لذلك ؛للوعي  

 يقرأ و من هذا المنطلق  ؛) 118( منه انتهازيا إلى أبعد الحدودلتجع واعية و علنية ،  بصورة

 تصبو إلى الكشف عن قاعدتها بطريقة   سيناابن يستنطق نصوص و   عابد الجابريمحمد

                                                 
  .99المرجع نفسه ، ص  )  116

  
  .101 ص ، نفسه  المرجع)  117

  
   تحليلّية مقّدمة  مع مدخل و،لحوارا  و تأسيسا ألخالقّياتالعلمّية التهافت ، انتصارا للروح تهافت: مرآز دراسات الوحدة العربّية  ) 118

   ، سلسلة الّتراث الفلسفي العربي الجابري شروح للمشرف على المشروع الدآتور محمد عابد و                                           
  .30  ص، 1998 1 العربّية ، ط الوحدة دراسات  مرآز، نشر )3:(مؤّلفات ابن رشد                                          .
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 مذهبيا           متحيزا الغزالي في  يرى كما  .   اإليديولوجية محتوياتها و  اإليبستيمولوجية

 التّهافت  كتاب و هذا كما تكشفه كتاباته ذاتها ؛ فقد جاء  ،، و ذاتيا  ايديولوجيا ، ومدعيا و

 الباطني اإلسماعيلي كان المذهب أن تقويض أي ، الباطنية فضائح  األصل من أجل  في) 119(

 و باألخص مشاربها الفيضية السينوية ؛ فلم ،يتطلّب خلخلة األسس الفلسفية الّتي يقوم عليها  

 نظام ما كان تلبية لدعوة الخليفة المستظهري بقدر لغزاليباقناعة فكرية خاصة   ذلك من يكن

التي (  استقدمه إلى نظامية بغداد الّذي )م1092  إلى م  1072=   هـ  475 إلىهـ  455حكم من (الملك 

 لةدوليكون النّاطق اإليديولوجي باسم الدولة في مقابل )  مع نظامية نيسابور تزامناأنشأها 

 كان في فالكتاب  ، إلى ضرورة قيام اإلمام المعصوم  بدعوتها التي صارت تهدد ،الفاطميين  

 الذي لصد أخطار اإلسماعلية حينما نعتهم بخلع ربقة الدين ، وهو نفسه النّعت موجهاجوهره 

 م932 -م864=هـ 320-هـ250(  بكر محمد بن زكريا الرازي أبووصف به الفالسفة هناك ؛ أما 

 الدين محمد بن الحسن نصير  يكتب في كّل شيء حقّا أو باطال؛ في حين وضع حسبه فكان) 

 مقابل في"  الفرقة النّاجية اثبات " كتابه       ) م 1274= هـ673-م1201=هـ597( الطّوسي

 اإلمامية في حين كان بمقالةافتراض فرقة أخرى ليست على ايديولوجيته ، و حصر الحقّ  

  . عشريةاإلثني بين اإلسماعيلية و الشّيعة -حسب الظّّروف-تأرجحا   م

  

د   يلحعلى عابد الجابري محم  مزاعم تكذّبها هي القول بتهافت الفلسفة  أن 

            ؛ )م 1191 -م1154=هـ 587-هـ 549( بن حبش السهروردي   يحيى الدين شهابإشراقية 

 بل أن ؛) م1240=هـ638تـ (عربي  الدين محمد بن علي بنمحي براألك يدحضها تصوف الشّيخ و

 الفكر األشعري في تتهافت ، بقيت تواصل حضورها أن الغزالي السينوية، الّتي أراد لها الفلسفة

 اإلثني عشري ة و الفكر الشّيعينفسهذاته ، و في صميم اإلسماعيلي    .  

  

  

  

                                                 
  .1955 تحقيق سليمان دنيا ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ، الفالسفة تهافت :  حامد الغزالي أبو)  119
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 ΙI -2   (  ة من اإليديولوجيا  العالمالقراءة موقع  

  

   

جديد في تكشف "  التّهافتتهافت " لـ الجابري قراءة إن عن مصطلح منهجي 

 "  الشّهرةعائق "يسميه أو ما  ،) 120 "(معرفي عائق  الشّهرة"  ، وهو مصطلح النّصقراءة 

تي يؤسس عليها  الّالمنهجية يعد اعتماده في القراءة أداة فعالة في الكشف عن أولى العقبات الّذي

 التّجديدي المنهجي أي نص تراثي انطالقا من هذا المدخل فقراءة للموروث ؛  قراءته الجابري

 لذلك يعدها ؛ "  أنتجه المؤلّفكما"  ليست أبدا قراءة و "  تنتجه الشّهرة كما" هي قراءة   

 هي "    عالمةقراءة" ـ  استبدالها بعلى حفر التّراث  أدوات تعمل "  جاهلةقراءة " الجابري

 ، و تأسيسا ألخالقيات الحوار ؛ وهي ذاتها العلميةالّتي يريد إعادة تأسيسها انتصارا للروح 

 سماها  حينما  بكر محمد بن باجةألبي   "  المتوحدتدبير" لرسالة   تحليلهالقراءة الّتي أكّدها في 

 من مفعول في نحت هنا للمنهج الباشالري ما   و ال يخفى علينا؛) 122)(121( " المطابقة القراءة" 

  . هذه القراءة العالمة فيالمفاهيم ذاتها ، ناهيك عن المنهج المتّبع  

  

 ة الّتي حصر المنظورات  إنالّتي هي قراءة عالمة داخلها  كّل الجابري المنهجي 

 بل  ،ع حدا للفلسفة   يضلم  حامد الغزاليألبي"  الفالسفة تهافت "مكّنته من الحكم بأن كتاب 

 على الفالسفة إعالنا عن ازدهارها في المغرب و األندلس كما تبينه إسهامات و ابتكارات كان

 ممثّال  الوليد بن رشدأبي قرطبة لفيلسوف "  التّهافتتهافت"  و من ثم جاء ؛   شيعهممختلف  

                                                 
   .19المرجع الّسابق ، ص  ) 120

  
   البيضاء،المغرب،و دارالدار المرآز الثقافي العربي نشر معاصرة في تراثنا الفلسفي،قراءات،  التراثو نحن:محمد عابد الجابري   ) 121

  .262، ص1982 ،2الطليعة،بيروت،لبنان،ط                                
  

   عنالبحث قراءة تجعل همها بأّنها  المطابقةالقراءة  حدد الجابري فيه مفهوم حيث  27 ، الهامش رقم 301 نفسه ، ص المرجع  )  122
   توظيف المقروء هو  القراءةالتالي فان الهدف من هذه  للمقروء،وليس عن وظيفته اإلیدیولوجية،و باإلیبستيمولوجي األساس        

   بين اإلیبستيمولوجي و اإلیدیولوجي هو فصل تمليه الضرورة الفصل و ليس ایدیولوجيا ، هذا مع التاآيد على ان ایبستيمولوجيا        
  . فقط ،إذ ال یشكل هدفا معرفيا او ایدیولوجيا المنهجية        
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   واعية بمنهجية" قطعت"جاوزت ، بل  الثّقافة العربية اإلسالمية ، تضمنلقفزة نوعية في الفلسفة 

  ).123 (الغزالي  حامدأبي مع كالم و ، سينا  بن علي أبي  فلسفة  مع

  

ة من الطفرات  طفرة  رشد الوليد بن ابو يعدالفلسفة تاريخ في  اإليبستيمولوجي 

س     صاحب منهج عقالني نقدي يتأسيعد كما   ؛ من لحظاتها األساسية  لحظة واإلسالمية   

 الفكر اإلسالمي في كل مباحثه ، خاصة ما من األدبيات البدعوية  إطراح على  -عموديا -

 المشاكل أمهات الفصل في  القول  عن البحث ؛ كما يتأسس على  الفلسفيةيتعلّق منها بالمباحث 

 قسم من  خطّاب حميدالعبد .د الشّريعة بالحكمة ؛ و لعّل عالقة و خاصة  ،  العقلية والّنقلّية   

 الوليد بن رشد أبو تمكّن من إبراز معالم الخطاب العقالني الذي اعتمده الجزائرالفلسفة بجامعة 

 الفرق والنحل و  األشياع التي أملتها و غذّتها  الضيقة اإليديولوجية  المواقع هذا لتجاوز  و  ،

         المثاليةمتالك الحقيقة اإلسالمية  ا- سواها دون  -والملل اإلسالمية التي تزعم كل منها 

 و القهر        ،ولو بالعنف  - و تعمل سياسيا   ،) 124( لتصد بها كل ما عداها  ، الجوهرية  و

  .  ضاغطة  سوسيولوجية على جعلها حقيقة - التّخويف، و التّرهيب و

  

  ة هذه إنسها العقالنيعن انبثاق  اكانت الوليد بن رشد  أبو التي أس ر الحقيقيلمعب

 من و في كل أشكاله  - وضده - مع التاريخيمجاهدةعقلي مبدع لمناهجه و مواضيعه نتيجة 

 أرستقراطية الرجل ، من و ذلك على الرغم ، رافضة  جهاديةثمة كانت نظرية المعرفة عنده  

 أدخله الفيلسوف             أن  ذمن ارتياحا  لها أنّها مرتبة لم يبد إالّ  ؛و مرتبته في البالط  

هـ الى 559حكم من (  يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحديأبي الخليفة  بالط  طفيل  بكر بنأبي

 أبي   من الخليفةدنوه  رغم كما أنه لم يكن مفكّرا لألمر الواقع ؛  )م1184 -م  1163=هـ 580

 درجة إلى  )م سنة وفاته1199-م 1184=هـ 596هـ إلى580حكم من(  المنصوربـ  الملقبيوسف يعقوب  

                                                 
  .254،و249،250، ص نفسه  المرجع  )  123

  
  : في ،    فصل المقالفي العقالنّية خطاب: عبد الحميد خطاب . د )  124

   ، 5 ، العدد 3 الفلسفة بجامعة الجزائر ، السنةمعهد یصدرها ، مجلة سداسّية متخصصة  فلسفّية دراسات                                   
  .48-25  ، ص1998                                   
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 وحتى أصهارهم بل شيوخ الموحدين األكابر كلّهم ؛  مواضع  بها التّكبير تعدى ومن التّعظيم   

 عبد  محمد أبي   في موضع أعلى من مرتبةهذا المنصورأنفسهم ، حيث كان يجلس عند 

 هذا الموقع الفلسفي التّواق إلى ومن   ؛المنصور ابنة زوج   ،الهنتافيالواحد بن الشيخ حفص  

  من المصادر ما  ولعّل هذا؛ و يشرح و يؤلّف يعلّم  الوليد بن رشدابو كانالبحث الحر يعد 

 أظن وال في استرسالها في العقل العربي إلى أيامنا هذه    و بل  ،المهمة في نكبته فيما بعد  

 المعاصر العربييزال يشعها الّآلشعور في العقل الفلسفي  النفسي مغاليا حينما أرى أنّها نكبة  

 بصفة عامة ، و الفلسفية  بصفة عندنا الفكرية المعرقالت  كبرياتإشعاعا يجعل منها إحدى  

 أخص.  

  

 باألطر النبعاث حركة فكرية حرة غير مبالية قائدا   رشدبن  الوليدأبو انبرى

 إلى التّنقير عن يصبو لكل بحث مالزمة  منهجيةفجعل من العقلنة  اإليديولوجية المكبلة للفكر ؛ 

 العمل الذي أن  اعتبر  حينما   خطّاب الحميد عبد .د بالذّات ما نبه إليه  هذا و لعّل ؛الحقّ   

  : يكنلم"    المقال فصل"  في قرطبة فيلسوفقام به  

 رد فعل ضد مجرد "                                                   

 – و المخاصم  ، سيادته في اإلتّجاه الديني المحافظ  ودواعي التّزمت  

 هو محاولة أيضا  وإنّما  ، لكّل استنارة عقلية  و للفلسفة –مبدئيا 

 ، كما يتمثّل ذلك عند الدين بيان قصور اإلتّجاه الكالمي في فهم تستهدف

  ) 125" (األشاعرة 

  

"     أرسطو" هذا المنهج العقلي هو ما قاد فيلسوف قرطبة إلى اإلهتمام التّجديدي بـ أن أرى وإنّي

 التّفكير و التّعليم في تأسيس لدور  المبطلة مع الصوفية  قطيعة معالم ليرسم )م . ق322-م. ق384(

ليل على  دخير   اهتماماته بترجمة و تلخيص مؤلّفات المعلّم األولفجاءت  ،   المعرفةنظرية 

 بها السلف  قام ويدرس و يحلّل التّرجمات الّتي ،  يحلّلها و  ،  يدرسها خاصة لما راح  ،ذلك   

 ثم فيعلّلها  ، و المغالط  النّقائص  يبرز الصواب من الحقائق ، و يكرس  نقدي على منهج مرتكزا

                                                 
   .32 نفسه ، ص المرجع )  125
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 ذاته الّذي كان يمارسه          هو هذا المنهج  لعّل و  ؛ فيعوضها   ، يبطلها   أو  ،يصححها  

  . الفكر الفلسفي اليوناني السابق عليه  تقويم و استعادة في   "أرسطو" 

  

أالحظ  يجعلني  ما هذا  إن  من  رشدبن  الوليدأبا نفسه هو الّذي مكّن المنهج  أن  

لك بوضوح فيما   نلمس ذلعلّنا و   ؛ سوء الفهم و النّحل  شوائب  من " أرسطو" مؤلّفات تحرير

 PLOTIN   ( " أفلوطين" إلى بإعادته"  أرسطو" لـ "الربوبية "كتاب انتساب  تصحيح به من قام

 اإلستنتاجات  صحح ؛ و منها" أرسطو" نظرية الفيض الحقيقي، فخلّص صاحب   )م270-م204=

 الشّيخلك فعل مع  وكذ؛  )م 950-م 870=هـ 339-هـ259( محمد الفارابي  نصر أبوالّتي اعتمدها 

 عن الصواب حاد أنّه  رأى  حينما) م 1037-م 980=هـ 428-هـ370 ( علي بن سينا أبي  ،الرئيس 

 قول ينتج عنه تغيير ألنه الفالسفة   بين المذهب  هذا في نشر  ـ قبله  من الفارابيـ هو و 

  . اإلالهي العلم  في  مذهبهم

  

النّقل و التّبليغ موضع اهتمام خاص ،ألنّها  مشكلة الجابري  عابدمحمد  يضعلهذا

 العربي المعاصر ، فراح يلح المفكّر أكبر مشكالت هاجس البيان و التّبيين لدى منفي رأيه ،  

 سعيد أبو الغرض على غرار اللّغة الّتي طالب بها النّحوي تؤدي "  عالمةلغة" على وضع 

 جرت الّتي) 126(في المناظرة) م978= هـ368 سنة المتوفّي( اللّه بن المرزبان السيرافيعبدالحسن بن 

 وزير الخليفة ،وهو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات أبي الوزير بمجلس )م937(هـ 326سنة 

اسيناظر والّتي  ) م932-م908=هـ320إلىهـ 295 من حكم ( باللّه، جعفر بن أحمد المعتضدالمقتدر العب 

 هذا قياسا على و، )م939=هـ328المتوفّي سنة (ن يونس القُنائي  بشر متّى باأبفيها المنطقي   فإن 

 ا لدى يستدعي  الوليد بن رشدألبيقراءة نصص استعدادا خاصيتطلّب إعدادا و ،  المتخص 

 القارئ إلى نوع من اإلعداد الخاص لدى يطمح الجابري من القراء ، بل نجد غيرهخاصا لدى 

  :المختص ليتمكّن من 

                                                 
  :تراجع تفاصيل المناظرة في )126

  
  .171 الى152 ،ص1989 للنشر، الجزائر ،موفم األنيس ،  1،ج ) ج3( ،المؤانسة و اإلمتاع: حيان التوحيدي أبو -
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ٌ  وٌ اآلراء الموروثةٌ  موضع المسبقة ما تراكم عنده منٌ  األحكام جعل "  

 عـندمـا ديكارت فعلسؤال ،أو على األقّل وضعها بين قوسين ، كما 

ٌ  و البحـث عـن بــداية  ٌ مسح الطّاولـة عـقـد العـزم عـلـــى

  )127".(جديدة 

 للمنهج األسسهو يرسم   و- العالمة قراءته الجابري جعل  لقد                   

 اإليبستيمولوجي أداة منهجية همها البحث عن األساس -اإليبستيمولوجي للتّعامل مع الموروث 

 ة ؛ و بالتّالي فإنهو من هذه القراءة  الهدفللمقروء ، وليس البحث عن وظيفته اإليديولوجي 

 العالمة ليست قراءة بدون هوس  و ليس إيديولوجيا ؛ فالقراءةإيبستيمولوجياتوظيف المقروء 

 نمعرفيين بصدد هذه أنّني إالّ.    ، وإالّ كانت غير ذات معنى معيل هنا تحفّظين هامأسج 

 فإن كنّا نقرأ بدون ، " الموروثة بين قوسيناآلراء وضع"الخطوة المنهجية ، أولهما يتعلّق بـشرط 

 بأطر ، فإنّنا لن نسلم من اإلرتباط  اإلسالميةية  ثقافية عامة ، هي الثّقافة العرببأطرارتباط  

 الّتي )Gaston BACHELARD "(باشالر غاستون "و )Michel FOUCAULT( " فوكو ميشال" ثقافة 

 اإليبستيمولوجية و في القطيعة ، جهة  من في الحفر المعرفي  مفاهيمه الجابري  منهمااستقى

 من المعاصرة مع العقالنية و   اإليبستيمولوجياعامل مع من جهة أخرى ؛ كما أن التّطلّع إلى التّ

 إلى فلسفة    مدخل " جانبها الوظيفي ، أو اإلجرائي ، أو الغرضي ، هو ما يعكسه كتاب    
 Robert"   (بالنشي روبير" جاء معبرا عن إعجاب صريح بأفكار الّذي)  128 ( "العلوم

BLANCHE( ن ألثره يعكس الجزء الثّاني من الكتاب عّلول   ؛ المنهج التّجريبي  حولاقتفاءه البي 

 المخصص لها هي نفسها القسم، بل حتّى في طريقة عرضه ، إذ جاءت معظم النّصوص في 

  )129 (" بالنشي روبير" لـ"   الفيزياء  وفلسفة التّجريبي المنهج "الّتي احتوى عليها كتاب

  

                                                 
   تحليلّية مع مدخل و مقّدمة ،لحوارا ات و تأسيسا ألخالقّيالعلمّية التهافت ، انتصارا للروح تهافت: مرآز دراسات الوحدة العربّية  ) 127

   الفلسفي العربي الّتراث شروح للمشرف على المشروع الدآتور محمد عابد الجابري ، سلسلة و                                        
  18ص.1998 1 ، ط  العربّيةالوحدة دراسات  مرآز، نشر )3:(مؤّلفات ابن رشد                                       .

   ، جزءان  ،  دراسات و نصوص في اإليبستيمولوجيا المعاصرة، إلى فلسفة العلوم  مدخل:  عابد الجابريمحّمد)  128 
    .1976 ، 1 ط، الّطليعة ، بيروت ، لبنان  دار  ،  المعاصرةتطّور الفكر الریاضي و العقالنية  : 1ج -

  
  .1976 ، 1 ط،ر الفكر العلمي ، دار الّطليعة ، بيروت ، لبنان   و تطّوالتجریبيالمنهاج  :2ج     -        

  
Armand .Ed , La Méthode Expérimentale et la Philosophie de la Physique: Robert BLANCHE  ) 129

Colin , Paris , France , 1969 .                                                                                 
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د  يلحمة الجزءفي  عابد الجابريمحمل من كتابه ذاك  مقدة  على األواألهمي 

 اإليبستيمولوجية ، مما جعل منها الميدان الرئيس الّذي يستقطب الدراساتالبالغة الّتي تكتسبها 

  العربي في القرن العشرين ؛ لكن األمر عنده ليس كذلك بالنّسبة إلى العالم الفلسفيةاألبحاث 

 عرض المسائل الفلسفية دون التّقيد بوجهة نظر معينة     بالتزام الجابري  عابدمحمد تعهد لذلك

  : قراءة هي قراءة آثمة ومنحازة ؛ فهناك كّل دون التّنكّر في ذات الوقت لحقيقة أن و
  

 ، سواء في الغرض أو التّحليل ،أو في النّقد و إبداء موجهة رؤية"

دمي المعاصر  ومؤشّراتها من الفكر التّقمقوماتهاالرأي ، رؤية تنشئ 

 العلمية لخدمة اإلنسان ، لتطوير والمعرفةكالفكر الّذي يكرس العلم ، 

  .) 130"(وعيه ، وتصحيح رؤياه

  

 في شأنه ، "   األبستيمولوجيةالقطيعة " بمفهوم عابد الجابري محمد افتتن لقد

 بن  الوليدأبي تحليله ألفكار في فاستخدمه ذلك شأن جّل اإليبستيمولوجيين العرب المعاصرين ،

  يسأل اإلنصياع له ؛ لذلك لم  و دون أن يتحرس في الوقوع في إغراء المفهوم  ،) 131(رشد 

 مجال انطباقه في وعن ، وال حتّى عن حدوده اإلجرائية ،  الحقيقي مدلوله اإليبستيمولوجي عن

 في ليزرعاجتثاثا    اجتثّ من ميدان انطباقه مفهوما أراه  لذلك   ؛الفكر العربي قديمه وحديثه  

 ، ذلك من قبل  إلى بن نبي مالك نبه وقد   ؛  الموضوعتربة غريبة عنه ، دون مراعاة لتلون 

 خطورة قضية جلب عن  " األفكار في العالم اإلسالمي مشكلة"  كتب في حينماو كان ذلك  

ارا ميتة ال تؤتي  تكون أفكفال   ،  اإلسالمي الغرب ، وزرعها في الوطن العربي مناألفكار  

 ، فتورث المضاعفات المرضية لألفكار األصلية تتعفّنأكال و ال تثمر ثمارا فحسب ، ولكنّها 

)132 . (  

  

                                                 
   الّطليعة ، بيروت  دار  الرياضي و العقالنية المعاصرة ،الفكر تطور : 1 جزءان، ج،  إلى فلسفة العلوممدخل:  عابد الجابريمحّمد.)  130

    .4 ص ،  1982 ، 2 ط ،   لبنان                                                                
  

   .1978 ، المغربمدرسته في الغرب اإلسالمي ، ندوة ابن رشد و )  131
  
  ت ،  . علي ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، دالعظيم محمد عبد ترجمة  األفكار في العالم اإلسالمي ،مشكلة: بن نبي مالك)  132 

   .217-197 ص                       
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 نحن" يرد له ذكر في لم" اإلبستيمولوجية القطيعة" على الرغم من أن لفظ و
الّ أن ما ُأِريد له أن  إ، " العقل العربيبنية" وال في ،"  العقل العربيتكوين" وال في ،"والتّراث

 والتّقابل بين الجمود ، " اللّوغوس" و" الميتوس"يعبر عنه كلفظ ظّل قائما ، ليرسم التّقابل بين 

 بين في اتجاه العقل والمعقول ، والتّقابل بين عناصر النّهضة والتّقدم ، و والتّحررعلى التّقليد 

 سندا التّحليلوتبقى هذه اإلستراتيجية في عناصر اإلنحطاط والتّضليل في الفكر العربي ؛ 

  . قضايا المعرفة العربية اإلسالمية مواجهة  حيال  عابد الجابريمحمدمرجعيا في تحركات 

  

 هي   القراءة ألح على تسجيلها فتكمن في أن مثل هذه الّتي المالحظة الثّانية  أما                

 ، قراءة تفتقر إلى التّأسيس للبداية الجديدة في التّعامل مع هامكونات عنقراءة فارغة ، تبحث  

 حيث من   عابد الجابريمحمد مناقشة فكر  وجوب ؛ وهنا أشير إلى الثّقافية  المواريث

 بعد الحداثة           ولما للحداثة من حيث مفهوم اإلطار التّاريخي   والمرجعية المنهجية له ، 

 األطروحة    هذه الراِبع من الفَْصل  رأيي فيه في بينتما، وهو موضوع   منهج التّعامل معهو

ـّة  بالحداثة الذي عنيته  و  الذّات  استمداد تحوالتها النّقدية ، وحدود  و    مـستوياتها، الغربي

  أن اآلليات المنهجية في الفكرالقولو لعّل ذلك ما يمكّنني في هذا المضرب من . العربية منها 

 آليات مختلفة في مراجعها ، و متأثّرة بمنطلقات هي  عابد الجابريمحمداإليبستيمولوجي عند 

 عموما يمثّل تساؤال المغاربي ذلك أن الغرب في الفكر ؛  الغربيالنّهضة األوروبية ، و بالواقع 

رى  نقد شديد في ظاهر الخطاب من جهة ، و يمثّل من جهة أخإلىمزدوجا ، فهو يتعرض  

إن الغرب يمثّل فعال نقطة  . وأداته التّحليلي النّقدي للمعطيات القائمة  الفكرمنهج توجيه 

 على المستوى اإليديولوجي ، أي على الغياب  مناإلختالف و اإلتّفاق ، يغيب بلون خاص 

  حيثمنالمستوى المنطوق ، فيعمل وجهه اإلستعماري عمله القوي في هذا الغياب ، و يحضر 

 ريآليات التّحليل ، و النّموذج التّصو.  

 

د الغرب في ايبستيمولوجيا إنعابد محم ذلك             هو الجابري 

 أن يتكيف مع هذه المفارقات             - بمفاعيل الزمن -الغائب الّذي استطاع  /الحاضر

 من - ، و ال يمكن  فكرهر في  التّعايش معها ، إلى درجة أنّها تبدو في غير تصادم أو تنافو

 افتتن بها الّتي  الخصوصية أن نفهم هذا الفكر بمعزل عن تحليل لدالالت -وجهة نظري  
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 بعض  إلىفيكفي أن نعود   . خصوصا عابد الجابري محمد عموما ، و المغاربيالمثقّف 

ـّد كتابات  مثل     ،العينات الهامة في هذا الموضوع     مصطـفى و،)  133( أركون مـحم

 الكبير    عبد و  ،) 136( السالم بنعبد العالي وعبد، )135 ( جعيطهشام و  ،) 134 (لـشرف

 الفكر الفلسفي خصوصية  نفهم كي   ، و غيرهم  ،) 138( الفاسي عالل و ،) 137 (الخطيبي

 ة عموما خصوصا،المغاربيو خالل توظيف منهجي  من)  139( و الثقافة المغاربي معرفي 

 الفكر من حيث هذا  دالالت من خالل توظيف و   اإلستعمارية، اإلستعمارية و ما بعد للمرحلة

 و سواء في اتّجاهها نحو اآلخر لفك اإلرتباط مع الثّقافة المهيمنة ، أو لشد   ،حركيته األساسية 

اريخ  أو في اتّجاهها صوب الت؛ عراها ، ومن خالل التّوكيد على الداللة الجغرافية  توثيق

 الهوية   على أو في اتّجاهها ناحية التّوكيد  ؛ تجاوزه   و  ، استيعابه  ولمعالجة قداسته ، 

 إلى ما و     العينات هذه إلى فيكفي إذن أن نعود  ؛) 140( الخطاب الواعي في التّاريخ لتأسيس

 إن  - توصلنا  نتائج يمكن أنإلى  نصل كي  ، اهللا شريط عبد. أستاذي دمواقف مثليقابلها ،  

 حقائق إلى  - فيه   المدقّق أهمية و وجوب البحث إلى ما أشير  هو و  ،نحن حلّلناها بعمق   

 ة في هوية الفكر الفلسفيجوهريصالته بالغرب        في حيث هو فكر مأزوم  من  المغاربي 

 وعيهم و اللغوي ،  و     انتمائهم الطبقي  حيث من ذات المفكّرين المغاربيين   و في طبيعة  و

 يرتكز عليها الّتي قناعاتهم بالرؤى الكبرى  و  صلتهم من حيث  و   ، الحياة    وبالزمان   

                                                 
   دراسات الوحدة العربّيةمرآز  ،  العربّي  المستقبل مجلة ،  بّيالعر و التاريخي للمغرب  اإلجتماعي الفضاء : محمد أرآون  ) 133 ,

   .1986 ، 93 ، العدد 9 العربية ،بيروت ، لبنان ، السنة الوحدة ، دراسات لبنان  بيروت                               
  

 1971, e Franc, Paris , MASPERO . ed,Nation et Société , Algérie' L: Mustapha  LACHERAF )134  
, France , Paris , Seuil . Ed,  Collection Esprit ,Islam 'europe et l'L: Hichem DJAIT  ) 135   

  
   المغربّية للّناشرینالشرآة الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ؛ دار  الفلسفّي في المغرب ، الفكر :عبد السالم بنعبد العالي  ) 136

  .1983 ، المغرب ، المتحدین                                    
  

  .دت .  العودة ، بيروت ، لبنان دار  المزدوج ، النقد : عبد الكبير الخطيبي  ) 137
  

    .المغرب الطباعة المغربية ، تطوان ، دار ،  العربّي في المغرب  اإلستقاللية الحرآات: عالل الفاسي   ) 138
  

  :راجع في هذا  ) 139
 الحكمة و دار النهضة   دار عبد العزیز بوباآير ،  ترجمة  أفكار و نزعات ،المثقفون ، الغاربّية  األنتليجنتسيا : ماآسيمنكو  فالدیمير -    

   .1994 ، 1 ، طالجزائر
                    

  :راجع في هذا  ) 140
   بنعبد العالي،سعيد السالمبد  الجابري،حسين مروة ، هشام جعيط ، عمحمد نقدیة حول اعمال  مباحث  ،مداخالت : علي حرب -    

  1985 ، 1ط ،   لبنان ، بيروت الحداثة ،  دار   ،بنسعيد                      
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 التّقدمي  الثّوري أوّ ، كالصلة بالنّموذج السلفي ، أو الليبيرالي   المغاربي الفلسفيالفكر  

 . غيرها من العالقات الداللية  و   ،نفصال عنهما   اإلأو    ، السلطة   و  بالسياسة   والصلة

 

ابقة ما أردت الوصول إليه من خالل الفكرة إنالس  يقيم في الفكر هو أن الغربي 

 تأكيد مبدأ من هذه المنطلقات لم تمنعه لكن   ؛ و يساهم في ضبط أولوياته  ، الجابري كيان

 وفق منطق تعايش المفارقات، دون صدام           ، و هذااإلختالف والهوية و الخصوصية  

 فكرة جاءت لذلك  ،  لجابري الذي يؤسس نسيج الشّخصية العلمية لـالمنطق و هو ؛ توتّر  أو

 إدراك و الشّجاعة في طرح األسئلة       و  ، التّراث   محاورة لتعني القدرة على عندهالهوية  

 ، و التّنقيب فيه عن التّراث؛ كما جاءت لتعني أيضا حفر  غير المعلنة واألبعاد المعلنة   

 اإللتقاء الثّابت  على تؤكّد و هي وظيفة أساسية من وظائف الفكر عنده   ؛التّجلّيات غير المعلنة  

 و    )MICHEL FOUCAULT()   141("  فوكو ميشال"  الفيلسوف الفرنسي بين البين بينه و و

 ، تلك الصفة الّتي تضفي عليه ظاهرا منطقيا الفكر على الكونية   في هذا ما ينفي الصفةلعّل

   " كان إذا و.   دائرة التّساؤل و التّعجب من فتخرجه  ،خارجيا ، أساسه منطق اإلستمرار  

 le ( المتواري و )    le dit ( المعلن منهجية طبق قد )MICHEL FOUCAULT( "  فوكوميشال

non dit( ة في الفكر ،   المعرفةعلىة على مقولة اإليبستيميو خاص حديثه و معاصره   الغربي 

د فإندها عابد الجابري محمة في فهم تجلّيات بريقها من جرة مركزيليجعل منها قضي ، الغربي 

 إلى المعاصرة جاهزا من منظورات الفلسفة الغربية منظورا  الجابري نقل و بهذا   ؛التّراث  

 إدماجه في نسيج العقل العربي المعاصر      ولسفي العربي المعاصر ، محاوال تطويعه  الفكر الف

 العربي التّراث عالج فيها الّتي ما أكّدته كتاباته  هذا و  ، نتوء فيه  ال بشكل متجانس  إبرازه و

 بين و   ،معرفية   و الداللة الاإليديولوجيةلذلك نجده يفرق فيه بين الرؤية  . اإلسالمي عموما 

 المتميز بالتّغير        ، الظّاهر المعلن   بين ، أي  المتأكّدالبعد اآلني الظّرفي و البعد الثّابت و 

      .ثوابته أساسيات الفكر و يمثّل  الّذي التّحول ، و بين المستتر  و

   
  

                                                 
.1967, France , Paris ,Gallimard .Ed,  Les Mots et les Choses: Michel FOUCAULT ) 141   
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            واصليةت المنهج اإليبستيمولوجي المستعار من باعتماد  الجابري يؤكّد

 لم للفلسفة الغزالي  حامدأبي  الضربة الّتي وجههاأنMichel FOUCAULT (" ( فوكو ميشال" 

 لم تصبها في المشرق أيضا ، إذ استمرت السينوية و ،تتمكّن من تهافتها في المغرب  

و النّشر ؛ كما أن  على المذهب اإلسماعيلي في اإلبداع المتفتّحةالممثّلة للشّيعة اإلمامية 

 كتب فقد  ؛  الغزالي  خالط الفلسفة و لبسها بعدذاتهالمذهب األشعري ين عبد وليالد 

 علم الكالم أن لتطور عرضه في )م 1406-م1332=هـ 808-هـ732( بن خلدون   الرحمن

زي       الخطيب ،فخر الدين الراابن واإلمام حامد الغزالي أبيالمتأخّرين من األشاعرة بعد 

  :قد توغّلوا في )  م1210-م 1149=هـ 606 -هـ544(

 الموضوع في العلمين شأن كتب الفلسفة ، و التبس عليهم مخالطة   "

  )142".(فحسبوه فيهما واحدا من اشتباه المسائل فيهما  

  

اكان للفلسفة الغزالي دحض إنا إيديولوجيعند و ،   رد اإليديولوجي دد   الرمحم 

 منتجه ، ولكنّه يعبر عن اتّجاه الجماعة الّتي ينتمي رأي خطاب ال يعبر عن هو جابري  العابد

 دوره دور المتكلّم باسمها، و الفاعل لفائدتها ضد جماعة        يتجاوز فال  ،إليها ذلك المنتج  

  )143. ( جماعات أخرىأو

  

ديولوجيا           على تحديد مصطلح اياآلن من المفيد المنهجي أن نتّفق منذ لعلّه

 المصطلح   هذا  الجابريعابد محمد مناقشته كي نتبين المعالم و الحدود الّتي عالج داخلها و

 ثم معالم الخطاب اإليبستيمولوجي و مكانته اإليبستيمولوجي، نحاول تحديد مكانة التّحليل وكي

  .اب  ، و مكانة اإليديولوجيا من هذا الخطالمعاصرةفي الفلسفة العربية 

                                                 
   .333ت ، ص .لبنان ،د-بيروت مصر،و -حمد ، القاهرة  نشر مكتبة و مطبعة عبد الرحمان م،  المقّدمة:عبد الرحمن بن خلدون  ) 142

  
   تحليلّية مع مدخل و مقّدمة ،لحوارا  و تأسيسا ألخالقّياتالعلمّية التهافت ، انتصارا للروح تهافت: مرآز دراسات الوحدة العربّية  ) 143

   ، سلسلة الّتراث الفلسفي العربيالجابريمحمد عابد  شروح للمشرف على المشروع الدآتور و                                            
  .23،ص 1998 1 العربّية ، ط الوحدة، نشر مرآز دراسات  )3:(مؤّلفات ابن رشد                                            .
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  مصطلح حديث اإلستعمال ، إذ يعود استعماله هو "إيديولوجيا"  مصطلح   إن 

 العلمية     مناقشاتهم المهتمين  من وقد بنى عليه الكثير ، الثامن عشر  القرناإلصطالحي إلى 

  الّذين حددوا مطالب البحث اإليديولوجي باإليديولوجيين الفلسفية ، خاصة ما يعرف منهم و

 يرى في الذي) Karl MARX" ( ماركسكارل  "اعتراضات تأسيس الفكر ، وهنا أشير إلى بكيفية

 اعتنت بمجموعة من التّصورات ولكنّها  الفكر، تساير تاريخ  لمنقده لإليديولوجيا األلمانية أنّها  

  ).144( ولكنّها تعوضه الواقعال تطابق 

  

 تعويض يعني  الماركسيهذا النّقد  أصبح المفهوم العام لإليديولوجيا بعد لقد

 مجال الوعي الديني         في الصريح عن الوعي المنحرف التّعبير ، أو  منهالواقع أو الهروب 

  الجابريعابد محمد وهو عينه ما يعنيه ؛ المجاالت  من أو الفنّي ، أو غيره ،  الفلسفي  أو

دعند بالر حامد الغزاليأبي اإليديولوجي  ، به من في إذ يرى أنر سكوته ، بل تهرهذا ما يبر 

هـ 259هـ ـ180( يوسف يعقوب الكندي أبيو ، بأفالطونيته المعروف نصر الفارابي أبينقد 

-هـ250(  زكريا الرازي بن بكر محمد أبي الفكر المعتزلي ، وإلى  أقرب يعد الّذي )م873  -م796=

 المنظور التّوحيدي في شكله عن  سيناابن الرئيس  الشّيخبعد من  يعد أالّذي )م932 -م864=هـ 320

نّيأو  ،  السأو الشّيعي ، أو األشعري ، المعتزلي .  

  

 أالّ الفالسفة ، لكن يجب لىع   الغزاليحامد أبي  رد إيديولوجية وجه من  هذا

 ، أي باإلمتصاصويض يخفى علينا وجه آخر من هذه األيديولوجية ، وهو المتمثّل في التّع

 السينوية في مطالب المنطق   سجين الغزالي  حامدأبي بقاء  يفسر ما وهذابامتصاص الخصم ،  

 من كبار األشاعرة ممن رد بواحد اإلسالم حجة   لعّل مقارنةو.    و اإلالهيات ، والطّبيعيات

 لإلمام فقراءتنا تهافته   و الغزالي من تعميق فكرتنا عن سلبية رد تمكّننا الرئيس الشّيخعلى 

 وخاصة ،) م1153-م 1086=هـ 548-هـ479 (الشّهرستاني  الفتح محمد بن عبد الكريمأبياألفضل 

 لنا أن هذه تكشف   ،) 145(لمجموعة من مؤلّفاته الّتي ضمنها رأيه في الفلسفة و الفالسفة 

                                                 
  .21 ص  ،لقسم األول   ، ا1966 ، سوریا ، دمشق جورج طرابيشي ، دار ترجمة  األلمانية ،االيديولوجيا:  مارآس آارل)  144

  
  :ابو الفتح محمد بن عبد الكریم الّشهرستاني )145
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 أيضا تعبر ما  بمقدار علي بن سينا أبي لفلسفةاألعمال بقدر ما تعبر عن نقد موضوعي و نزيه 

 بيبليوغرافيا في النّقد ، لتحوله إلى مجرد تصنيف في كمنهج "  الفالسفةتهافت" لـعن إطراح  

 و ينقدها ،  سيناابن أطروحات وهذا بين في توخّيه منهجا يعرض من خالله ؛ الغزاليأعمال 

 إبطالها ثم  ، إلىدحضها  لينتقل تؤسسها   الّتي ببيان ما فيها من تناقض ، ثم يناقش البراهين

  : يتبين من قوله كما وهذا   ،بأسلوب فلسفي متجرد من كّل مرجعية إيديولوجية  

وشرطت ... أن أصارعه مصارعة األبطال ، و أنازله منازلة الرجالأردت    ٌ 

فقنا على  بغير صنعته ، و ال أعانده على لفظ تواأفاوضهعلى نفسي أن ال 

   .)146." ( جدليا أو معاندا سفسطائيا متكلّمامعناه و حقيقته، فال أكون 

  

الّذي ينبجس إن ا هذا المنهج النّقديد بن عبد أبي  في أعمالأساسيالفتح محم 

 ابن معاصر، )147 ( الدين الرازيفخر عند الفيلسوف األشعري نلمسه ما هو الشّهرستاني الكريم

 تحول في العالقة بين الفلسفة      نقطة  إلى " اإلقدامنهاية" مقدمات صاحب    دفع ب،حين رشد

 وجعل الفلسفة تفتح صدرها واسعا لعلم الكالم  ، الكالم ؛ إذ جعل هذا األخير يمتصها  علم و

 بن خلدون    الرحمن عبد ، إلى درجة التبس فيها شأن الموضوع في العلمين كما قال فتحتويه

                                                                                                                                               
   3، ج194- 178 ص 2، ج1968مصر، الوآيل ،مؤسسة الحلبي ،القاهرة   محمد، تحقيق عبد العزیز )ج 3(، و النحل الملل -         

  75-1 ص                                
  ت                 . ، مكتبة المثنى ، بغداد ، العراق ، دغيوم تحقيق ألفرید ، كالم اإلقدام في علم النهاية -         

  
   ،القاهرة  الجبالوي مطبعة محمد سهيرمحمد مختار ،   تحقيق ، الفالسفة مصارعة :ابو الفتح محمد بن عبد الكریم الّشهرستاني ) 146

  .16، ص1976 مصر                                                          
  

   :مؤلفاتهللوقوف على تدقيقات أعمق في المنهج عند ابي بكر الرازي ، عد إلى  ) 147
           والمتكلمين أفكار المتقدمين و المتاخرين من العلماء و الحكماء محصل -    

  . المشرقّية في الطبيعيات واإلالهيات المباحث-    
  

  : یمكن الرجوع أیضا الىآما
   دار النهضة العربية ،  المنهج العلمي في العالم اإلسالمياآتشاف البحث عند مفكري اإلسالم و مناهج:علي سامي الّنّشار .د-    

  .291 و  40،43،51،57،83،104،107،129،138،151،190،194،237،239،257،262،ص1984لبنان،                         
  

  .بعدها و ما 499 مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت،لبنان ، ص ، العربي العقل بنية:محمد عابد الجابري . د-   
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 وإنّما سجلت تحوال هاما ، وقتذاك ، لم تعرف تهافتا عموما  والفلسفةناه أن السينوية ،  هذا معو

  ).148 (معالجتها، بلغ أحيانا درجة التّطويع في طرح اإلشكاليات ، وفي 

  

 ، فإنّه ال يختلف كثيرا عند الشّيعة   األشعرية كان هذا هو األمر بالنّسبة إلى إذا

 و الرياضي والعالم الفيلسوف) م 1273= هـ672-م1200=هـ597( حمد الطّوسي الدين منصير  فهذا

 من     انطالقا )149"( اإلعتقاد تجريد" والفلكي الشّيعيّ ، يؤسس لمذهبه اإلمامي من خالل مؤلّفه 

 يده مناصرون و مدافعون عن الشّيعة اإلمامية ، من أمثال          على فيتخرج ؛  سيناابن

 في كنف تخرج الذي) م1311=هـ710-م1236=هـ633( دين محمود بن مسعود الشّيرازي القطب

  . و التّأسيس أحيانا أخرىللتّقويمالسينوية التّي كانت مدارا للنّقد واإللغاء أحيانا ؛ ومدارا 

 
د   لكنصفة المبدع خلع  إلى جهة أخرى ، من ،  ينزع  الجابريعابد محم 

 على ذلك في المفصلة األولى من هذا الفصل    الشّاهد و قد بينت ، بن سينا علي ابي عنالخالّق  

 إن كنت ال و التّصوف و األدلجة أقرب منها إلى اإلبداع ؛  إلى يحشره في اشراقية هي فهو

     العلوم ميادين شتّى من  في سينا علي بن ألبيأقصد أن أبرز مجمل اإلسهامات اإلبداعية 

 الضخمة الّتي تتجاوز إمكانيات باحث األعماللطبية من أبرزها، ألن ذلك من  العلوم اكانت

 مناهجها    و في العلوم  إبداع ما ساهم به من خلق و  إلى  اإلشاراتبمفرده ، فإنّي أكتفي ببعض 

  البيانبين نتيجة الصراع الذي أسسه ، منها  يزيحه أن  الجابري مكانة أراد للرجل نعيد حتّى

 .المشرقي و البرهان المغاربي

  
  :  ابن سينا عن نفسه يقول

 "و صرت أقرا الكتب في رغبت ثم ، علم الطب 

 فال جرم انني ،المصنّفة فيه ، و علم الطب ليس من العلوم الصعبة 

برزت فيه في اقّل من مدة ، حتّى بدأ فضالء الطب يقرأون علي عام 

                                                 
و شرح )  هـ 756-680(لإلیجي  في علم الكالم المواقفو )  هـ 685المتوّفي سنة  ( للبيضاوي  األنوارطوالع هذا تراجع في) 148

  . یشكل بفرده موسوعة في علم الكالم و الفلسفة تزید على ألفي صفحة عملوهو   .،  عليهاالجرجاني لها ، و حواشي السيلوآي و الشلبي 
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دت المرضى ، فانفتحالطبمن أبواب المعالجات المقتبسة  ، و تعه علي 

 ال يوصف ، و انا مع ذلك اختلف الى الفقه ، و اناظر فيه   مامن التّجربة 

  ) .150( و انا في هذا الوقت من ابناء ستّ عشرة سنة ،

  
 لم إذ العلوم اإلسالمية   في هذا النّص داللة واضحة على المنهج التّجديدي في 

 أمور من عن العلوم الفقهية ، و ما استجد فيها بمنأىالصاته    خو و نتائجه  الطبيكن علم 

 معيشتهم ، و في حياتهم السياسية ، و اإلقتصادية       والدنيا و الدين في سائر أحوال الناس   

  . و غيرها ، اإلجتماعية  و

  

 و خاصة ، منهجهم  في اليونان  فالسفة    عباقرة   سينابن علي ابو خالف لقد

  التّفرد النقدية العقلية القوية من وراء ذلك نزعته كانت  لذلك  ، "   افالطون"  و " أرسطو" ممنه

 اإلستقالل نزعته إلى و  شجاعته على  للتّدليل و قد جاءت  ؛  اآلراء الكثير من النظريات و في

بآراء من سبقه تقيد  لم يكن يتقيد لذلك  ؛ الرغبة الملحة في التّحرر العقلي  و   ،في الرأي  

 فيها فيعمل ينقدها   و  يتصفّحها و كان يدرس اآلراء  بل   ؛  المريداألعمى ، أو التابع ، أو 

             اكتسبها الّتي الخبرات يقارنها بنتائج  ثم و يطبق عليها أدوات المنطق ،   ،عقله   

 أوصلته هذه العمليات كلّها إلى فإنها ؛   تثبت منو  ، دونها   و  ،  أجراها التّجارب الّتي و

  . ، و بين فسادها نبذها إن اوصلته الى مخالفتها  و  ، بها  أخذتلك االراء   

       

 الّذي أقصده  إن ر العقلينة ، قديمة أو ليس التّحرمرهونا بحفظ إيديولوجيا معي 

 عملية يمارسه  سيناابنتّحرر الّذي كان  و لكن الالعلمي، تطبيقها في قراءة التّراث و ،  حديثة

 وعلى ، فيها جملة متنوعة من العوامل الّتي ال يمكن اختزالها أو تبسيطها    متشعبةمعقّدة و 

 تعامله مع النّص ينيسبيل المثال فإنلمبدأ مفاده  يخضعه  كان  الد ة لم الحضارة أناإلسالمي 

 ممارسة و و من خالل شرحه      ،لنّص الديني جاء أوال تقم قبل النّص الديني ، بل أن ا

 من خالل و ميتافيزيقيا   و ، و من خالل ممارسة اإلجتهاد و استغالله سياسيا ،  فيهالعقالنية  

  . علومها المختلفة و  اإلسالميةتوظيفه في مجمل مجاالت الحياة ، نشأت الحضارة العربية 
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 مرموقة للتّجربة في الطب ، و هذا على الرغم   مكانة سينا علي بن ابو أعطى لقد

 في هذا المجال ؛ فبالتّجربة توصل في ميدان عنه اشتهاره بالفلسفة اإلشراقية ، و ما قيل من

 طريقها توصل إلى تشخيص بعض األمراض             عنالطب إلى المالحظات الدقيقة ، و 

 تقديسه من كّل هذا على الرغم   كانلك طبيبا نطاسيا ، و  منها قرر عالجها ؛ فكان في ذو

 في العقل لكنّه أكّد أيضا نقص هذا و ،   النّفس رؤيته فيه على أنّه يمثّل أعلى قوى و   ،للعقل 

   . المنطق عنده مشروعية و من ثم ،مواضع كثيرة  

  

     و لم يضعه       ، "أرسطو " مع أأكّد مع المؤكّدين على أن المنطق لم يولد إنّي

 أشكاال خاصة ، مما مكّنه و أول من تنبه إلى أن للكالم صورا  كان " أرسطو " لكن ،  كامال

 طرقا للتّفكير الصحيح و لمقوماته ، لكنّها ليست            فعينمن التّوسع في البحوث المنطقية ، 

 في المنطق كتبا        ألّف  علي بن سيناابان   ، لذلك أعتقد أمقومات " الـ"  و طّرق "الـ" 

 الموجز"  ثم ،  "  في المنطقالموجز" و " المشرقيين منطق " رسائل ذات قيمة عالية ، منهاو
 عدا عن مباحثه المنطقية الّتي ، "  في أصول علم البرهانرسالة" و  ، "الكبير في المنطق 

 "         و التّنبيهاتاإلشارات " و  ، "  النّجاة" و  ،"   ءالشّفا" كـ ،    األخرىتضمنتها كتبه  

  . غيرهاو

  

 ، بل لعلّه كان األول في تطوير شارح ناقل أو مجرد   علي بن سيناأبو يكن لم 

 ال يريد أن يكلّف نفسه عناء البحث في ألنّه   ،  عابد الجابريمحمدالمنطق تطويرا لم يؤكّده  

 مشرقيا سينا ابن يتناقض مع اتّجاهه البرهاني المغربي ، و حتّى يبرز  المجال ، حتّى الهذا

 بالذّات "  علم البرهانأصول"بيانيا لم يرتق بعد إلى البرهان، و هذا على الرغم من رسالته في  

.  

  

ا لم يتغافل عنه حتّى   تغافل في أنّه عذرا للجابري أنّي ال أجد ثمروجر"  عم 

 تجديد في  سيناابن إسهامات عن " الجديداألورغانون " صاحب)  ROGER BACON( " بيكون

 لنجم علم المنطق ، و ال أعذره عن تغافله إلماطة اللّثام عن المشارب السينوية تطويرالفلسفة و 
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 عن و    ،  الساويسهالن بن عمر و األخضري و  القزويني نصير الدين محمد الطّوسيالدين

 ورد في الشّفاء ، خاصة ما لما اإليجي و التّفتزاني و  الدين الطّوسينصيرمشاطرة كّل من 

  الحركة و الوجوب   و ،  باإلمكان و العلل وأنواعها ، و ،  التّصديق و   بالتّصور  منهاتعلّق 

 مصافّ المبدعين في المنطق     إلى  سينابابن من المسائل الّتي ترقى غيرها و السكون ،   و

 تقريب المنطق إلى المنهج التّجريبي ، أو منهج العلوم الحديثة  في " أرسطو" لـ  وزينالمتجا و

  . معالجة الجزئيات أوال ثم اإلنتقال إلى معالجة الكلّيات طريق  عن

  

  

ة من انعتاق واضح  هذا في  إنة األرسطير و  ، التّبعينة ساطعة في التحربي 

 غارقا فيها ، و هذا بتجاوز الشّروح القديم الّتي كان المنطق  المفرطةالمفهومية  منوخاصة 

 من باإلستدراج  األرسطي الوقت الّذي كان اإلستدالل يتحقّق في المنطق ففيالتّقليدية له ؛  

 طرق التّعليل إلى و  ، إلى المنهج التّجريبي  أقرب  سيناابن عند نجده   الجزئيالكلّي إلى 

 من شروط - و في حدي القضية المقدمات من ناحية -ما أدخل عليه باإلستقراء ، و ذلك ب

 ابنفمنطق .  الشّروط الّتي تتدرج باإلستدالل من الجزئي إلى الكلّي هي و  ،الزمان و المكان   

 في ذات يتّسع يتطور إلى منطق  أن من  تمكّن   ، إن لم يفرغ من الماهياتٌ  الكلية  و  ،  سينا

  نجده القياس   عن  سيناابن يتكلّم فلما  ؛ى إبراز الحكم التّجريبي أو القانون العلمي   الوقت إل

 القياس المركّب و مقدمتين     من يتكون الّذي بين القياس البسيط  - فريد في سبق - فيه يميز

  ":الشّفاء "في  سيناابن يقول ، " أرسطو" ما لم يفعله هذا و   ، أكثر من مقدمتين  أساسهالّذي 

  

 "                                     أن ال القياس  إن يصح 

 و ال من مقدمة واحدة ، بل إنّما يكون بليكون من حد واحد 

إما اثنتان إذا كان القياس بسيطا ، . أكثر من واحدةأقوالمن  

  )151." ( إذا كان القياس مركّبا ذلكأو أكثر من  
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 فيه المنطق آلة للعلم ، أو األداة التي بها يقوم يعتبر " أرسطو" كان  الوقت الّذي ففي

)   اإلالهيات و الرياضيات  والطّبيعيات ،  (  ، مما جعله ال يدخله ضمن العلم النّظري التّفلسف

ي  منه فيجعل  سينابن  عليأبا نجد)   و تدبير المنزل ، السياسة  واألخالق ،   ( العملي العلم أو

 الخطأ  عن صناعيا عاصما للذّهن من الزلل ، مميزا للصواب قانونا " التنبيهات و اإلشارات" 

 سعادة اإلنسان هي في أن يعلم الحقّ لذاته ، و في أن ألن  ؛  األبدية بذلك إلى السعادة موصال

 الحدرفنا على  نظرية تعصناعة  "النّجاة "  كما يجعل منه في ؛)   152( به للعمليعلم الخير 

 يعطي  سيناابن ما جعل هذا؛ و لعّل ) 153( برهانا يسمى و القياس الصحيح الّذي ،الصحيح  

 قبل الكثير من المنطقيين - ذلك لما يؤكّد و  ، أنّه تفرد به  نقول نكاد "أرسطو" تفسيرا لمنطق 

 الفكر و صورة بين  يفصل يكن لم" أرسطو" أن - و المعاصرين من الغربيين و العرب المحدثين

 سواه قبل  سيناابن   الرئيسالشّيخ نزعة واقعية في المنطق يعود تأسيسها إلى هذه ومادته       

 تؤدي  صنعة يخرج عن كونه ال " الشّفاء"  كما جاء في – اإلستدالل أن، و ذلك في اعتباره 

  ).154(غرضا يتعلّق بمادة و صورة 

  

 المنهج   أن السبق في تأسيس العلم إن قلت  أهلنصاف  و لعلّي ال أجانب إهذا

       الشّهرستاني  بن عبد الكريممحمد الفتح أبياإليبستيمولوجي اإليجابي الّذي مارسه كّل من 

 منازلة الرجال بتحصيل الحقّ بالتّحقيق ، و بكشف القناع عن في   الدين محمد الطّوسينصير و

 هو المنهج اإليبستيمولوجي الذي أبحث ،بيان الخلل في مكامن الشّبهات    بو  ،  المخدراتوجوه 

 مالمحها حدد عالمة كما قراءة الجابري كانت قراءة فهل  ،  عابد الجابريمحمدعن مالمحه عند  

   تنطلق من مفهوم أصيل في الفكر الفلسفي العربي ؟   ،كشرط ضروري لكّل قراءة إيبستيمولوجية   

  

اإلنسان عن الوعي الّذي به يتحقّق المساءلة  قبيلمساءلة كهذه هي من  إن           

 استبطانات معالم اإلعتقادات الكبرى في حياة صميم يتغير، ويغير من خالله ؛ و هي مساءلة من و

   كما أنّها من صلب استبطانات الهم اإلنساني قديمه       ؛ أمة من األمم  وشعب من الشّعوب  

                                                 
   .54 ، ص 1960 سليمان دنيا ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، تحقيق  ،  و التنبيهات اإلشارات :أبو علّي بن سينا  )152
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 أراها كامنة في إشكالية المساءلة أن المسألة التي تستحقّ الضبط في جوهر هذه  إالّ.   حاضره و

 قد يكون من المشروع أن يقول البعض ألنّه الوعي اإليديولوجي ؛  و الفلسفي  الوعيالسبق بين 

عد اإليديولوجي     هو تحليل يسقط البموضوعي أن كّل تحليل و قد ولّى ،  اإليديولوجياأن زمن 

 الذي تنعمد عليه اإليديولوجيا هو وعي تعميمي       الوعي على القول بان تأسيسا يفضحه ،   و

 وعي مغلق ال يتماشى مع الفلسفة حتّى و إن فهو الرؤية ؛  في أفقية  على تعتيمي ، يتأسس و

 الفلسفي        فالبعث  أحياناو قتلها  حتّى عن قتالها و  بل ؛ ألنّه ال يتأنّى عن مناقضته ،  آخاها

 األديان و من  مشروعيته رأيي بموقف إيديولوجيّ ، يستمد في يرتبط  - كاإللغاء  تماما -

 فلسفة  - يهدم أو  - ليشيد ومن األخالق و األخالقيين ، و من السياسة و السياسيين، ، المتدينين

  .  المجاالت كّل بالعقل المتفتّح في مستشهدة ،  العملية تستهدف مجموعة من العلوم النّظرية و

                    

 التّفاعل بين و فنحن كثيرا ما نلمح التّآخي  ، للجابري النّقدية هنا تبدأ قراءتي  من 

      التّصارع أنّنا كثيرا ما نسجل  كما الفلسفة عبر كّل مراحل الفكر اإلنساني ؛  واإليديولوجيا  

 المعطى ومن من النّموذج الجاهز ،  اإليديولوجيا ، خاصة عندما تنطلق مشاريع بينهما الّتقاتل  و

          الدين في و التّزمت و التّطرف  التّعصب أدبيات تعكسه  مثلماالكامل و المغلق ، و هذا  

 الجانب الهام الذي غابت خيوطه لعلّه السياسة ؛ و في ؛ و اإلدعاء  األخالق التّشبع و التشيع في و

 كامال     نسقا الغزالي  حامدأبي الفكر الفلسفي عند في مما جعله يرى ،  عابد الجابريمحمدعن 

 اعتباره عند  يعرب المرزوقي أبو  مغلقا ؛ و هي نظرة ال تتّفق مع ما يذهب إليهو مشبعا  و

 فنموذج  ؛ الواقع التّجريبي  غزو ، هي أساس  اعتبر الوجود إرادة ال معقولةحينما  رائدا الغزالي

  ). 155( العقل المنطقيقوة و عقالنية الواقع   إلى يستند  الّذي  الرياضيةالعلمية هو منهج المبادئ 

                    

 نهاية إن  "حلول مع  حتّى ممكنة ، و هذا  غير أراها  المعرفة في" اإليديولوجي 

 وعبر   )Gaston BACHELARD " ( باشالرغاستون" وحة عبر العلوم كما يسميها زمن الفلسفة المفت

 هذه و   في الجامعات ، و الكلّيات ، والمدارس العليا ، و مخابر البحث العلميمؤسسات البحث  

   الهامة التي أريد طرحها على منطلقات األسئلةالقناعة تجعلني أتصور مجموعة هائلة من 
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   :يلي أسئلة يتمثّل أهمها فيما  وهي ،  ابريالج التّحليل

  
 بعبارة أخرى هل يمكن و الدقيق بين خيوط الفلسفة و اإليديولوجيا ؟  الفصلهل يمكن ) :  أوال

 الجابري  عابدمحمد بذلك يطالب  كمااطراح اإليديولوجي من المحتوى الفلسفي لدى الفالسفة 

   هل يمكن و اإليديولوجي لدى اإليديولوجيين ؟  المحتوىمن  و هل يمكن إطراح الفلسفي ؟  أحيانا

  

  

:  أقول تمثيال  أشدو بعبارة  .  عند العلماء ؟العلمي الفلسفي و اإليديولوجي من المحتوى إطراح

"  القول في الفلسفي ، و المحتوى اإليديولوجي ، و المحتوي العلمي  المحتوىما هي حدود 
في  علي بن سيناأبي أو عند ، الصفا انإخو عند " الفلسفي اإلسالمي ؛ النّموذج الفلسفي العربي 

 في  )  Immanuel KANT  "( كانط إيمانويل " و) René DESCARTES ( " ديكارترونيه" أو عند 

 عند أو  بن حيانجابر عند"  العلمي" حدود القول هيو ما . النّموذج الفلسفي األوروبي الحديث ؟

 Albert "   ( اينشتاين ألبرت " أو ، ) NEWTON" ( نيوتنإسحاق "  أو عند؛ زميالخوار

EINSTEIN (    ؟   

                  

 هذا إن  ع نظري ، و الذي في السؤال الهامة من األسئلة       إلى  يتفرمجموعة هام 

 ألنّي  ،ذا المجال    هفي الجابري  مما ساقهللكثير إلى تحليل دقيق ، و وقفة مصوبة يحتاج

 بد أن يتأطّر ضمن ال هو الّذي يكرس القول بأن الفهم الفلسفي لإليديولوجيا  وحدهأعتقد أن هذا 

 ضمن التّحديدات الالّماركسية ، و اعتبارها أداة لتوجيه النّشاط الفردي  أيالفهم اإليجابي لها ؛ 

 التّبسيط الّتي بين  للنّسبة  مماثلة إلى الفلسفة  وجيااإليديول نسبة تكون و من ثم  ؛ اإلجتماعي  و

 للصورة مخالفة ولو كانت  حتّى  -فالصورة الّتي يقدمها التّبسيط العلمي . العلمي و العلم  

  . وجودها للعلم في مدينة  هي  -الحقيقية الّتي يتطلّبها العلم 

  

اإلسالمي اليوم هو موقع من مواقع اإلنتاج  الوطن العربي و أن " نفترض"  عندما  ) : ثانيا 

 أن  معناه النّقدية ، فهل هذا للفلسفة ومنبع  ، الموحدة ، و موطن لنشر الثّقافة  العالمالعلمي في 

 :  بن نبيمالك ؟ و بتعبير أستعيره من الحضاري قطيعة مع الموروث تتطلّب  اليوم " علومنا" 
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 هنا األدوات أقصد  و ؟ جذورها  من عندما تبتر، فتقطع أصيلةهل يمكن أن تكون أفكارنا 

 المسألة اليوم هي ألن  ؛ التّراث أكثر مما أقصد التراث في حد ذاته  بهاالمنهجية الّتي نقرأ 

 لكن دون أن تكون بينهما قطيعة أو ، أدوات ، أكثر مما هي مسألة مواضيع و  مناهجمسألة 

  .بتر

  

 من لمفاهيم مكانة واسعة في أعماق وعي الذات العربية  تحتليديولوجيا   اإلكانتإذا   ) : ثالثا

 يمكن فهل)   و أنا أراها كذلك (  و الوعي القومي ؛ الوطني،قبيل الوعي الجماهيري ، و الوعي 

  لإلستمرارية الحية للحاجات الّثقافية للمجتمع العربي اإلسالمي ؟    ممثّلةاعتبار هذه اإليديولوجيا 

 الواسع  بالمعنى الّتي تدرس األفكار     الموضوعية كنمط من المعرفة تشييدها ضرورة  بالتّالي و

 قوانينها و  ، واقعات الوعي من حيث صفاتها  بمجمل تتحدد عناصر اإليديولوجيا   حيث  ؛   لها

  . ، السيما أصلها تمثّلها الّتي، و عالقاتها بالعوالم  

  

 الفكر الفلسفي العربي قضاياتي أراها جوهرية في معالجة  هي المسائل الّهذه 

 من التّحليل المدقّق ، علّني أجد من بنوعالمعاصر و صلته باإليديولوجيا ، لذلك سأقف عندها 

 العربي الوعي للمسألة اإليديولوجية ، و لمكانتها في تصوري  عبر ، وهذا  شافيةخالله إجابة  

   .الجابري عنديم لمعضلة اإليديولوجيا في القراءة العالمة اإلسالمي ، أوردها كتقو

      

 هذا فإن اإليديولوجيا  و إلى وجود نوع من العالقة بين الفلسفة  أشرت  عندما      

 ميل إلى إيضاح المفاهيم      هو يعفيني من اإلشارة إلى أن الميل العام للعلوم على أيامنا هذه  ال

 من معرفة بالتّالي يتمكن اإلنسان من معرفة ممنهجة لمضمونها ؛ و يك  ، بدقة  تعريفها و

 تماما أن هذا الميل ال يستقيم  أالحظموضوعية ، قابلة للتّحقّق من خالل استعماالتها ؛ إالّ أنّي 

 ال غرابة في قولنا أنّه ال يوجد تعريف واحد لذلك.  نكون في مجال العلوم اإلنسانية  عندما

 لهذا المصطلح ، و لكن يجب أالّ نغفل أمرا هاما  كثيرة  تعريفات   جمع فبإمكاننا   ؛ لإليديولوجيا 

 متباينة في لكنّها و ، في المعنى  ومتطابقة في اللّفظ  متباينة التّعريفات ليست  هذه أن  هو ،   هنا

 وثوقية و  ،يسة    ألنها قابلة للتّسييس ، أو قُْل ُأريد لها أن تكون مس،المعنى أكثر من غيرها  

 كثيرا ما نجدها مشحونة  التّعريفات أن هذه كما.   هنا مجال لذكرها ليس " مذهبية"ألسباب  
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   الوحيدة اليقينية حقيقة" الـ"  ، تريد أن تجعل من إيديولوجيا ما حقيقة يقينية ؛ بل    يقينية بنزعة

 أو ، يكذّب الواقع العلمي  اإليديولوجي تجعلإن هذه النزعة  .  ولو ناقضتها حقيقة علمية  حتى

 إلى حارس تتحول إذا كانت إيديولوجيا السلطة ؛ بحيث خاصة  ، ، لحساب اإليديولوجيا  يغفله

.  المعارض الفكر  تعاقبأمين لنشر أفكارها، في مقابل أن تضمن لها الدعم الكلي ، وأن 

 ما تستعمل كأدوات عقابية في عملية  كثيرا " الرجعية" و "الردة" و" الخيانة"  قبيلفمصطلحات من 

  تنشدوهذا مفاده أن كّل مقاربة .  أكثر مما تستعمل كأحكام موضوعية اإليديولوجي  التّصارع

 ، تتطلّب اإلشارة إلى بعض المتباين منها   لإليديولوجيا الموضوعية في البحث عن تعريف بعض

  . الّتي نتناولها بها   الطّريقة على توضيح يساعدناك بينها     ذلك الستخالص قاسم مشترو

                  
 
 إن  التّركيز عليه هو أن ل ما أودتمحور بحالة تعريفات اإليديولوجيا ترتبط  كّل أو 

  و ذلك، ما ، تتراءى لها من خاللها صوابيةُ مقتضياتها  جماعة " ذاتية" ذاتي ؛ أو لنقُْل إلى 

 أميل منذ اآلن فإنّي " جماعة ذاتية" ؛ و لكن باعتبارها  المكممةبسبب بعدها عن العلوم اإلنسانية 

 ، شريطة أن تكون بعيدة عن التّمحور الذّاتي الصاد ؛ أي بعيدة عن  مقبولة"  ذاتية"إلى اعتبارها 

هة عن اإلرادة التّراصية إلى القهرالطّاغية المغلق ، و منزسواء كان هذا  المؤد ، الحضاري 

 على تساعد تكون األيديولوجيا محقّقة لهذه الشّروط ، فإنّها  فعندما.   أو دينيا ،القهر عنصريا  

 ال محّل البحث ؛ و من هنا أخلص إلى مالحظة ثانية  المفهومنوع من التّحليل اإليجابي في تدقيق 

ة عن األولى في هذه المحاولة ، وهي أنبمعنيين كثيرا ما يستعمل مصطلح  اإليديولوجيا تقل أهمي 

 على تبرير متحيز اإليديولوجيا قدحي ، و هذا عندما تقوم  هجائي بمعنىفقد يستعمل  : متباينين 

 قُل بمعنى إيجابي ، قد يسقط في أو األهواء ؛ كما يمكن أن يستعمل بمعنى حيادي  وللمصالح  

 متفاوت الدقّة و الرصانة تأملي إلى موقف  لإلشارة  يولوجيااإليدنوع من اإلطراء ، كاستعمال 

 أو سياسية ما ، أو لإلشارة إلى موقف تأويلي لما هو معطى و متعين ، أو اجتماعيةتجاه حقيقة 

 اإليجابي  شأنه إلى ما هو مرغوب فيه و متمنّى كنموذج منشود ، إالّ أن هذا ال يقلّل من لإلشارة

 اعتبار كّل حديث ذي طابع فلسفي إلى من الناس في الكثير من المواقف  العامةمال   و إن حتّى

 تحليل أما.   اإليديولوجيا ؛ وحينذاك فقط تَتّخذ كلمة إيديولوجيا معنى إطرائيا  قبيلهو من 
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  لهماي   اإلستعمال السلبعلى  مشددا  فأراه لإليديولوجيا و اإليديولوجي   استعماالته و  الجابري

  . في رأيه مشوبين بنوع من معيقات البحث الموضوعيألنّهما

  

  

  

Ⅱ- 2  -    ة و اإليديولوجيا :  )أالبنية الفوقي  

  
  

 من المهتمين بالفكر السياسي في ضبط مفهومين الكثير يلتبس األمر على قد

 ذلك ألن األولى كثيرا ما و  ،  أخرى اإليديولوجيا من جهة و جهة ،  منالبنية الفوقية : أساسيين 

         في ، أرى أنّه من الضروري أن نميز  اللّبس هذا نتفادى ؛ و حتّى  بالثّانيةتُعرف  

 السببية للعالقة يشير األصل إالّ ال ؛ حيث  لها أصلها ، و الشّروط اإلجتماعية  بين  اإليديولوجيا

 يسميها قد إلى بنية جزئية   اإلنتساب الشّرط فيشير إلى اأم   ،   اإلجتماعي  منبتها وبين الفكرة  

 المعنى فإن  بهذا ".  القطاعية" الخاصة إلى األشياء من داخل هذه نظرتها لها ، " نخبة" البعض 

 لحظة من في اإلجتماعية  الحياة و عفوية عن تلقائية بطريقة  تصدر الفوقية الّتي أقصدها  البنية

 ر عن  المجتمعلحظات نموا اإليديولوجيا فتعبة المختلفة الفئات  ومطامح  حاجات ؛ أماإلجتماعي 

  .قصدياتعبيرا إراديا و 

  

ذات أصل فوقية  بنية أغلب األحيان ، ألن العلم في  صعبا هذا التّمييز يظل إن 

.        إيديولوجية سياقاتفي لهذا األصل اإلجتماعي يسقط نظريات العلم  إغفالاجتماعي ؛ وكّل 

 العلمية النّظريات نفهم روح العصر الوسيط دون أن نتطرق إلى  أن أنا أرى انّه يتعذّر علينا  و

 أن استطاعا الحضارة  و ، و إسهاماتهم في صنع نموذج من الفكر  المسلمينعند العلماء العرب 

 يمكن في نظري أن نفهم روح  ؛ كما العندهم من عصر النّهضة بدءا في أوروبا  الحياةيبعثا 

  ة إلمام دقيق بكّل المباحث العلمية دونالعصر الكالسيكي؛ و ذاك هو الحال بالنّسبة إلى النّيوتوني 

 و نظريات فيزياء الكوانطا  ، )Einstein"( انشتاين" على نسبية اعتمادافهم روح العصر المعاصر  

  .ات العلم المعاصر غيرها من نظريو الوراثية ،  والهندسة  ،
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 يبقى لكنّه أن نتصور نظرية علمية جامعة لحادثة ما ؛  أيضا يكون من الصعب  كما 

 من هنا يصبح بإمكان و قيمتها اإلجرائية كأداة بحث ؛ ببيان  لنابإمكاننا أن نبرزها بوضوح يسمح 

 روا   أن- بل قل والفيلسوف -العالم و اإليديولوجيبحثهم تماشيا مع مقتضياته   أدوات يغي 

 من تلك هذه األدوات من أجل هذه أو  نإلى أنّهم يغيرو- وضوح بكّل  - يشيروا  أن بشرط

  .المقتضيات 

  

  

  

II- 2-  ةو اإليديولوجيا ) : بة اإلجتماعيالطّوباوي   
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 مثل تماما -إليديولوجيا   لقضايا الوعي و امعالجته في  عابد الجابريمحمد يجنح          

 للوعي نينتيجت)  157( و الطوباوية اإليديولوجيا اعتبار إلى -)k.MANNHEIM) (156(  مانهايمكارل

  . الواقع اإلجتماعي عن أنّهما متعاليتان  و  ،  الخاطئ  

              

 ر  اإليديولوجيا إند"  نظرة عن عنده  تعبظَّفُ إالّو ، الماضي " تمجلحفظ  ال تُو 

 صميم الكائن اإلنساني من  اعتبار  - منظور صاحبنا في  -الكيان اإلجتماعي ؛ لكن يفوتها 

  فاته كما  ،الواقع اإلجتماعية المجتمع و تكيلذلك.  يفوتها اعتبار حركي هذا اإلجتماعي فإن 

 محمد  من هنا يتخبط  ؛ وبالماضي و يتجاوز ذاك اإلرتباط   يتعالى  اإليديولوجيا تدرسهالّذي  

 و هذا ؛ واإليديولوجيا بين الواقعة اإلجتماعية  اإلجرائية خيوط مشكلة العالقة فيعابد الجابري 

 اإلعتبار كّل من تطرح  و  الماضي تلغي  التي  "القطيعة"   مفهومهو سبب وقوعه في أحبولة  

  و لنا . أن يقرأ التّراث قراءة عالمة  للمنهج يريد في الوقت الّذي ،  للفكرةاألصل اإلجتماعي

 ، و خاصة الالّحق بعد الحداثة في الفصل ما عن مشكالت  الكالمأن نفهم هذا بعمق أكثر عند 

  ).Michel FOUCAULT" (  فوكوميشال" في معرض كالمي عن أفكار  

                   

 المستقبل حينما تنشُد نحو متّجهة  -عكس اإليديولوجيا - أجدها فإنّي الطّوباوية أما 

  ر الثوريالواقع يشتاق إليها و يفتقدها  التي مجموعة من القيم الثّورية  باعتمادالتّغي اإلجتماعي 

  اهن ؛ إالّ أنة التّحفظالرالطّوباوي حينما يرون أن هي ذاته أجده عند أصحاب الفكر التّاريخي 

  . التعامل معها بتحفّظ شديد يجب تعالي عليه ، لذلك  وقفزة فوق الواقع  

  

د إنمانهايم كارل  "مثل - عابد الجابري محم"  )k.MANNHEIM(   دين كل والمشد 

 بين    يجعله يمزجمما مفهوم الطّوباوية ، في القائم  اللّبس يتجاهل  -على فكرة التّعالي

                                                 
خلدون النقيب . رجا الّدریني ، تقدیم دمحّمـد.    دترجمة  في سوسيولوجيا المعرفة ،مقّدمة  ،األوتوبيا و اإليديولوجيا :  مانهایم آارل)  156

  .149 ، ص1980 شرآة المكتبات الكویتّية ، الكویت ، ،
  

  :أنظر)  157
   .24 ص ، "   الطوباویة"  مادة  ، 1979 ، دار الكتاب اللبناني ،  1 ج،  ) جزءان  (  الفلسفي المعجم : صليبا جميل             

  : جاء حيث             
 یتعّذر تحقيقها لعدم بنائها على الواقع التي یطلق لفظ الطوباویة ایضا على المثل العليا السياسية و اإلجتماعية و                              "  

   "حياته شروطان و   لبعدها عن طبيعة اإلنسأو،  
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مة ، و بين سلوكيات  عن هروب مرضي فصامي إلى عالم أحالم عقيتعبرسلوكيات فردية 

 يحقّقوا كي إلى الواقع المتعين و معطياته   بالنّسبة "  مستحيال"  أصحابها يتخيلاجتماعية  

 منهج يبدأ من قوامه تغير جذري ، إرادة بنوع من  التّاريخممكنا ؛ و ذلك بتدخّل األفراد في 

  . اآلخر نحو الموضوع ، أو نحو  ليتوجهاألنا المريدة  

  

 الحلم" أشير هنا إلى أن الطّوباوية التي تتّجه نحو المستقبل بهذا النّوع من أن دأو 

 المدينة الفاضلة كما تصورها و )PLATON" (أفالطون "جمهورية فهم  من كثيرا تقربنا"  الواعي 

 تزودنا بأدوات تحليلية جديدة كما ؛)  م 950-870 =هـ  339-259( نصر محمد الفارابي أبو

 من فهم فكرة أكثر بن يقظان عند مختلف الفالسفة ، و تقربنا حي  "قصص"راءة مغايرة لـ لق

 يدخله من باب الزمان الّذي في صنع الواقع  و البطل فيها  دور واألسطورة اإلجتماعية   

  الطّوباوية في الفكرو تحديدا يمكن أن نجدد العالقة بين اإليديولوجيا  هناالمتفجر ؛ و من 

عند -الفلسفي ياسي؛ و ذلك في توظيفه للماضي من أجل تفجير الحاضر  مثال  بن نبيمالك الس 

  . نحو بناء جديد نريده و نقصده يتّجه مجتمع  ميالد  لتحقيق

  

  

  

  

  

 II - 2-  اإليديولوجيا وعي خاطئ أم تعرية له ؟هل    )ج   
  

  

  

 قد اإليديولوجية  المسألة أنة   عن الطّوباوية اإلجتماعيالكالم أشرت في معرض لقد

 أعمق هذه الفكرة ألوضح أن استعمالي أن جزئيا و خاصا من الوعي ، وإنّي أود مفهوماتعني  

 على شاكلة   ليس التّعبير عن الفكر السياسي لآلخر ؛ ولكن يعنيلهذا المفهوم في اإليديولوجيا  

 هي فكر اآلخر  اإليديولوجية يركّز على أن  ماحين )k.MANNHEIM( " مانهايم كارل " نماذجية
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 لكن اإليديولوجيا الّتي أريد أن أبرز ؛) 158( ، و خطأ الرؤية التّزييف على الخداع ، و تقوم  وهي

  قطاعية  إيديولوجيا ليست فهمنا لكّل قراءة للتّراث  أدوات الّتي أريد أن تكون من و   ،معالمها  

 قصدية   و صيرورة واعية  فهي المجتمع ؛  وجود كّل مناحي حياة و تغطّي بل هي عامة ،   ،

 النّقد ضمانات كّل ذلك على  في  متّكئة  ، حركية المجتمع   و   اإلجتماعية اتّجاه الباعثية تحدد

 على وجوب توفّرها في أركّز المعنى فإن اإليديولوجيا الّتي تجدني بهذا  ؛ التّغير  فيالدائم 

 تعبر عن مشروع إجتماعي ممكن الّتيروع اإلجتماعي العربي اإلسالمي عموما هي تلك المش

 رباط التّغير والتّحول اللّذين يعبران إالّ إيديولوجيا كلّية ، يصنعها فكر ال رباط له  أيالتّحقّق ؛   

 يتحدى السلطة و ؛  المنحرفين السياسة و السياسيين يطال الّذي  الفكرعن الفكر المتحرر، ذلك 

 نحو العالقة الديمقراطية الصحيحة من التّوجه النّظام السياسي الجائر، فيجبرها على والطّاغية ،  

إنّها إيديولوجيا  .  المواطن ومفهوم تكريس حقوق اإلنسان   و  احترامخالل سيادة القانون ، و 

  كياننا  تسكن صارت  الّتي ة، تلك الثّقافة المزيفة ، الغية للتّبعية و استيراد ثقافة األزمنضالية

  . تلغي ذواتنا وأضحت

  

 هذا المفصلة من البحث دون أن أشير إلى أن تعبيرات الوعي الخاطئ أبارح ال  

 ألنه في الجزائر؛  عندنا" المتحزب"  السياسي و كثيرة الحضور في الفكر الفلسفي  اإليديولوجيافي 

 بذلك  و "       آخر"  ، و هكذا بالنّسبة إلى كّل   خاطئ وعيا يتحرك في فضاء يعتبر وعي اآلخر

       المكانرح ا بأن نبتسمح  "  كلّية"  خاطئ ، ال يمكن أن نصل معه إلى ذري أمام وعي نكون

النّقد    الغيا إلمكانية استخدام فكرا" التحزب" هذه األجواء يكون مثل ففي   ، نتجاوز الركود  أن  و

  . ذاتهالنّقد باسم

   

  

II – 2 –  دفكراإلديولوجيا   )دموح    
   

الواقع فعل التأمل في إن  الّذي آل إليه المجتمع العربي المأساوي يجب  واإلسالمي 

 اإلستعمار و القابلية له ، و هذا بالذّات ما شكّل أساس البحث في معضالت ظاهرتي يرتكز على أن

                                                 
158  )Karl MANNHEIM : Idéologie et Utopie , Editions M.Rivière , Paris , France ,  1956 , pp 115-119. 
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 هذا  يصيب يوعز لهما الدور األكبر في كّل ما فهو   بن نبي ،مالكلفيلسوف  الدى  التّخلّف

 هامة يفرق فيها بين  وقفة  نبيبن البناء الجديد ؛ و هنا يقف امقصدالمجتمع من ترنّح و هو ينحو 

  المحيطة بالفردالظّروف البلد المستعمر تكون كّل حالة  ففي اإلستعماري و البلد المستعمر ، الغزو

 بعد الموحدين ، ذلك اإلنسان ما  إنسان بها حالة يتميز  وهي  ،)  159(دالّة على قابليته لإلستعمار 

 الداخلية بين عقل التّناقضات خرج من الحضارة بسبب اإلنهيار النّاجم عن مجموعة  الّذي

ال روح  فتصير خامدة ، في العمق بإفالس عناصر الحضارة  تنتهيالحضارة و روحها ، و هي  

 مرحلة حتمية تابعة يجعلها  نبيبنفإن ا) أي الغزو اإلستعماري  ( األولىأما في الحالة . فيها 

   الغرب  حضارة ما يحدد طبيعة الهيمنة في -في ذات الوقت - القابلية لإلستعمار ، وهيلحالة

بصورة واضحة      أنتج علومه و تكنولوجيته على أساس يعكسه الّذي النموذج من الحضارة هذا

 البالد المستعمرة في الحضارة تبني وظيفته اإلستعمارية هذه  أن جلية علم النّفس البافلوفي ، ذلك و

   .السهولةعلى أساس ما تتضمنه نفسية هذه الشّعوب من ميل إلى منطق 

  

من  الفكري التّقهقر الجاهزة ، و باألفكار العمل  السهولة مظاهر الميل إلى من

 إلى مستوى الفكرة المجسدة ، و هي ظاهرة يعمل الجهاز اإلستعماري المجردة الفكرةمستوى  

 و تقنين توجيه خالل عملية تدبير و من و تكريسها في عقلية المجتمع العربي   توليدهاعلى 

ين أساسيتين  على فكرتمرتكزةالصراع الفكري ، فتصير قاعدة العمل في الثقافة الغربية المهيمنة 

 تحت القوة على أالّ تتجمع هذه العمل  ثانيهمااولهما ضرب كل قوة مناهضة ألفكار الغرب ، و : 

  .راية موحدة ، خاصة إذا كانت أكثر فعالية من األولى 

  

أساسا إلى فصل الفكر عن العمل حتّى يبقى الفكر غير ترميان هاتين القاعدتين إن 

 جيدا أن كّل نشاط عملي هو تعلم التّوجيه اإلستعماري  فأجهزة  ؛ر مثمر ، و العمل غير مبص

   جدلية مع النّشاط الفكري ، عالقةدوما في 

                                                 
 .95 شاهين،دار لفكر،بيروت،بدون تاریخ ، ص الصبور عبد ،ترجمة  العالم االسالميوجهة :مالك بن نبي  ) 159
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 و انعدمت هذه العالقة ، عمي النشاط     فمتى                                                    " 

 فإناب الفكر و ينعدم    حين يصاألمر أصبح جهدا بال دافع ، و كذلك و  اضطرب

  ) .160. " ( النّشاط يصبح مختال أو مستحيال 

                    

 بل اإلسالمي   و بمسألة اإليديولوجيا في العالم العربي  اشتغاله  نبيبن يؤطّر ابهذا

 للخوض  الفكري و فنونه و قوانينه مدخال أساسيابالصراعفي العالم الثالث كلّه ، فيجعل من اإللمام 

 ألن اإليديولوجيا مشروطة بالفكرة الموحدة ، أن  يكشف ، خاصة لما  اإليديولوجيافي الكالم عن 

  :وجودها يأتي متزامنا مع أكبر المواقف التاريخية لألمم، فــ 

  
 دوما هي التّاريخ  لحظات  أكبر              " 

 الطّبيعة أو ضد  كفاح شاملة ضدوحدة  فيها تتكون  الّتياللّحظات  

  ).161  " (البشر

  

- مHEGEL  =1770(    "هيجل"  الفيلسوف األلماني و  بن نبيمالك بين نلمس التّالقي  هنا  

 األخير عن تموضع الروح أو تجلّياته المطلقة تاريخا كليا ، تلقى فيه هذا تعبيرات في )م 1831

        والسعادةينال هو و أفعاله هبة التّحقق - إن قابلها شعب - الروح الكلي ، والّتي معنىلحظة 

  .  المجد و

  

بب هي اإليديولوجيا  إند و الشّامل ، و هذا هو السجعل  الّذي الفكر الموح 

 في معالجته لمشكالت الحضارة ؛ لهذا نجدها من المصطلحات بالجوهرية يخصها  بن نبيمالك

 الثّقافة و ، الحضارة تارة  بمعنى  مقرونة  تأتيعنده  فاإليديولوجيا.   فلسفته فياألكثر إيقاعا 

  .أو السياسة تارة أخرى ، أو دالّة عليها جميعها أحيانا أخرى

  

اإليديولوجيا  لموضوع معالجات الكثير من المفكّرين في  لالنتباه الملفت إن 

سية و القانونية         ، فيجعلون منها نسقا من األفكار و اآلراء السيامعجميا تحديدها محاولتهم

                                                 
   . 96المرجع السابق، ص  : مالك بن نبي  ) 160

         
   .50 العروبة ، القاهرة ، مصر ، دون تاریخ ، ص دار ، الفكري في البالد المستعمرة الّصراع :مالك بن نبي  ) 161
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في طموح معرفي - يجعلون منهاأو األخالقية و الجمالية و الدينية في مجتمع من المجتمعات ، و

  بن نبيمالك أنإالّ ).163 (فيه مكانة اإلنسان و من إدراك الكون ،  يمكّن) 162( نسقا علميا-شمال

 تحديد ، كما ال يبحث لها عن  يسميهكما  يهتم كثيرا بهذا المبحث األكاديمي أو الحْرِفي ال

 لذلك بعد   يوجد لم ؛ لكنّه يجعلها مرتبطة بمشروع  المناهج يستند إلى القائم من الّذي  بالمماثلة

 تمكّن التي الحركية الضرورية  بإنتاج  مطالبة العالم الثّالث بلدان فإن  ثم و من ؛يجب أن ينْتَج  

  . الفعالاإليديولوجي المستوى إلى تنتقل  حتّى أصابتها ،  التيطالة  من التغلّب على ضروب الع

  

 بأنّها مشروع ثقافي يمكن أن يتحقّق داخل اللّحمة اإليديولوجيا تتحدد هكذا

 يعبر الّذي بإمكان اإلقالع الحضاري  تتحدد أو الجدلية بين الفرد و المجتمع ؛ كما ،اإلجتماعية  

 في التّقدم الفني    للفاعلية اإلجتماعي داخل نظام أو نسق إجمالي موجه و محدد عنه نتاج النّشاط

 للطّابع ، أي النشاط المتولّد عن باعثية متبلورة في محتوى فكري محدد بدوره األخالقي و ّ

  .اإلجتماعي للنّشاط

  

  

  

 II-2-  ة يديولوجيااإل)    هـكة كباعثيللطّاقةمحر   

  
رإنة من في جوابا  لهافة الّتي أنشد  العؤية الجابرياسترشادي  خالل نقدي للر 

 كمفهوم يتطلّب ال  اإليديولوجيا  معالجة في تكمن  بن نبيمالك فلسفة  في أراها إيجابية بنواحي

 في ذات الوقت ؛ لذلك تراني أرفض أن أتعامل مع هذه المشكلة من تحدتعريفا، و إنّما كأزمة و 

                                                 
  

    1974 ، 1 دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، ط ، سمير آرم ترجمة  الفلسفية ،الموسوعة: روزنتال و جماعة  )162
  68 ص"یولوجيااید " مادة                             

  
ere edition  1,Presses Universitaires de France ?, je -Editions  Que sais, l’Idéologie : Jean SERVIER )  2

1982   , p82.                                   
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 أو التّخلف ،  أو أو الفقر ،  ، ضمن مجال مشكلة اإلستعمار  بحصرها  لحضارةامشكالت 

  .    حلوال للبؤس بمنطق البؤس ذاته نجد  أن ال يمكن  ببساطة  ألنّهالجهل ؛ 

  

من بناء - تجابه اإلستعماروهي - تمكّنت بلدان العالم العربي و اإلسالمي لقد 

 بطرد و  ، غائية محدودة باإلستقالل  ذات) 164(ضالية إيديولوجيا ظرفية ، هي إيديولوجيا ن

 من تمكّنت و بهذا فإن الثّورة في هذه البلدان  ؛ و رده إلى حدوده الطّبيعية  ،المستدمر المباشر  

 اإلجتماعية ، و من أن تشد هذه الطّاقة في و   الفردية   لتحريك الطّاقةالكافيةإيجاد الباعثية  

 اإلستقالل السياسي ؛ لكن حدث بعد ذلك أن لنيل كافية بإيديولوجيا، ومن أن تحكمها   معيناتّجاه 

 الثالث العالم بلدان  من الكثير في وجودها ، و حدث أيضا  مبرراتبدأت هذه الباعثية في فقدان 

الفردي  النّشاط ، ففقدت ذاتها و إيديولوجيتها ، ألن ةكلي وجود الباعثية  مبرراتأن فقدت  

 من مجموعة  -بل عادت من كمونها - بذلك نمت وانحرف ، فانحسر من النشاط اإلجتماعي ؛  

 ومن هنا ؛ تحدياته الخاصة  خاللها اإلستقالل يواجه من أصبح  النّزاعات الفردية ، والنّزعات  

    عمل خطط كتمل و       إستقالال تملك الشّعوب صارت  هذه اإليديولوجيا ، ألن  أزمةنشأت 

  . إيديولوجيا تملك ال لكنها

  

 في وحضاراتها الشّعوب سيادة استمرارية شروط تحديدات في  نبي  ابن يبحث لما

 كعامل الثّورة مفهوم الشّروط هذه بين من يضع ،  حديثه و قديمه  ، واإلسالمي العربي العالم

 في ضامنا و  ،  اإلجتماعية للطّاقة رامفج بوصفه بالتوتّر مشروطة الثّورة ألن ، أعظم مشترك

 النّشاط توجهات في متحكّما بوصفه  الواعي العلمي بالتّخطيط مشروطة و ، الحضاري اإلقالع

يرورة  إطّراد  مراجعة و مراقبة على القادر اإلجتماعية الصهذا من الثّورة فعلى   . الثّوري 

 و   الباعثية إيجاد على توقّف دون و ،  دوما تعمل أن - اإلجتماعي البناء مرحلة في و - المنظور

 و               اإلجتماعية الفاعلية  يوجه و يحدد الّذي اإلجتماعي النّسق داخل  مسبباتها بإيجاد ذلك

   .لحمتها فعالية

  

                                                 
  

  . 160 ص ،  2،1982الجامعية،الجزائر،ط  المطبوعات ،ديوان العوا عادل ترجمة ، العربي الفكر : اركون محمد) 1
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نتاج هي  ،  نبي بن مالك  القرن شاهد من استقيتها  الّتي و ،  هذه الثّورة لوازم إن 

 توقّفت      البلدان هذه في  الثّورة أن الحظ إذ ، اإلسالمية و العربية المجتمعات ميالد في تأمالته

 و النّضال إيديولوجيا النحالل واسعا المجال فتح مما ، األنفاس السترجاع  اإلستقالل نقطة عند

 هذه بعض كان إن حتّى و ؛  الفردية النّزعات مجموعة كبيرة، بقوة و ، السطح إلى  فطفت ، قيمها

 لصالح يضاف أن بمجرد بالضرورة المجتمع  يحرك ال األفكار من الصالح فإن ، صالحا النّزعات

 نبي بنا يسميه خاص لجبر فعاليتها في تخضع ما بقدر حسابي لجمع تخضع ال  األفكار ألن ، غيره

 ، اللّحمة مفهوم إلى تفتقر الفردية النّزعات فإن  غيرها جهة من و ، جهة من هذا .  األفكار جبر

 مدار في ألنّها ، مكانها تبارح ال  حركة حركتها فإن  " اإلصالح " أو " الصالح"  حركها لو فحتّى

  . )165(  ضيق جد

  

  

  

II -  2 –   ات :   )واإليديولوجيا و اإلستقالل تحدي   
  

 فحسب  بثورة تقوم أن  اإلستقالل ةنقط عند الثّالث العالم بلدان وضعية تستدعي ال

 تجاوز من المجتمع تمكّن -الثّوري العمل صميم من هي- نوعية قفزة أيضا تستدعي لكنّها و ،

   ،  اإلجتماعية التّاريخية تجسيد من تمكّن كما ، اإلستقالل تحديات  ولّدته الّذي  اإليديولوجي الفراغ

ال التّاريخ ألن ت األمم يجرد  فاإليديولوجيا .   منه يقيلها ما بقدر ةالميال  المجتمع بثقافة إذن تتحدأو ، 

 القانون مبدأ على بتأسيسها ثانيا تتحدد كما ، تاريخه و تقاليده و روحه من منبعثا نشيدا بذلك لتؤسس

 القانون دولة و  ناحية من المدنية يعني ما هو و ، التّحضر في المجتمع يولجان اللّذين العام النّظام و

 حضارية طاقةً المطاف نهاية في لتتبلور    لإلنسان الحيوية الطّاقة تروض حيث ، أخرى ناحية من

.  

  

                                                 
  :أنظر رسالتي التي نلب بها الماجستير في الفلسفة   )165
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             لإلنسان الحيوية الطّاقة بترويض مشروطة اإليديولوجيا فإن الغرض لهذا

 ذاته ينقد أن و ، عقَده موعةمج يواجه أن لإلنسان يمكن وحده التّرويض بهذا و   ،  بتدجينها ليس و

  مشروع وليدة إذن فاإليديولوجيا ؛   األخالقي تكامله  ليحقّق المجتمع في يندمج  و ، نفسيا فيتطهر ،

و ثقافي ال ضخم حضاري ال إنجابه من بدة الحضارة لعّل و ؛ أوة العربيعلى دليل خير اإلسالمي 

 لكنّه ، كلّه داخل فواصله يحلّل أن   الجابري على كان ؛ القبيل  هذا من  حضاري مشروع تجسيد

 الموحد اإليديولوجي الكّل اعتبار  من تمكّنه دون حال ، تفكيكيا إيبستيمولوجيا عمال فيه يمارس راح

.  

  

 إلى  تنبه و تنتبه    أن الجابري عابد محمد  آليات و مناهج و أدوات على كان لقد

فة أو جاهزة فلسفة في موجودة ليست اإليديولوجيا أنلة أو مكيليست أنّها كما ، المقاس حسب معد 

 بإلغاء يتحقّق  منهج   هي ما بقدر ، الحيوية الطّاقة خلق تدعي الّتي  الفكرية األنساق في موجودة

 منهجال أدوات  لكن . التاريخ  صيرورة داخل باستمرار تتخلّق مفتوحة مستقبلية إلى ليتحول  ، ذاته

 كان لكنّه و        التّحليل يمارس يكن لم صاحبها ألن ، المعطيات هذه إدراك من تتمكّن لم تلك

   . التّفكيك يمارس

  

الثّقافة أرجاء كّل  في تعتبر أن يلزم مشكلة اإليديولوجيا مشكلة إن   ، العلم  ألن 

 لألمة السياسية الوحدة -  الدولة به ومتق ما أن ذلك ، المفهومية في السياسي المجرى يضمن ال وحده

 عمل مع الدولة عمل تجانس إلى يؤدي الّذي ذاته وهو ، فيها فرد كّل عمل يطبع الذي ذاته هو -

 في النّاس اجتماع تؤسس التي المسلّمات أو - المصالح في اإلضطراب أن معناه هذا و ، األفراد

 المجال في -        تعجز التي الكارسمية أو الدكتاتورية من ضرب إلى حتما الدولة يحول  -تعاقدهم

ة أفكارها تكريس  عن  - اإليديولوجيلو و -اإلنفصال إلى لزوما  يوصلها ما هو و ، الخاص 

 ،   اإليديولوجي الفشل عن الصارخ التّعبير هو هذا و ؛ الوطن مفهوم عن - تقدير أقّل في المعنوي

ياسة ألنة الطّاقة تحريك عن عاجزة النّاس ضمائر عن نفصلةالم السة في اإلجتماعيمجاالت بقي 

  ذلك بينت كما انتقدهم الّذين أولئك كّل الجابري به يعامل أن  يلزم كان ما هذا لعّل و الّتمدن؛

  .الفصل هذا من األولى المفصلة
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كْم موضع  الفرد ضمير في تقوم اإليديولوجيا إنكَم و الحو     الوقت ذات في الح 

 و ثانيا، إليه ليعود الّضمير، حكم إلى أوال قراراتها و مبادئها توجه أن بد ال السياسة أن معناه هذا

 كّل  مستبعدة   مستوياتهم و األفراد عمل خالل من محتوياتها تتصور أن عليها كما ، العكس ليس

 و          الحاكم بين الوحدة و التّناسق يتحقّق  طفق  الفعل بهذا و ، العاجلة المصالح إلى  توجه

  .عراها تنفصم ال التي الوحدة عن معبر ميثاق في  المحكوم

  
  
  
  

  

II – 2 –   للدولة السياسي المحتوى   أساس   : )ز    

  
  

     المادية  المصالح من تتشكّل أن لإليديولوجيا يمكن ال  بأنّه القول صحيح من لعلّه

 الشّعارات  من تتشكّل  أن  لإليديولوجيا يمكن ال كما ،  مشتركة المصالح هذه نتكا ولو حتّى

 تؤسس الّتي هي وحدها النّتائج ألن ، الحركة إلى اإلجتماعية بالطّاقة تدفع أنّها لو و حتّى ،  العاجلة

 هذا و         النفسي بالعنصر أي ، باألخالق يتّصل اإليديولوجيا في فالجوهر ؛ األحكام مرجعية

 محتمال الجهد ثمن تجعل أن تستطيع  قيم في جذور من له بد ال  الدولة و الفرد بين التّعاون أن  معناه

 في  تأمال و      للقيم استبطانا  النفسي المستوى على السياسة تتجلّى ثم من و ، غاليا كان مهما

 تاريخية و جغرافية  روابط أفراده تربط لمجتمع مالمنظّ العمل  أعني   ، الشّعب لخدمة المثلى القيمة

  . المصير وحدة و   التّصورات وحدة  كلّها تلخّصها   ، دينية و

  

 كاف شرط اإليديولوجي المحتوى ترابط و قيام في النفسي األساس هذا هل  لكن

  ؟ الحضاري البناء في
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   الحضاري البناء في كافية ، النفسي بأساسها حددتها كما اإليديولوجيا، أن يبدو

 بواسطة الدولة مع األفراد تجانس مبدأ على متأسس اإلجتماعية الطّاقات تحريك أن أيضا يبدو ألنّه

 المطلوب المجهود تحمل تجعل  عقيدة تبلوره  أخالقي جوهر  على األخرى هي متأسسة سلوكيات

 هذا من يتمكّن لم الجابري عابد محمد  لكن ؛ نقدي  ليلإلىتح يحتاج هذا يبدو الّذي أن إالّ ، مبررا

 و الغزالي و        سينا أبن من لكّل اإليديولوجية قراءاته في التّفكيك يمارس كان ألنّه ، التّحليل

 و المبادئ بين التّمييز ضرورة عن الكشف  من يتمكّن فلم ، غيرهم و  الشهرستاني و الطوسي

 متجسد و كائن هو ما وبين  مجتمعة وبينها ، ثانية جهة من المطلوب الجهد و ، ناحية من المسلّمات

  . أخرى  جهة من الواقع في

  

 السهم تشكل اإليديولوجيا بأن للقول  يقعد ،ألنّه ضروري التّمييز هذا  أن قلت   

 حتمية و    ،  الحركة حتمية يحدد السهم هذا أن أي ، فقط اإلجتماعية الطّاقة حركة التّجاه المحدد

 توصل قد لكن  اإلجتماعية الطّاقة تحرك فاإليديولوجيا ؛ محددة غير تبقى الضمانات لكن  ،  النّتائج

 أبي زمن في يحدث   لم ذلك ولعّل ؛    نهائيا عليها القضاء و الطّاقة تحطيم إلى أحيانا  الحركة هذه

 تكن  لم  اإليديولوجيا  ألن  اإلجتماعية للطّاقات مدمر رسي هو حدث الذي لعّل بل ، الغزالي  حامد

 كما ،  النّمو بهذا المحيطة العامة الظّروف مع متجانسة تكن لم و ، لألمة الطّبيعي النّمو  مع متجانسة

 تراعي أن عليها  أنّه حسبانها في تضع لم أي  ؛  لإلنسانية األخالقي المصير مع متطابقة تكن لم

  : فـ ، ثقافيا علما  السياسة تكون   كي  هذا و   ،  اإلنسانية ضمير و  األمة ضمير بين طابقالتّ
  
 الذي العلم وهو- اإلجتماع لعلم  األساسية القوانين تجهل الّتي السياسة "

 و عاطفية ثرثرة إالّ ليست - اإلجتماعية المنظمات بيولوجيا علم يعتبر

   )166( " .باأللفاظ لعبا
           

 و           ما اجتماعية بيئة في  األخالقي و الفكري المضمون على يدّل السياسي المبدأ فإن لهذا 

 حياة تعتري التي المتتابعة التّغيرات تنظيم على يحتوي ألنّه ، المجتمع قيادة على المضمون هذا يعبر

                                                 
  ،بيروت،لبنان الفكر ر،دا علي العظيم عبد ،ترجمةمحمد اإلسالمي العالم في األفكار مشكلة : نبي بن مالك ) 166

  130 ،ص تاریخ دون                             
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 هذه تحقيق في وسيلتها وهو  ،  جهة من  اسةالسي  غاية هو  المواطن/الفرد أن يعني هذا و ؛ النّاس

  . ثانية جهة من الغاية

  

 بالنّقد تستقيم ولكنّها شكلها، إلى يوجه  الّذي  بالنّقد السياسة تستقيم ال المعنى بهذا

 و    الشّعوب من لشعب الحضارية المرحلة بدراسة يهتم السياسة علم ألن ؛  مضمونها إلى الموجه

 من للحظة انعكاس إالّ هي ما السياسية المرحلة أن ذلك  ، السياسية مراحله من حلةبمر يهتم ال

   . الحضارية المرحلة لحظات

  

 الظاهرة يعطي ال هذا تحليلي بأن للقول قويا مبررا ذكره سبق ما كّل في يكون قد

 يحتوي األمر أن يبدو كنل  ؛ اآلن حتّى القضايا من عالجته ما مجمل في الصدارة مركز  السياسية

 العلم هو و ، الحضاري للتّطور كعلم السياسي الميدان إلى  أنظر ألنّي ، الغموض من الكثير على

 ألسباب إالّ بعضها عن تفصل ال الّتي و ،  الحضارة  مع المتداخلة المسائل إحدى يشكّل  الّذي

  خلدون بن الرحمن عبدلـ به أدين   اهن أقوله ما و  ، األكاديمي البحث يقتضيها صرف منهجية

 تفاعال متفاعال كالّ أراده الّذي  اإلجتماع علم ضمنه أسس و ،ّ البشري العمران علم أسس الّذي

 عن بمعزل وال  ، السياسية الظّاهرة عن بمعزل اإلجتماعية الظّاهرة تفسير يمكن ال بحيث ،  جدليا

 ، بعضها عن الظّواهر عزل تم  ما فإذا  ، األخالقية  الظاّهرة نع بمنأى ال و ، اإلقتصادية الظّاهرة

  .فقط البحث و      المنهج لضرورات فذلك

   

 تحليل  عند األطروحة هذه في توخّيته الّذي المنهج إلى بالنّسبة  حالي هو هذا  

  أنّها نقصد ال فإنّنا الحضارية  الظّاهرة صوب البحث نوجه لما أنّنا أعتقد إذ ، السياسية الظّاهرة

 تعاملي يأتي  لذلك   األخرى المستويات بقية مع تفاعل غير في اإلجتماعية  الحياة من مستوى تشكّل

 للطابع ممثّلة أنّها على  - علوية بنية و ،  ممارسة و  ، سلطة باعتبارها - السياسية الظاهرة مع

ة البنية في اإلجتماعيفلين  ،  السألبي التّعاقد أن اإلجتماعي -ياسيس الساتّجاه في الثّقة على يتأس 

الحكّام في المحكومين ثقة :ّ تكافئي ليس و  لزومي   .  
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  أحصرها ، األقّل على دنيا مواصفات فيهم تتوفّر عندما  للحكّام  الثّقة هذه تمنح   

   : في

    بأصولها و  ،  السياسة بعلوم الحاكم بإلمام مشروطة ممارسة السياسة  ألن ، العلم :  أوال -

  ، اإلقتصاد مجال في هندسة و تنظيما اإلجتماعية العلوم و ،   السياسية العلوم عليها تقوم الّتي وهي

 ال أخالق إلى يتحول الحقيقة على بحرصه العلم ألن  ؛  الفلسفة و  ،  التّاريخ و   ،  االنفس علم و

  .)167( نبي بنا يقول ماك الخطأ على صبرا تطيق

   

 قوامها  إيديولوجيا على مشاريعه  في يرتكز السياسي ألن ،اإليديولوجي اإللتزام  : ثانيا -

  األفكار بمجموعة  ترتبط الّتي و ، المتحضر المجتمع  عن تتولّد الّتي  الحية األفكار من مجموعة

  . األمة في لةأصي ثقافية جذور إلى تمتد الّتي تلك أي ، المطبوعة

  

 إلى باإلضافة ، المعاملة حسن و ، عفيفا   ، نزيها يكون أن عليه إذ ، الحاكم إستقامة : ثالثا-

  .  العلم إلى الجمال و األخالق جمع معناه هذا و ؛ السياسية حنكته

  

 الصفات كّل نأل ، سياسيا و اجتماعيا تقليدا جعله و ، تكريسه على العمل و ، النّقد تقبل : رابعا-

 على يتوجب أنّه معناه هذا و ، هذا النقد عنصر لها أضيف إذا إالّ حالها يستقيم ال  ذكرها السابق

 ليكرسه   ،  وجد أينما عنه يبحث أن عليه بل ؛ المإل أمام  ذاتيا يمارسه و  النّقد يتقبل أن الحاكم

  . المحكومين لدى  كثقافة

  

ة على ترتكز نبي بن مالك من استقيتها الّتي المقاييس هذه إنة سلفيتأخذ   خاص 

 ومن   سلّم و    عليه اهللا صلّى ، محمد سيدنا الكريم الرسول أيام على اإلسالمية المدينة من مشاربها

 الفلسفات  من  التّاريخ في استمراريتها تستمد كما  ؛ بعده من الصالحين و الراشدين الخلفاء منهج

 وتتأمل   األصيلة، نماذجها منه لتستقرئ الماضي تتأمل  واقعية فهي  .  المعاصرة اسيةالسي

 المعاصرة على متفتّحة سلفية تأمالت تكون أن إذن غرابة فال ؛ استمراريتها فيه لتكتشف الحاضر

                                                 
   ، دار الفكر  علي مشكالت الحضارة ، ترجمة محمد عبد العظيم سلسلة  األفكار في العالم اإلسالمي ، مشكلة:  بن نبي مالك)  167

   . 180 ص  ،ت  . ، لبنان ، دبيروت                        
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   الصينية أو         اليابانية المنجزات  في لنا و ؛ الفعال و الصادق اإلنساني المجهود تعتبر حينما

 باألساطير الراهن التّغير مقتضيات تصهر أن استطاعت منجزات ألنّها ؛  قَدّْمتُ ما على دليل خير

 و  مدنيا واقعا منها لتجعل   واحدة بوتقة في المطبوعة باألفكار الحية األفكار تربط أن أي ، القديمة

  . فريدا حضاريا

  

ياسة إنياسية البنيات  مشكلة مثل المعقّدة المشكالت من تطرح لم السة السو العلوي 

 التّحتية للبنية انعكاس هي الفوقية البنية أن يرى )KARL MARX( " ماركس كارل " كان فإذا ،  السفلية

  تتضمن الّتي السفلية التّركيبة مقابل في األفكار تتضمن للمجتمع  العلوية التركيبة أن  أرى فإنّي ،

 بين التّجاوب بتضمن تكون البناءين بين العالقة و ، الحقيقي بمعناه السياسي المذهبي الكيان أفكار

  ال رشيدة سياسة لتتكون  ،  العلوية السياسية التّركيبة صالبة و السياسية السفلية التّركيبة صالح

 بين جوهرها و  العالقة ركيزة شكلت الحكّام في المحكومين فثقة ؛ فيها الطفيليين و للمتطفّلين مكان

   اإللتزام حدود في  قائمتان فيها  الطاعة و  فالسمع ،  اإلسالمية الفلسفات جل  في الطرفين

 تطور من الراهن العالم  عرفه ما إلى مضافة   ، نراه ما كّل في جوهرية مرجعية هي و بالقانون،

 إمكان في البحث إلى للتّوجه  نتيجة و  ،  العصر هذا في الهائل التقني و العلمي التّسارع نتيجة

 تكتالته وعلى ، العالم في المستجدات  على مرتكزة )IDÉOLOGIE DE PAIX(  سالم  إيديولوجية تأسيس

 ضمير تطور و ، اإلعالمياء و   والعولمة  ،  الحداثة بعد وما ،  الحداثة مفاهيم توجهها التي

  .  اإلنسانية

    

  
  

III -(  : ة عند خطابالجابري العقالني   
  

  

د الهاجس األعظم في فكر إنسه  عابد الجابريمحمسه في أكثر  نتحسما نتحس 

 أن  على الفكر العربي ، و قراءة التّراث قراءة تجديدية ، لذلك تلح كّل كتاباته تحديثمحاوالته 

 نعتقد أن الجسيم  الخطأه ، إذ يكون من  العربي والنّهوض به ال يمكن إالّ من داخلالفكر  تحديث
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 األوروبي أو  ، العربي بفكر آخر غيره سواء تعلّق األمر بالفكر اليوناني  الفكرفي إمكانية بعث 

  .، النّهضوي منه و المعاصر ،أو أي فكر آخر غريب عنه 

  

 هذا يشكّل أنقاض القديم ، فينتظم في تراث متعين  على إذا كان التّحديث يتم  و

 في بنيتها العقلية            و و الشعور الذّات العربية ،  شعور في  مخزون فإنّه  ،الماضي  

 علم كالم     و بالغة ،  و  ، في ما لهذه الذّات من علوم فقه ، و نحو يتجلّى  الّذي تراثها  و

 منتجلّى في ما لهذه الذّات  يكما  ؛ طبيعية و إنسانية و اجتماعية  وعلوم عقيدة ،  و فلسفة ،  و

 اإلنسان ؛ والحال هذه ، فإن التّحديث ال يمكن إالّ مما و الكون  إلى   النّظرةتصورات في  

  .   الذّات  هذهتحتويه 

  

 ، إنّه استرجاع يعيد بناء التّراث  مرآويا إذا كان التّحديث استرجاعا ، فإنّه ليس و

 العربية تتملّك ماضيها بدل أن الذّاتاضيه بطريقة تجعل   يعيد تمرتب العالقات بين أجزاء مو

 أي ممارسة صريحة للعقالنية     ، و تكون منه أساسا للنّهضة و الستشراف المستقبل  يتملّكها،

 الرياضية  العلوم على مفاهيم علمية ، و رؤى مستجدة في تأسيسا للتفكير العلمي في التّراث  و

 موحدا ، يؤثّر ما يستجد في كالّ من المعرفة  تجعل  ، العلوم اإلنسانية   و  ،ة  العلوم الفيزيائيو

 علم اإلجتماع ، و في مناهج علم مناهج بشكل إجرائي مباشر، في  والرياضيات فيها مثال ،  

   .رييض من مناهج العلوم اإلنسانية التي تقوم على التّغيرها و  ،النّفس  

  

ع علوم ، والقراءة المعاصرة  التّراث هو مجإنتستوجب تحليل هذه العلوم     لهم 

 المعاصرة ، و المتطورة بتطور المناهج إعادة بنائها من أجل إعادة قراءتها من منطلق و

 واجتماعي فكري إالّ أن هذه المناهج هي أدوات و مفاهيم مرتبطة في األصل بواقع  ؛المعرفة  

 دو إيديولوجي ، لكنيرى  الجابريابدع محم  مغاير لواقع اليوم العرب و المسلمين واقع أن 

 هذه المناهج كي تخضع لمقتضيات تطويع ال بد من أنّه يرى  لذلكماضي الذّات العربية ،  

 أن ليس للجابري فالمطلوب منّا حسب قراءتي ؛ لمعالجة التّراث بتفكيكه أي  ،الموضوع   

 ممارسة و هو تفكيك موضوع معين، و اإلستفادة منه  مطلوبالنبرهن على صحة المنهج ، بل 

 التّراث جزء ألن هذا يتطلّب بالضرورة تحليل الواقع و ليس تفكيكه ؛  أن وواضح ؛التّفكير فيه  
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 عقلنا      ليتجدد التّراث  في  التّجديد لذلك يجب أن نمارس  ؛من واقع الذّات العربية الراهنة  

 سيادة المكين في  األساس باعتبارها  ،  فينا العلمية  الروح فتسود  ، الفكرية  ارؤان تتجدد  و

  .الروح النّقدية 

  

رورة  إنواع آو غير واع ، لذلك هو في بشكل لتراثه  حامل اإلنسان هو بالض 

اصل  به ، و التّواإلتّصال أدوات تمكّنه من  إلى  حاجة وفي  ،حاجة إلى معرفة هذا التّراث  

 عند يعتقلنا كلّما حاولنا اإلنسالخ منه و التّنكّر له ، فمعرفة التّراث معناه التّراثمعه ؛ وإالّ فإن 

 هذا و التّاريخي ،  مكانه نحتويه بدل أن يحتوينا ؛ و لكي نحتويه يلزم أن نضعه في أن الجابري

بنائه ، و بإعادة ترتيب عالقاتنا  بإعادة ترتيب العالقات فيه  يعيد  ايبستيمولوجيابتحليله تحليال 

 مستقلّين من عقال التّراث و من فنصبح نتحرر منه ، و من القراءات الغربية له ؛  وبذلكمعه ، 

 يمكن لنا أن نتحرر منهما إالّ بالتّعامل معهما معا     الالمعتقل ضد الفكر الغربي برمته ، و   

 عما اإلستغراب له من الداللة ما يشبع البرهان  علملتأسيس  حنفي حسن . لعّل في دعوة دو

  .نقول 

  

 تلك ، و ذلك من حيث مكانتها         التّحرر فكرة حول لجابري ما يتساءل اكثيرا

 تنشدها الذّات العربية ، وفي هذا السياق نستشفّ من الّتي النّهضة في مركزها اإلشكالي  و

 التّحرر ليس مرهونا بحفظ إيديولوجيا معينة ، قديمة    أن )168 (ٌ  و التّراثنحن قراءتنا لكتابه ٌ 

 ، فيها متشعبة ، و تطبيقها في قراءة النّص التّراثي ؛ و لكن التّحرر عملية معقّدة و حديثة أو

 وعلى سبيل المثال فإن تعاملنا ،جملة متنوعة من العوامل الّتي ال يمكن اختزالها أو تبسيطها  

 ينيامع النّصبن سينا أبو  أن يخضع لمبدأ كان يجب  لد يقول علي الحضارة به ، و مفاده أن 

ا الفصل، و الّتي  \ هذمناإلسالمية لم تقم قبل النّص الديني كما بينت ذلك في المفصلة الثانية 

  .ري  عابد الجابمحمد  موقع اإليديولوجيا من القراءة العالمة كما تصورها عن للكالم خصصتها

     

                                                 
    2 الطليعة للطباعة و الّنشر ،بيروت،لبنان، ط دار  في تراثنا الفلسفي ،معاصرة قراءات  و الّتراث ،نحن :بد الجابري محمد عا. د ) 168

                                    1982.  
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 للحاجة إلى ضبط النّص الديني جمعت ال يخفى على الباحثين أن اللّغة العربية لعلّه

 استخراج أحكام لحاجة البالغة و علوم اللّغة كلّها ، كما نشأ الفقه ومن اللّحن ، فنشأ النّحو  

بل ترجمت . تّفسير  من النّص الديني ، و كذلك الحال بالنّسبة إلى الالمتجددة للحياةشرعية  

-هـ170( الرشيد     هارون اللّه بن عبد،المأمون ذاتها لحاجة الدولة إليها ؛ فما قام به الفلسفة

ال يمكن أن يعد عمال مجانيا أو ترفا فكريا ، إنّه عمل وظّف توظيفا )م 833-م786=هـ218

 إلى علوم، و فلسفة             حاجاتها العباسية نمت بقوة ، و نمت معها فالدولةسياسيا ؛  

 عقالنية تجابه بها خصومها ممن كانوا ينتمون إلى الغنوص الفارسي           إيديولوجيا إلى و

  . تطالب باسترجاع استقاللها و سيادتها كانت المانوية ، و الفرق الشّعوبية ، الّتي و

  
 ناعات تستجاد و تكثر كلّما كبرت إنمن طالبها بل  ،الدولة الص ولة تعدالد أن 

 هناك دائما أن - الرحمن بن خلدونعبد العالّمة ذلككما أشار إلى - و هذا معناه ؛  األساسيين

   ما هو حضاري    و دوامها ؛ و من هذه الخلفيات ما هو اجتماعي ،  وخلفية في نماء الصنائع 

  

  

                     يقول و في هذا المجال  ؛  لدولةا منها ما يعود أصال إلى السياسة ، أي إلى و

  :أن بن خلدون الرحمن عبد
                        

 تطلبها الدولة ، فهي التي إنّما و إجادتها الصنائع                 " 

 ما لم تطلبه الدولة، و إنما وتنفق سوقها و توجه الطّلبات إليها   

مصر، فليس على نسبتها، لن الدولة هي السوق  أهل المنيطلبها غيرها 

 و القليل و الكثير فيها على نسبة شيء،األعظم، و فيها نفاق كّل 

 إن طلبوا و نفق فيها كان اكثريا ضرورة، والسوقة   فما.   واحدة

  ).169" (الصناعة فليس طلبهم بعام و ال سوقهم بنافقة  

  
 إيديولوجي حاد بين الدولة   صراع وجود  أن كثرة و نمو الصنائع ال تمنع منإالّ

 ما أمكن توظيفه مما احتوته الساحة الصراع رواد الخروج عليها ، لذلك وظّّف داخل هذا و
                                                 

  .718،719 ص  ، 1967 ، 3 ، لبنان ، ط بيروت ،   النشر دار الكتاب اللبناني للطباعة و ، المقدمة:  الرحمن بن خلدون عبد)  169
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 تصوف    من من مانوية و غنوص ، فتسرب منها ما تسرب إلى الفكر العربي آنذاكالعربية  

  . فكر إسماعيلي ، و غيرهما و

  

 اإليديولوجي على الصراعلسفة اليونانية و العلم اليوناني هذا  الفرافقت  لقد

 را عن صراع سياسية ، و كان معباسيولة العبام الدى في نهاية المطاف إلى رهيبأيأد ، 

 نوعية تقفز قفزات و بد معه من أن تنطلق  ال كان  ،درجة من النّمو في تنوع اإلجتهادات  

 و هذا ما كانت بوادره متجلية في ؛ كّل ذلك البناء  بل  ، الشّروخ  أخرى تتجاوز بها تلك

 بكر أبو و،  )م1036-م994=هـ 428-هـ385( األندلسي حزم بن أحمد بن علي من انطالقا  األندلس

      بن خلدونالرحمن عبد و  ،  الوليد بن رشدأبي و  ،  )م1138=هـ533ت( باجة بن محمد

 في أصول الفقه      التّجديدية وحركته   ابراهيم بن موسى الشّاطبي اسحاق أبي إلى  وصوال

 في المنهج اإلستقرائي في الشّريعة كمعيار خاصة " الموافقات"  برز التّجديد عنده في حيث

   للعملي المباشر و مقاصد الشّريعة ليقعد للمصالح العامة     علم لذلك وضع  ؛للفائدة العملية  

  

  

  

  

  : يكون قد دشّنلكبذ و  
 في الفكر األصولي البياني هائلة إيبستيمولوجية نقلة"           

 الحزميالعربي نقلة كانت جديرة حقّا بأن تحقّق المشروع 

  )170. (تأسيس البيان على البرهان. الرشدي 

                            

 فيها كانت تنذر بتراجع السياسية البداية كانت في األندلس ، لكن الظّروف هذه

 ما انتهى بتقهقر الحضارة العربية هوسياسي رهيب نتيجة استرجاع اإلسبان لشوكتهم ، و 

                                                 
   الدار ،  تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربيةالعربي،دراسةبنية العقل ):2( العقل العربينقد:محمد عابد الجابري. د- ) 170

  .561 ، ص 1986 المملكة المغربية، البيضاء،                                     
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 " هوالكو "،و" التّاتار"  الصليبية من جهة ، و لهجمات للحروباإلسالمية في األندلس ، مواكبة  

  . جهة أخرى من ) م1265- م1217نحو(

  

ةإنة العربية   نزوع األمإلى اإلسالمي اإلستفاقة ، و رغبتها في تملّك معرفي 

 الجادة و المتذمرة من األنساق أو النّظم إرادتها اللّذان يحركان هما مفاهيم صارمة ،  علىقائم 

 يوجهان سيرها بجرأة نحو امتالك أدوات معرفية ال تكتفي اللّذانالمؤقّتة والمغلقة ، وهما 

         النّزوع لكّن.  ن موقع تخيله ، ولكنّها تصبو إلى معرفته و تملّكه   مالواقعباإلشارة إلى 

 حال إلى أراها قاصرة عن إحداث نقلة نوعية من حال نحن عليه ،  وحدها النّوايا و اإلرادات و

 تظّل مجرد لغة غير ذات معنى ما لم تؤسس على بنية واإلراداتنطمح إليه ؛ ألن تلك النّوازع 

 مفاهيمه   و     تصوراته صارمة ، تتجاوز الراهن المعاش بكّل و  دقيقةمية و تصورية مفاهي

          المتحددة اإليديولوجي في بنياته   و  السياسي و منظومة للواقع اإلقتصادي  وضع إلى

  . الّذي تؤثّر فيهاإلجتماعي الكّل داخل في الوقت ذاته ،   نسبيا المستقلة و

  

هلة ،  إنمشكلة التّراث ليست من المشكالت السالتّراث يؤطّرنا ، و يثقلنا و ألن 

 -أو معرقل- فهو عنصر مفهومي أساسي مهيمن،يساهم بقدر وافر في بنية عقلنا وإيديولوجيتنا 

 يتجاوز ال أن مفهوم التّراث  هو من سواه  أكثر أن الّذي يستحقّ التّوكيد  إالّ   ؛فيهما كذلك  

 النّظام داخل  يوضعالمفهوم النّظري ، و باعتباره كذلك ، فهو خاو ومجرد من المعنى إن لم 

           خاصة" القراءات" أنشطة خالل  من الّذي أنتجه ،  و  ،   إليهالمعرفي الّذي ينتمي 

يها لكند هذه القراءات ، الّتي يسملفية    قراءات "  و التّراثنحن " في عابد الجابري محمس 

  . المنهج ، واألخرى في الرؤيــةفيإحداهما  :  من آفتين تعاني

  

اء جعل النّتائج تفضي إلى فقدان إنة هذا الدعلى  الموضوعي    المستوى المنهجي 

 ذلك جاء وكّل  القراءات  هذه إلى ال تاريخية طريقة التّفكير على مستوى الرؤية في وتفضي

 ال ذهنية وهي آلية ،"  الغائب على الشّاهدقياس" على منهج لتأسيسها أساسا نتيجة حتمية 

  . هذا العقلالعلميةشعورية في العقل العربي ، تنتج و تكرس باستمرار  
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تان إنؤية هاتين آليلتأسيس ضرورة إعادة النّظر كافيتان آفة المنهج وآفة الر 

 تمكّنه وتصورية دقيقة وصارمة ،   مفاهمية فــي مكونات العقل العربي ، والبحث عن بنية

  .من تجاوز عوائقه و معرقالته المعرفية 

  

 المطلوبة علينا أن مستوياته قبل بسط خطوات المنهج النّقدي ، وعرض لكن

 في طريقة تفكيرها بافتقاد الموضوعية في المصابة "السلفية"نناقش قضية القراءات المعاصرة 

  . ، لقيامها على طريقة القياس كما أسلفتالرؤيةاريخية في المنهج ، والالّت

  

 يركن إليها العقل العربي   الّتي ال أناقش الطّريقة، وال أرتاب في اآللية إنّني

 للنّسق اإليديولوجي الّذي أنبتهما ، ألن نتيجة أناقش آفتي المنهج و الرؤية اللّتين أراهما لكنّي

 آلية داخل النّسق الكلّي و  ، ورؤية  ،ما تتشكّل كنشاط ذي منهج   ، إنّكانت ،مهما "القراءة"

 أوداعية التّقنية ؛ فالمنهج والرؤية كالهما نشاط أوالليبيرالياإليديولوجي ، بإفتراض داعية الدين 

 في "سلفية" تستوي داخل الكّل اإليديولوجي ؛ فإذا قررنا وجود نزعة تراثيةمحدد ، وممارسة 

 سؤالي فإنراءتنا المعاصرة للتّراث تقوم على آفتين، إحداهما في المنهج واألخرى في الرؤية  ق

 إلى الكّل اإليديولوجي ؛ ألن يتوجه لكن  ،و "القراءات" إلى يتوجهعن لماذائية هذه النّزعة ال 

  باعتباره  ،جي   ونتيجة إلفرازات هذا الكّل اإليديولوأثرهذه النّزعة ما هي في الحقيقة إالّ 

" الكّل  " هو  ،  بنيوي"  كّل"  بالفعل داخل ممارسا تحددا تاما ؛ لكنّه معقّد ، لكونه محددا

  .خارجه لحركته أوآلليته  أو يمكن أن نجد تفسيرا للكّل اإليديولوجي  الّ ، والّذي اإلجتماعي

  

آفة في القراءة   تشخيص أي قبل " الكّل"  معناه أنّنا مطالبون بتفحص هذا

 بل  ، تصيب األنشطة   ال نشاطا من أنشطة الجزء العضويّ اإليديولوجي ، ألن اآلفة باعتبارها

   "سلفية"  هذه األنشطة صارت خطلة، أوأنتصيب الجزء المنتج لهذه األنشطة ؛ لذلك أرى 

  . إصابة جزئها اإليديولوجينتيجة

  

ة  هذه النّتيجة تلزمني باإلشارة إلإنربطى أهمي هذا الجزء العضوي 

  ة باإليديولوجيياسية و السة اإلقتصاديوعالقتها مجتمعة بكلّها األخرى،األجزاء العضوي 
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 البنائية دون التّفصيل فيها ، فألنّها العالقاتاإلجتماعي ، و إن كنت أكتفي باإلشارة إلى هذه 

 قبل غيري من من تغفل  وال  تعقلليها ، كي  إلقاء المزيد من األضواء عتستحقّتكون مشكلة  

  .الباحثين 

  

ة الّتي أسلفت ذكرها هي إنة التي المرتكزات النّقديعوامل سياسي تجعلني أقول أن 

 من وراء إجهاض فكانت تجمعت داخل عوامل حضارية كونية ،  وعامة تضافرت و تواقتت  

 في المشرق أيضا   وعربية اإلسالمية في األندلس ، بل   بها الثّقافة الحبلتعملية التّجديد الّتي 

 اإلجتهاد في الدين نواحي إلى الفكر، و امتد بصفة خاصة  نواحي الجمود ، حتّى شمل كّل فساد

 جاء عصر النّهضة الحديثة في الفكر أن إلى   متقوقعا وأصبح كّل شيء  ، أبوابه فأوصدت،   

 اإلسالمي د ن فهل تمكّ. العربية الكشف عن المعيقات من عابد الجابري محمداخل المنهجي 

  .؟ "  العقل العربينقد   " فيآليات العقل العربي الحديث من خالل ما حملته األجزاء الثّالثة 

  

 من) 171( أجزائه الثّالثة في "  العقل العربينقد"  ب الموسوم الجابري  عمليعتبر

   النّاحية   هذه ، و هو من  تأسيسيا عمال فكرياّ  يعده نراه  بل،   عنده  المطامح الفلسفية الجليلة

)    E.KANT"   ( كانط  ايمانويل  "لـ"  العقل الخالص نقد" أحدثها الّتي بـالثّورة العقلية  يذكّرنا

 من أفاق جديدة في اإليبستيمولوجيا  من (Gaston BACHELARD) " باشالرغاستون"  بما افتتحه  و

   ".  العقل العلميتكوين"  كتابه خالل

   

 األجزاء الثّالثة تلك، فيجعل محتويات التّجديدي  النّقد  هم  عابد الجابريمحمد يحمل 

 الثّقافة العربية اإلسالمية ، أي من داخل مكونات العقل مخزونالتّحديث عملية تبدأ من داخل 

، و بثوابت معينة ، و انطالقا من مرجعية معينة    تفكّر بطريقة معينة العربيةالعربي ، فالذّات 

   .تدرس في إطار الحضارة العربية اإلسالمية الّتي فيها نشأت هذه الذّات ، و فيها أساسا تندرج

                                                 
  1984 ،1 دار الّطليعة ، بيروت، لبنان ، ط، تكوين العقل العربي):1(لعربي العقل انقد:محمد عابد الجابري. د- ) 171

  
   ،مرآز بنية العقل العربي،دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية):2(العربي العقل نقد:محمد عابد الجابري. د- 

  .1987 ،2ن ، ط  ، بيروت، لبناالعربّية الوحدة دراسات                              
   

   دراسات الوحدة العربّية  ،مرآز  و تجلياته،محدداتهالعقل السياسي العربي ): 3( العقل العربينقد:محمد عابد الجابري. د-    
  .1990 ،  1 ط لبنان  بيروت،                                     
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 العربي ال يمكن أن يتم العقل تجديد  بأن راسخة  قناعة الجابري  حصلت لدىلقد

 لكن الضروري الّذي ال استغناء عنه هو و  ،  شرحها فقط بالدعوة إلى استعمال مناهج جديدة و

 لكن و في تحليل تراثنا ، ال من أجل أن نكتشف فيه التّقدم ،  نوظّفهاأن نستعمل هذه المناهج و 

 للعقالنية ممارسة " العربي العقل نقد"  الجابري جعل لذلكلنمارس فيه العقالنية كبنية جديدة ؛  

 بواسطة المناهج العلمية ، دون التّقيد بواحد منها للرؤية أيضا للتّحليل و في التّراث، و ممارسة

 بهذا يرى وهو في مسألة بعينها، و كلّها غير مفيدة في مسألة غيرها ؛    مفيدةألن كّل المناهج 

  . كما يؤكّده فالسفة العلوم المنهجأن طبيعة الموضوع تفرض نوعية 

  

نه إنالعقل نقد"  العمل الّذي تضم خالله أن من الجابري عمل حاول هو" العربي 

 وقت مضى  المعاصريربط فيه العقل العربي في أي ن بالثّقافة  ، ، بل العقل العربيالّتي تكو 

 البنية الالّشعورية للثّقافة العربية و   ؛  اإلسالمية العربية  الثّقافة ليست سوى  الّتيفيها ، و 

 تحليال ملموسا علينا أن نحلّل  العربي للفكر العربيّ ، فلتحليل الفكر الالّشعوريةة  هي نفسها البني

 يصبح كي  ، نقديا  نحلّلها العربية بكّل فروعها تحليال ايبستيمولوجيا ؛ أي علينا أن الثّقافة

          قافةالثّ اإليبستيمولوجية في المعطيات هذه  انعكاسبإمكاننا أن نكتشف نفس البنية ، أو 

  . وفي البنية العقلية في آن واحد، الذّهن  في  اإليبستيمولوجية انعكاس هذه القاعدة أي

  

 األجزاء الثّالثة من نقد العقل العربي      في  الجابري العمل النّقدي عند هذا يتجلّى 

 تاريخي  ليلبتح  " العقل العربي تكوين "  خصصه لـ الّذي  األول ينشغل في الجزء وهو

  تكوينيفي المستوى بنيوي أكثر كتابه هذا من  يعتبر و لئن  ؛ فقط  اإليبستيمولوجي 

 الغور و التّنقيب عن أصول العقل العربي من خالل الفحص  فيالمحاوالت المنهجية جدية  

 من ساءالتم الكشف المبين عن بناه و آلياته ، ألنّه عمل ينصب على اإلجابة على و   الدقيق

 ثقافة عالمية باعتبارها تفرعاتها ،   و و نشأتها ،  ،  اإلسالمية الثّقافة العربية تكونحيث  

 حيث  من و النّظم المعرفية الّتي أسستها ،  حيثصدرت عن علماء دشّنوا مقاال علميا ، ومن 

 من حيث وتيمولوجي ،   ما هو إيديولوجي و ماهو إيبسبين التّزاوج و التّأثير فيها طريقة

 وراء النّهضة كما كانت من منالصراعات الّتي نمت بداخلها ، فتغذّت منها و غذّتها ، فكانت 
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 فإنّه يحملنا على إعادة النّظر ؛)  172(وراء اإلنحطاط ، إلى أن آلت إلى ما نحن عليه اآلن 

  بهجاء على بحث و نقد ما ضنايح و بذلك  ، في ثقافتنا العربية اإلسالمية  الرئيسةبالمسائل 

  . الخطاب العقالني في المباحث اإليبستيمولوجية عنده تأشسيس ، بحثا عن نفسه  الجابري

  

 معطيات استئناف النّظر في على عابد الجابري محمد  هذا العمل عند يرتكز

 كّل وجهات النّظر السائدة   بتجاوزالثّقافة العربية اإلسالمية من دون التّقيد بالقراءات السابقة ، و 

 تريد بما ، ألنّها ال تهتم إالّ اصل يعد القراءات السابقة قراءات واقعة في تحصيل الحهنا هو و

 كما – يعمد هوالبرهنة عليه و اكتشافه ، فهي مصادرة على المطلوب ، ينبغي تجاوزها ؛ و ها 

  دون من خاللها ، النّقدية  القراءةس  قطيعة تتأسالى – ( Gaston BACHELARD) باشالرغاستون

المطلوب بحثه  على تضع لنفسها ضمانات عدم مصادرتها أن .  

  

 القراءات أن "  العقل العربيتكوين"  ما يلخّصه لنا متنه فيحسب الجابري  يعتقد

 عن  ؛ أي الفحصنفسه تتصدى لمشكلة نقد العقل العربي أن  دون التّراث تناولتالسابقة عليه  

 بالتّعامل النّقدي مع إنتاج ذلكاألداة و اآللة ، و تبين طريقة البناء و فعل البناء نفسه ، و 

        للنّظر بناء التّصورات ، و هذا عمل ال يتم إالّ بجعل العقل نفسه موضوعا والمفهومات  

.  رؤاه وفهوماته   للنّظر في مسلّماته و معاييره و مناهجه و منفسه هذا بارتداد الفكر على و

 تحديد نمط المعقولية العربية   أي تفي بما ألزمت نفسها به ،  أن  الجابريفهل استطاعت محاولة 

  . ؟التّقليدية متجاوزا للقراءات    إيبستيمولوجيا بالتّالي استئناف نظر حقيقي يقيم خطابا و

  

 إلى إعادة تصنيف العلوم      هقادت   العربية تشريح للثّقافة بعملية الجابري قام لقد

نقلية     /  عقلية إلى فرفض تقسيمها كما كان في القديم  ، المعارف الّتي شيدها العقل العربي  و

 قديم  أو  ، مثالي و إلى مادي    الحديثدينية ، كما رفض تصنيف الفكر العربي  /  فلسفية و

خيل ؛ و عوض ذلك كلّه بتحليل يتأسس على  أصيل و دأو متحول ،  و ثابت  أو حديث ،  و

  : هي ،   معرفيةثالثة نظم 

   ما تعكسهوهو ،"  الديني العربيالمعقول " الجابري يدعوه الذي ، البيانيالنّظام  :أوال -
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   علوم تأسس المكونهي النّحو و البالغة و الفقه و الكالم ، و علوم                         

  . الصرف العربي                         

  

   و يبلور هذا العرفان الخيمياء، " العقليالالّمعقول " يسميه ما وهو  العرفاني ،النّظام: ثانيا -

   ، وهو نظام يشكّل فياإلسماعيلية التّنجيم و التّصوف و التشيع و و                         

   طريق الهرمسيةعنلموروث القديم الذي تكرس  أحد روافد اأساسه                         

  .  المانوية و غيرهما من المعتقدات القديمة و                         

  

  " العقلي المعقول "  عابد الجابري محمد   يسميه وهو نظام ، البرهاني النّظام: ثالثا -

  رياضيات و الطّبيعيات ، وهو و الالفلسفة في المنطق و ويتجلّى                         

   .اإلغريق الموروث الثّقافي الكوني الذي افتتحه يشكّل  نظام                          

  

د  حديث إنفي يحملنا  عقلي ديني و ال معقول معقول  عن  عابد الجابري محم 

عقولية النّقل و ال  اكتشاف مإلى الصلة بين العقل و النّقل ، أي  ترتيبالحقيقة على إعادة  

  ذلك  يتعد ؛ و لعّل هذه المحاولة مكّنته من رسم خارطة للعقل العربي ، و لكنّه لم العقلمعقولية 

 العلوم و المعارف   تلك تأويل ما تنم عنه تلك الخارطة من عالقات تربط فيما بين فروع إلى

 النّقل بضوء  العقل  إلى و لم ينظر  ،  ولالمعق إلى الالّمعقول بالنّسبة  دالالت أنّه لم يتأمل أي

   إلى المستقيل للولوج  العقل نجده يقف من التّأويل موقف عداء ، فيعتبره مطية  بلو الالّعقل ؛ 

  

  

  : بذلك يكون و، )173( الفكر العربي ساحة

  
 ياحظ المقام الذي يحتلّه لم شوه حقيقة التّأويل ، و ققد "

 سلكه العقل العربي الذيأويل هو الطّريق الملكي فالتّ.في الثّقافة العربية 

 الصوفي، و العرفانفي طلب الحقّ كما تجلّى في المحاولة الرشدية و في 
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 اإلستبعادو بسبب من هذا ... كما تجلّى بشكل متفاوت عند كّل الفرق 

 تنزلق وللتّأويل فإن قراءة الجابري تواجه اإلشكاالت التي تواجهها     

 كالزمان انتهت إليها في معالجتها لعدد من المسائل التي الخطيرة  المزالق

  )174 " (نفسهو التّقدم و اللّغة و القياس و العرفان و البيان و العقل      

  

  

  القصور في الحالة التي لم يكن هذا التّفكيكي هو الكامن من وراء المنهج  لعّل و 

 وعندها من خارج    العربيا وافدا على العقل  فيها اعتبار الالّمعقول عنصريقصد الجابري

 فجعلنا النّشاط العقلي نفسه   صميمل الالّمعقول على أنّه من ع األمور عندما جقلّبيكون قد  

 على أنّه صراع بين المعقول الديني             العقل النّزاع بين أهل النّقل و أهل إلى  ننظر

 عن طريق الخيمياء             بقوة خارج ، و الذي انبجس  الالّمعقول العقلي المتسرب منو

 غير ذلك و     التّشيع و ، و التّصوف ،  والغنوصية الهرمسية ، و المنوية ، و ،  التّنجيم و

و هكذا صرنا نلمس مسعى ) . 175( الثّقافة العربية من خالل مورثات القديم إلىمما تسرب  

  العقل"  ، و ذلك عندما يسميه   عقله من محاولة بدال  الجابري دحض الالّمعقول عند 

و لعّل هذا ما يجعلنا نفهم .  من القديم الذي تجاوزه العقل البرهاني  الوافد) 176 "  (المستقيل

 علي  أبي و السابع للهجرة ، من أمثال السادسأكثر موقفه من صانعي ثقافة القرن الخامس و 

 الدين الرازي            فخر  و،الشّهرستاني الفتح  أبيو  الغزالي  امدح ابي و ،   سينابن

 ما إليها  و خراسان  إلى  ينتمون ،  مشارقة بأنّهم كلّهم نعتهم  حين  ، الطّوسي  الدين نصير  و

  . المفصلة الثانية من هذا الفصل في بينت ذلك كما

  

  عابد الجابري محمد لنّظر كما سماها  استئناف اإلى أقر بجدوى الدعوة  إنّني

ل األصل الذي يتجاوز العقل البرهاني ، و الذي يتمثّل في أن ذلك ينبغي  لكنالحدس يعني تأم    

 فإنّنا نلغي األصل النّبوي بما هو بدء و ملهم و منطق      إالّ الرؤيا و اإللهام و الكشف ، و و

                                                 
   بنعبد العالي،سعيد السالم عبد  الجابري،حسين مروة ، هشام جعيط ،محمد نقدیة حول اعمال  مباحث  ،مداخالت : علي حرب - )  174

   .37 ، ص 1985 ، 1ط ،   لبنان ، بيروت الحداثة ،  دار   ،بنسعيد                      
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 ، وفوق معقولية النّبوة نقفز فوق الوحي و حينما  اإلسالميةة  نلغي مرجعية المعقولية العربيو

  ة األثر ، أي نقفز فوق  و و النّقل   ،  الخبر والنّصمعقولي  ين اإلسالميكلّه الد.  

  

 في التّجوال تشريح علوم اللّغة العربية ، و من من عابد الجابري محمد  تمكّن لقد

 ال فهو ذلك التّجوال أوصله إلى تبديل األدوار و المواقع فيها   لكنقطاعات الثّقافة العربية ،  

  فهو على الرغم من اعتماده طريقة في المنهج عنده   الشّاهديهتم بما يعنيه قياس الغائب على 

 فهم إشكالية الثّقافة العربية فهما دقيقا ، يتأسس من أسرار اللّغة على لوقف – لو فعل ذلك –

 أي علومهم البيانية ؛ و من ثم يمكن فهم العلوم ، بالذّات ، ألنّها تمثّل هوية العرب  فيهاالعربية 

 حدوس    و على رؤى     تنهض  ، مجموعات استداللية و معادالت نظرية  والبرهانية كوجوه  

 ال ،حسية   لغة ال تاريخية ، و ذات طبيعة العربية تنهل من ملهم أصلي؛ لكنّه اعتبر اللغة و

  . التّقدم و) 177(تستجسب لمتطلّبات التّطور 

  

 عن العقل العربي ، هي في نظري مسبقة معايير جاهزة و من الجابري انطلق لقد

 على ينهض رشد الوليد بن أبيبـ و لعّل انبهاره   ؛مفاهيم استشراقية ، تمجد المعجزة اليونانية 

 ، و أنا ال أخفي توقيري       اإلسالميةاني في الثّقافة العربية أنّه يمثّل استمرارية النّظام البره

 ذلك لما بينت قد  و ، الواسع بعبقريته اعترافي ال أخفي  كما رشد ، ابن تقديري لما جاء به و

 الجابري يضع فيه الذي يسقطه من بدع في ثقافة عصره ؛ لكن السياق أنوضحت ما استطاع  

 المشرق فالسفة إلى حد محاربة  ،بة هو الذي يجعلني أتأول انبهاره به  فيلسوف قرطأعمال

    .فقط العرفاني  و البياني  النّظام يمثّلون به ، و ذلك عندما يجعلهم  كلّهمالعربي 

   

 العربي ، و بهذا يفصل العقل  محاكمة الرؤية هذه خالل  من   الجابري حاول

 معه منهجه سلفا ؛ وهذا على الرغم جلبلموضوع و قد  فيتصدى ل، و المنهج  الموضوعبين 

)          178( تفترضه اعتبارات منهجية صرف مصطنعمن أنّه يقر بأن التّمييز بينهما هو تمييز 
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 مقاربة موضوعه ؛ فهو يتصور العقل في التي تسيج رؤيته للمنهج  هي لعّل هذه اإلعتبارات  و

    للعقل    تجريبية إجرائية لنظرة يخضع  التّصور هذا ، و) 179( حسب قواعد لعبعلى أنّه 

  : يقر بأنّنا لذلك
 منظور من نستعملها فإنّما"  العربي العقل" عندما نستعمل عبارة   " ... 

  ).180. " (علمي نتبنّى فيه النّظرة العلمية المعاصرة للعقل 

  

ر قبلي للعقإنة تصوثم نة على أنهل يحمل على العقل  في هذا الشّاهد بي

 في البحث و هذا بالذّات ما يسقط الجابري في منهج المقارنة بما هو قائم و جاهز بدل العربي،

 يقع في آلية قياس الغائب على الشّاهد لذلكماهية العقل العربي ، فهو يقيسه على عقل غيره ،  

  ينتقدهاب الطّريقة التي  قياس العقل العربي على العقل الغربي ؛ و بذلك يفكّر صاحبنا حسأي، 

 يبرهن على و       يبحث على المطلوب ، أي أنّه  مصادرة  إلى يعترض عليها ، فيصل  و

 و هو عنده العقل اليوناني عموما        ، " الكوني العقل"  الذي يسميه هذا ؛  مسبقاما نعرفه 

    .خصوصا"  أرسطو"  عقل   و

  

 ألنّه لم يعتبر المنهج بنية الشّرح كما ،صة   نقائضه الخالفي الجابري وقع لقد

 ليس ذلك أن المنهج  ،) 181 () م1831 –م HEGEL  = 1770( " هيغل  "  الفيلسوف األلماني اعتبره

 من خارجها ، و العقل من هاته الوجهة ليس شيئا آخر سوى ما نعقل  المادةشكلية تنصب على 

 ، ألن تفكيرا كهذا هو العقل المستقيل عينه  وحده " أرسطو"  فال يمكن أن نجد تحديداته عند ؛

 الجمود و األفول إلى  الفكر سلطة معرفية وحيدة و مهيمنة ، آل إلى  " أرسطو"  تحول   فعندما

 بتحرره الديكارتية و البيكونية خير دليل على أن العقل الغربي لم ينهض إالّ الثّورة؛ و لعّل في 

 ينتج قيوده و أغالله فإنّه نسق  إلى الفكر عندما يتحول  ألن منطقه ؛ و"  أرسطو" من سلطة 

  . و العلوم و آلياتها كلّها المعارفأكثر مما ينتج 

  

                                                 
   .24المصدر نفسه ، ص  )  179

  
   .26المصدر نفسه ، ص  )  180
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ة للعقل ال تستغرق نشاط  إنكلّه ، فليس البرهان هو النّمط العقل النّظرة العلمي 

 تسيج أن و المنهجية  اإليبستيمولوجيةو   لذلك ال يمكن للتّحديدات اإلجرائية ،الوحيد للمعقولية  

 هذا العقل ال يعبر عن ألن تعريف أنتولوجي له ،  إلى  بحاجةماهية العقل العربي ، فنحن 

 و لكنّه يعبر أيضا عن نمط وجود و لون من ألوان الكينونة ؛ إنّه القدرة ،مجموعة قواعد فقط 

   .البرهانطالهما  ال ياللّتين و الداللة   للمعنىالخالّقة 

  

ة للعقل ، أخذها من نحت إلى تفكيكات الجابري أوصلته  إنصورة انتقائي 

 و الفلسفية الفذّة الّتي لم الفكرية عن تلك التّجارب معرضا  كونيتها ،بدعوى العقالنية المشّائية  

 كما و الحدس  لاإلستدال الفصل بين اللّوغوس و الميتوس ، و بين إلىتعد تنظر بعين الرضى  

 الغربية المعاصرة في الممارسات العقالنية ، مثل عقالنية         التّجربةاعتمد فيها مرجعيات 

 )     Michel FOUCAULT " ( فوكوميشال حفريات و " Robert BLANCHÉ" ( بالنشي روبير" 

عبر عن نظرة  سواهم ، و هي تدون (Gaston BACHELARD)"   باشالر غاستون"  قطائع  و

     اآلخر إلى إلى الذّات ، واإلستتباعية و التّحقيرية  اإلستعالئيةللعقل كأثر من آثار النّظرة الغربية 

  

 زمان الثّقافة العربية اعتبارا من مرجعية مسألة عابد الجابري محمد  عالج لقد

المعرفية وتنبجس منه الفروع  فيه الميادين تنتظم حيث أنّه العصر الذي بدأت من  التّدوينعصر 

 العقائدية و المذهبية و الفكرية ؛ إالّ أنّه يعتبره زمنا راكدا    اإلتّجاهاتالعلمية و تتبلور داخله 

 العلوم ألن نفسها  إنتاج تعيد فلم تكن الثّقافة فيه سوى ثقافة  ،) 182( معادا و  ، مكررا  و

 و ؛) 183 (الذّكرها العصور التّالية أي جديد يستحقّ      ، لذلك لم تضف إليكاملةالعربية ولدت 

 ن أنة يقفز الجابري لعلّه من البييناميكية فوق الدة العلمية الثّقافية ، بل فوق الحركيو الفلسفي 

 في المشرق ، كي يؤسس للنّظام البرهاني في المغرب ، و التّدوينكلّها التي جاءت بعد عصر 

 و التّطوري الذي غلب على مفكّري القرن التّاسع عشر في أوروبا هو  اريخيالتّلعّل المنزع 

 و أن خاصة   عاقل هذا التغافل الخطير ، و في هذه النّتيجة التي ال يقبلها في أوقعه   الّذي

  . قرونا من الزمن على العرب و على اإلنسانية جمعاء تشعالعلوم العربية بقيت 

                                                 
  .70 ص ، 1984 ،1 دار الّطليعة ، بيروت، لبنان ، ط، تكوين العقل العربي):1(العربي العقل نقد:محمد عابد الجابري.د ) 182 
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العربي العقل تكوين" ليه الجابري في نهاية مطاف تحليلنا لـ الذي يخلص إإن " 

 هذا العقل من اإلنطالق منعت أنّه عقل يقوم على آليات هي بمثابت العوائق المعرفية ، ألنّها هو

 ، و هذا إنّما يفضح مرة أخرى قصور التّقليدو التّطور ، و جعلت منه عقال خاصيته اإلتّباع و 

 خالل تحليالت استتباعية كان الجابري قد نهى عنها  منيمولوجية للعقل العربي النّظرة اإليبست

لل  مكمن أسلوب التّفكير بالقطائع بين البيان و العرفان و البرهان هو ألناإلنزالق عند و الز 

 كما أن نكران اإلجتهاد في تأسيس الصالت في شبكة الثّقافة العربية اإلسالمية كمامفكّرنا ؛ 

   نّي أو الشّيعياللي و الفكري السفي هو زعم يكذّبه أوتمثّله المنطوق الدبن الوليد أبو التّصو 

 أنّه زعم كما  ؛)  184( يستطيع الزعم بأنّه على الشّريعة األولى أحد يقر أنّه ال حينما رشد 

ي به من ردم  ذلك بما تنادوتحاول اإليبستيمولوجيا المعاصرة في بعض فروعها تجاوزه     

 العقل فاتّجاه و الثّقافة ، وبين اإلنساني و الحيواني ، و بين الحسي و العقلي ؛ الطّبيعةالهوة بين 

 ، و الالّوعي الوحشيالمعاصر هو اتّجاه يتميز بالبحث في الخرافة و األسطورة ، و الفكر 

  .معقول ، و في كّل ما كان يعد خارجا عن دائرة الالجمعي أوالفردي      

  

 العقل بنية "بـ  عنونه اّلذي و  -"  العربيالعقل نقد"  الثّاني من الجزء في  أما
 يصب   عابد الجابريمحمد  فنجد – " تحليلية نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربيةالعربي،دراسة

 بنيته     تشكّلفي  العربي للعقل حيث أنّها انعكاس   مناهتمامه على الثّقافة العربية اإلسالمية 

 الثّقافة والّتي هي  ، األساسية المشخّصة   القاعدة  في ما تطلّب منه تحليال تكوينيا يحفر وهذا

 الالّشعورية في اإلنعكاساتالعربية ، ليقف على تكوناتها و تطوراتها و تداخالتها ؛ و على 

  .وعي الذّات العربية اإلسالمية و في الوعيها 

  

 مادية يسميه العمل منهجا تاريخيا  هذا في  عابد الجابري محمد  خدم  استلقد

 و تداخل المعطيات تطور يتبين من خالله أن  يحاول  ، منهجا تاريخانيا  أو ،  تاريخية

 يهتم النّظم المعرفية الّتي توظّف إيديولوجيا بهذا الشّكل أو ذاك ، دون إن أواإليبستيمولوجية  

 أنّه ال يدعي الجابريرهنة على صحة هذا المنهج ، أو أن يقولب األشياء داخله ؛ ألن بالب

                                                 
   133 ، ص 1964 ، مصر ،  القاهرةالمصرّیة ،  -د قاسم ، مكتبة األنجلومحمو.  دتحقيق  ،المّلة األدّلة في عقائد مناهج: ابن رشد  )  184
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 يمارس العقالنية في البحث هو بليمارس خطابا إيديولوجيا ، وال يبحث عن إنتاج له ،   

  .اإليبستيمولوجي فحسب 

   

إذن"  العقل العربي تكوين"  المنهج في إن  هو منهج تاريخي وتكويني و تحليلي 

ا في بنيوية ،أمة اإلسالميبنية"  ، يتالءم مع أغراض تحليل بنية الثّقافة العربيالعقل العربي  " 

 الجابريكما يمارس   - فالبنيوية نظرة تاريخية ؛  تتخلّله  ، بنيوي في األساس  فالمنهج

مل معها و من داخلها على  يتعاما ال يعتبرها نظرية في الكون بمقدار - من داخلها تحليالته

 إلى النّقدي البنيوي يتوجه فالعمل ؛  البحث الموضوع محّل ليطاوع  يستعملهأساس أنّها منهج  

  هاته و إلى آلياته و ،أساس الفعل المعرفية ؛  موجة اإلسالميذلك أي في الثّقافة العربي أن 

 العربية اإلسالمية  الثّقافة داخل  لموضوعاتاالتّعامل هو تعامل مع جهاز مفاهيمي متغير بتغير 

ألن:   
 تلتزم خالله، و مفاهيم ومبادئ طريقة في البحث المنهج"        

)      الخ...،المقارنةاإلستقراء ، اإلستتنتاج .(= توظّف فيها الطّريقة 

ال )الخ ... العالقات السببية الموضوعية،اعتبارالتزام (= المبادئ و

 ،وهي المعاني الكلية الّتي يتم بها المفاهيمغير الموضوعات،أما تتغير بت

 البحث من مواد خام،خالية من المعنى                 موضوعتحويل  

 معان و عالقات لها معقوليتها،فهي الّتي تختلف إلى المعقولية و

   ).185."(باختالف الموضوعات 

  

 و التي ليست سوى العقل عند - له المنتجة لألداة وأ للخطاب ،  اإليبستيملوجي التّحليل يتوجه

   الثّقافة موجهاته في و و آلياته،  المعرفي النّظام المعرفي الّذي يحكم الفعل إلى  - الجابري

 إلى عالقة الفكر للتّوجه ، بطريقة مغايرة  وإجراءات  ومبادئ يحتوي هذا الفعل من مفاهيم  بما

 الذي و "  العقل العربينقد"  من   الثّالثسياسي ، موضوع الجزء بالواقع ،أي إلى العقل ال

   الجابري فيه يعمد وهو عمل  ،)  186( "  السياسي العربي ،محدداته و تجلياتهالعقل"  بـعنونه  

                                                 
   دراسات الوحدة العربّية  ،مرآز  ،محدداته و تجلياتهالعربيالعقل السياسي ): 3ج(  العقل العربينقد:محمد عابد الجابري.د ) 185

   .8 ص  ،  1999، 1 ، ط،لبنان   ،  بيروت                                 
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 الّذي باألخص على مفهوم الالّشعور السياسي مركّزا النّفسي ،   التّحليل استعمال منهج  إلى

 ما ليبرز  )Regis DEBRAY ()187( "       دوبريريجيس"  الفرنسي المفكّرته من  يقتبس توظيفا

         منه القديم ، السلوك العشائري داخل المجتمع العربي   وهو سياسي في السلوك الديني  

 تصدق على النّفسي المعاصر ، مبررا هذا اإلستعمال بقناعة مفادها أن مقوالت التّحليل و

 يساعد على التّعبير عن واقع المفاهيم  هذه و تبيئة  فتوظيف  ؛قافات و الجماعات البشرية  الثّ

 اإلجتماعي عند تحليل المخيال مفهوم على الجابري  و لعّل هذا ما يجعلنا نفهم تركيز؛معين  

 العربيل  مقابل التركيز على النظام المعرفي عند تحليل تكوين و بنية العقفيالعقل السياسي ،  

 ، فإذا كان المعرفي، ألن العقل السياسي يجد مرجعيته في المخيال اإلجتماعي و ليس في النظام 

  فان المخيالهذا األخير يحكم الفعل المعرفيمن البداهات        منظومة بما انّه  - اإلجتماعي 

 الكتساب مجال لكنّه  و  المعرفة لتحصيل فإنّه ليس ميدانا  - الرموز و المعايير و القيم  و

 حالة اإليمان و اإلعتقاد ؛ وبما أن المخيال اإلجتماعي جملة فيهالقناعات ، فهو بذلك مجال تسود 

 تعطي لإليديولوجيا التي الرموز و الدالالت و المعايير و القيم ، فهي ومن التصورات  

  . الآلشعورية  بنيتهامة   تاريخية ما ، و لدى جماعة اجتماعية منظّفترة فيالسياسية  

  

  

د محاوالت  إنعليها الخطاب اإليديولوجي           طغى  عابد الجابريمحم 

 أكثر من غيرها ، لذلك تضاءل فيها طاغية المغاربية ، بل المغربية ،  النّزعة فيها  بدتف

ديرة باإلهتمام   الحقّ ، و مع ذلك فهي محاوالت نقدية جاإليبستيمولوجيالهاجس العلمي ، أي 

 تثيرها ، و اإلنتقادات التي توجهها للمناهج  التي لجدية القضايا التي تطرحها و اإلشكاالت نظرا

 تشكّل بحقّ و عن جدارة خطاب أن في فهم التّراث ؛ كما أنّها محاوالت استطاعت  السائدة

 الموالي لهذا الفصل من صلالف  لعّل اإليبستيمولوجي العربي المعاصر ؛ و  الفكراإلختالف في 

  أردت األطروحة يبين مكانة الخطاب السياسي في اإليبستيمولوجيا المعاصرة ، وهو فصل هذه

 نقد العقل في في الجينالوجي واألنثروبولوجي و  األركيولوجي أربط من خالله قيمة البحث أن

 العربي على العالمي المنظور السياسي الغربي ، و مدى إمكان تأسيس خطاب نقدي سياسي ف

  .منواله 

                                                 
  1981, France ,  Paris , Gallimard .Ed , Critique de la Raison Politique :Regis DEBRAY ) 2  
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   السـاِدسالفَصلُ         

  
  
  
  
  ةيحداث  بعدما  نماذج في إيبستيمولوجية قراءة 

                            غربية
  اسالمي موقع عربي من            
              

            
                *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    
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  اهتم المفكرون العرب  ،  الحداثيون و المعاصرون ،  بالقضايا السياسية أيما 

اهتمام ، و ذلك من قناعة الكثير منهم أن التّغير اإلجتماعي هو سياسي في لبه ، و  أن التّعرف 

بة تاريخها ؛ و لعّل الدقيق على آليات التّطور فيه إنّما يعود  إلى دراسة حاضر الظّاهرة لكتا

   :في أنّنا) Karl MARX( "  كارل ماركس " قناعتهم هذه تتأسس على ما قاله 
   

إذا تحدثنا عن التّطور التاّريخي فإنّما             " 

نفعل ذلك ، على الجملة ، لنؤكّد أن الشّكل األخير من المجتمع ليس إالّ 

عبارة عن مراحل أدت نتيجة تطور المجتمعات السابقة التي هي 

إن ]...بهدف فهم الحاضر[و إذن فنحن نصورها دائما بتحيز .إليه

"   القديم"اإلقتصاد السياسي البرجوازي ال يتوصل  إلى فهم المجتمع 
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و المجتمع اإلقطاعي و المجتمع الشّرقي إالّ في اليوم  الّذي يبدأ فيه 

 .)1" ( على نفسه المجتمع البرجوازي في ممارسة النّقد الذّاتي
 

إنّني ال أحتفظ من هذا الشّاهد إالّ بفكرة التّغير اإلجتماعي الّذي ال يحصل إالّ 

نتيجة ضرورية للنّقد الذّاتي ؛ و قد تمثّلت اإلهتمامات  النّقدية للفلسفة الجدلية بوضوح قبل أفكار 

جورج  "ت السياسية الّتي ألّفها أعني أنّها تبلورت في الكتابا؛ ) Karl MARX"   ( كارل ماركس " 

عقب ) George Wilhelm  Friedrich HEGEL 1831-1770=( "هيغل ويلهام فريدريك 

 ، وهي الحرب التي كشفت عن تفتّت رهيب    على الجمهورية الفرنسية حرب الدولة األلمانية

 ؛ و كان ذلك نتيجة  المطالبة " الرايخ " بين دول و مقاطعات ألمانيا المتعددة  ، و بينها و بين 

بتحقيق المصالح الخاصة لألفراد  ، مما أدى  إلى  فقدان وحدة ألمانيا ، و هو الوضع  الّذي 

   :)HEGEL(   "هيغل" يقول عنه 

  
و لو شئنا  أن نظّل نسمي ...إن ألمانيا لم تعد دولة" 

 بالنسبة  إلى [ألمانيا دولة،لما أمكن  أن توصف حالة اإلنحالل الراهنة 

التي تمر بها إالّ بأنّها فوضى ، لوال أن األجزاء المؤلّفة ] ذلك الوقت

و الواقع أن ذكرى رابطة ماضية  ، ال ...لها قد جعلت من نفسها دوال

و لقد تبين ...أية وحدة فعلية ، هي الّتي تضفي عليها مظهر الوحدة

و ...  أنّها لم تعد دولةأللمانيا في حربها مع الجمهورية الفرنسية 

النّتائج الواضحة لهذه الحرب هي فقدان بعض من أجمل األراضي 

األلمانية ،  و بضعة ماليين من سكّانه ، و دين عام هو استمرار آلالم 

  )  2. " (الحرب في وقت السلم 

  

 بين هذا معناه أن ما يظّل قائما على النّحو  الّذي ذكرته  ، و دون أي توفيق بينه و

فكرة العقل ، ال يمكن  أن يعد حقيقيا ، لذلك ال بد من تحطيم النّظام السياسي الذي توقّف عن 

                                                 
  :ا الّنّص  من أخذت  هذ )   1

-Maurice GOEDELIER :Sur les Sociétés Précapitalistes  , Editions Sociales , Paris , France , 1970   
                                  p93. 

 
  ا ،  المؤسسةفؤاد زآرّی.  ، ترجمة د هيجل و نشأة الّنظرّیة اإلجتماعّية  العقل و الثورة ،:هربرت مارآيوز )   2

  .71 ، ص1979 ، 2                                العربّية للدراسات و النشر  ،  بيروت ، لبنان ، ط 
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"           هيغل "توفير اإلنسجام  بين الدولة و العقل ، و تحويله إلى نظام عقلي جديد ، و لعّل 

)HEGEL( الفكر ال يمكنه  أن يهاجم  ا كان على صواب عندما اعتبر أن  لشّكل اإلجتماعي

القائم بنجاح إالّ إذا كان هذا الشّكل قد أصبح متناقضا على نحو صريح مع حقيقته الخاصة ؛ أي 

  1(إذا لم يستطع    أن يفي بمقتضيات مضمونه الخاص.(  

  

إن الدولة إذا فشلت في تجسيد حقيقتها ،  التي ليست أكثر من المحافظة على 

فرادها في صورة عقلية مالئمة ، فإنّنا نجد حكّامها يتحدثون حديثا الصالح المشترك العام  أل

زائفا حين يدافعون عن مواقفهم أمام المحكومين باسم الصالح العام ، في حين أن خصومهم  هم 

الّذين  يمثّلون الصالح العام و ليسوا هم ، و فكرة  هؤالء الخصوم ، أي فكرة النّظام الجديد الّتي 

 عنها ،  ليست مجرد طوباوية ، بل هي تعبير عن واقع لم يعد النّظام السائد قادرا على يدافعون

  .استيعابه 

  

هذا هو المدخل الذي أردت  أن أقدم به للفصل السادس هذا من  أطروحتي        

ا و الذي أردته مؤسسا لمنهج تحليلي  ، يدرس حاضر الظّاهرة السياسية في الغرب ، و حاضره

في الوطن العربي اإلسالمي  ،  مع اهتمام متزايد عندي بأن يعمل هذا المنهج على بيان المواقع 

التي يجب  أن أضع فيها األحداث التّاريخية ، حتّى أؤسس لفهم صحيح  للدولة  ،  يبنى  على  

ر  إلى  النّظر إليها بوصفها عالقات ظهرت في مجرى التّاريخ  ،  وهو ما  يقودني باستمرا

في الغرب ، و هذا من باب ) الدولة ( إجراء مقارنات  تستدعي صورة و واقع ذلك النّظام 

 ة تقول أنة    " استنساخ " محاولة اإلجابة على فرضيياسيممكن في الحياة الس الواقع األوروبي

لنا لو أن هذا طالما نحن نفكّر و نعيش و نحيا بآليات و مناهج  هذا الغرب ؛ لكن كيف يكون حا

الغرب رفض واقعه السياسي  ، و اعتبر الدولة آلة قمع ، و وسيلة لتكريس التّسلّط  ، و منهجا 

  .ناطقة ؟" آلة " لتجريد اإلنسان من كّل بعد ممكن  ، لتحوله  إلى مجرد 
 
 
 

                                                 
   .72المرجع نفسه ، ص )  1
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  I   - ( "  مدخل لفهم اآلخر   : "كوهن  توماس" عند "  األنموذج  
  

                                  

 ) Thomas S. KUHN "( كوهن توماس"  فيلسوف العلوم األمريكي يتصور

    فترة من فترات في - العلم نأ   )1( " "تركيب الثّورات العلمية" في كتابه الذي عنونه بـ 

 اسكا  كالّ متمتؤلف النّظريات  هذه نأ بمعنى نظرياته المختلفة ،  بين يحقق ارتباطا  -التاريخ 

 فاإلنتاج ،بحاثهم أ يحكم سير العلماء في الّذي )(Paradigmeالمنظور أو ألنموذج ايسميههو ما 

 العلماء  بعضه يحدث أن يضع  نّأ إالّ ؛ و من خالله المنظور وفق األنموذج أو يسيرالعلمي  

  و عند؛  و فيه وفقه المعمول  األنموذج اآلراء السائدة داخل  يخالف علمي  كشف على  يدهم

ر  ذاك تتغياألنموذج  ظّلفي العلماء  اتنظريات جديدة  فتحّل ائد ، السعن بترتّت مكانها نظري 

 أنموذج مخالف تماما وهو يبدأ العلم مسيرته وفق األنموذج الجديد ،  و من ثم ؛  الكشف الجديد 

 .لألنموذج الذي ألّفه العلماء فيما مضى   
 
 األنموذج هو النظرية العامة أنThomas S. KUHN(    (  " كوهن"   رىي لذلك  

 قد هانّ أ النظرية مرتبة األنموذج يعني لما تبلغ المجتمع العلمي في مرحلة ما، وبهاالّتي يلتزم 

، ماتها  مسلّ و وجب التسليم بها و بكّل ، تتَبِّ ثُ أنّها منافساتها ، أيكّلن ع بلغت مرتبة األفضلية

ة  بمنزلة ظريتصبح النّو بذلك   ؛و خلفياتها الميتافيزيقية  ، العلمية مفاهيمها  و ، و مناهجها

            و التقويم  يحدد مدلول الوقائع التجريبية ، و يطرح معايير اإلختبار إرشاديأنموذج

تي ه يطرح المشاكل الّنّإ . ذلك  األمرتطلّبذا إ التعديلو حتّى   ، بل  فعالية بأكثر التنقيحو 

     لألنموذج أن يثير مشكالت للبحث   ال بد لذلكنماط الحلول المطلوبة ؛ أ و ، يجب دراستها 

 برنامج بحث علمي ، بل يصبح ال   ، فإنّه به استمرار التسليم معتوقف عن هذا   ما و إذا 

  ). 2  ( تقنية خاصة بمهنة معينةمجرديصير 

    

                                                 
1) Thomas KUHN : La Structure des Révolutions Scientifiques , Traduit de l’américain par Laure 

MEYER , Editions    Flammarion , Paris , France ,1983.             
 2)  Ibid , p 32-36. 
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 أن  يقول   )Thomas S. KUHN( " كوهن توماس "    أن هذا ما جعلعتقد أ 

 ينظرون باآلالت المألوفة حين جديدة و مختلفة  شياءأالعلماء يشاهدون خالل الثورات العلمية  

 تجعل نظروا منها من قبل ، و السبب في ذلك أن تغيرات األنموذج  التيمن نفس األماكن 

 كانوا الذي  العالمة تماما عن ذلك  مختلفبطريقة  الخاصةالعلماء يشاهدون فعال عالم أبحاثهم 

  ).1(ينتمون إليه من قبل  

  

تحليل منظور  من -   )Thomas S. KUHN( " كوهنتوماس"  هكذا  ، يرى و

ا العلم  أم،  السوي أو المعتادالعلم  هو في األنموذج القديم  سادذي  العلم الّأن – تاريخي للعلم

 يخرج الذي  العلم الشاذّأو  ،  الثوري العلم فهومي  خالل الكشف العلمن توصلنا إليه  الذي

 ثورية   نماذج ستنقلب بدورها إلى التي تلك النّماذج -ة وي السللنماذج تقديمه ففي.   عن المألوف

    يضع   لذلك،  ستسمى بدورها نماذج ثورية  -  نماذج بديلةيؤسس الكشف العلمي الذي نتيجة

 ها بالنسبة إلى موضوع عند أهمتوقف أ،  األنموذج لبنيةساسية   أتصنيفات )KUHN  (  "كوهن" 

   .يالميتافيزيقالذي يدعوه ب هو الجانب و ،  بحثي

  

 األنموذج بين  ته الذي ذكركتابهكثر من موضع في  أ في )KUHN  (  "كوهن"  يربط

 والتّأمل  عالقاته باإلعتقاد  ، و األسطورة  ،و ذلك من خالل و الجوانب الميتافيزيقية ،

  .   الميتافيزيقي  ،  وبتنظيم اإلدراك

   

أنّه ال يمكن  )KUHN  (  "كوهن"  يرى   باإلعتقادفمن حيث عالقة األنموذج 

       معينة من اإلعتقادات ،مجموعة  لديهاألي جماعة علمية أن تمارس عملها دون أن تكون  

 صحة في " يعتقد"ه نّأ كما  ، ج السابق نموذألفكار اأ معناه أن العالم يضع في اعتباره هذا و

      .)2(  ذاتهاالعلميةثناء الممارسة أ نشاطه تسير و ، عمله العلميتوجهو نظريات    آراء

  

                                                 
 ) Ibid , p 110.1   

1) Ibid , p 87  
  



 468

  بذلك أنّه إذا كان )KUHN  (  "كوهن" فيعني   األسطورةب أما من حيث عالقته

  ن تُنْتَج األساطير بنفس المناهج أكن  يم إذن ،ساطيرأ القديمة  اإلعتقاداتمن الممكن أن نسمي  

  من ناحية     هذا؛ عالم اليوم في المعرفة العلمية  إلى تفضي التي نفس األسباب  إلى تؤديبحيث  

         معتقدات يتضمن العلم إذن تسمى علما ، أن كان من الممكن إذا هفانّ  ،  أخرىو من ناحية 

            "كوهن " إليه أشار الذي التوكيد أسس على هذا يتو ؛  )1(  مع ما نعلمه اليوم  ُمتّسقة-ال

)  KUHN( خ ، فانه يختار البديل األخير من بينها البدائل طُِرَحت هذه إذاه نّأ  من جهةعلىالمؤر 

النظريات عن ال يقال ف ؛ اليوم نعلمهمتسقة مع ما - معتقدات اليتضمن  العلمن أ أي ؛جميعها 

        باألفكار ةغني إنّما يقال عنها أنّها نظريات  و  ،  حيث المبدأ منة   غير علميهاأنّالقديمة  

  . و اآلراء التي تطلعنا على الكثير من األسرار
 

   مختلف األشخاص  أنفيعني  ل الميتافيزيقيالتّأمب أما عن عالقة األنموذج 

      ) 2( علٍم أيلمراحل األولى لتطور  افي الظّواهر   مجال  نفس  يواجهون في هذه العالقة

     مختلفة بطرق يصفونها و يأولونها فهم   ؛ ظاهرة بكّل الخاصو لكن ليس في نفس المجال  

 اإلختالفات أن هو  " علم " تسمية إلى ما نطلق عليه بالنسبة  نوعه فريد من و و ما هو مدهش

فضل من أة  أن تبدو النظريذجا معينا ، فال بد نقبل أنموحتّىو  ؛ و أن تختفي  بدالالمؤقّتة  

    . تواجههاالتي الوقائع كل تفسير  إلى تحتاج ال كانت النظرية الجديدة  إن ، حتى و منافساتها

  

  ا منظّممبدأ األنموذج  أن يكون  تنظيم اإلدراكبعالقة األنموذج  و أخيرا تعني

  . )3( واسعة جد قطاعات من الخبرة   تحدد لناالنّماذجألن    عملية اإلدراك ،يحكم

  

   العمل  أن ا المدخل في العالقات األساسية لألنموذج  هذمننستخلص   أنيمكن

 ما جعل     هذا لعّل  يؤمن بها العالم ، و التي  اإلعتقادات المتواصل تحكمه مجموعة من العلمي

  ألن،  تأريخ العلوم يتناولندما   المجتمع العلمي عفكرة في اإلعتبار  يضع  )KUHN  (" كوهن" 

 يترك و هو مجتمع  ؛ة   العلميبحوثهم  لمجموع و لنشاط العلماء  ممنظّطار  إالمجتمع العلمي 

                                                 
2) ibid , p 116. 

   
)  Ibid , p812          

3 ) Ibid ,p 89.. 
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      العلماء اعتقادات نأ و البين هنا هو ؛ فيه   رن يفكّأ يريد يمار ف يفكّنأ عالم في لكّلالحرية  

بقوة و جالء  هذا ينعكس و  ، التباين شدأ  متباينة -تفكيرهم ة في بنية ينات الماورائ المكوو أ-

 ، فمنهم من يتحكم الفن في بنيته العقلية ، و منهم من تكون له هماهتماماتعلى واضحين 

 يحكمه و هكذا فان نشاط العلماء ؛ه رياضي في األصل نّأ بالبيولوجيا على الرغم من اهتمامات

  . اإلختالف و   باينالتّ

  

 األفكار التي يجب الوقوف عندها برزأ من ي ال أعسف إن أعددت هذه الفكرةلعلّ

فراد علماء أ لدى التفكير  لبنية الماورائية  ناتالمكوباين و اإلختالف في كي نفهم بعمق مكانة التّ

 ليس من اإلختالف وباين   التّنأ ذلك ؛ نشاطهم العلمي ممارسةو في توجيه  ، المجتمع العلمي

 التّوحش مرحلة البدء و لىإ اننتميي ذين المفهومينه   ، ألناإلنفصال و التناحرة   البتّماهمعاني

 )Thomas HOBBES(" هوبز توماس" ن وضعها إ و - مرحلة وهي  ، جمعات البشرية في التّ

ل  ، ألنّها تشكّلمجتمع السياسي ا  فإنّها تعد من أصول التّحول  إلى -ال طبيعيا في البشرأص

 إلى الحياة السياسية المعقلنة       ضد الجميع الجميع  حرب النّاس من نشاط تحولل ضرورة 

 لتجاوز اآلراء  و  االفكارتبادل )KUHN  (  "كوهن" لذلك يعني التباين و اإلختالف عند  

  .ة  العاممعالمها  وضع الماضي في و آفاق جديدة يساهم الحاضر  الىالحاضر 

  

 من اجزء تشكّالن  اللّتين  الخرافة و يخضع لمفعول األسطورة  يظل  العالم نإ

 مهما  الوجدان في تظل الخرافات  و فاألساطير  ؛ طفولته من تنظيم ادراكه منذ   ،  بلدراكه إ

 لهذا ،   النّاساعتقادات  تلعب دورا حيويا في تشكيل  تظّل ثممن و ؛كانت منفصلة عن اإلمكان 

 األشياء في نرى حين  ألنّنا  ، المصدرسطورية أ اعتقادات العلماء نأ) KUHN  ( "كوهن" يرى 

 سر  ما يفسر لنا  ؛ و لعّل هذا)  1 (اعتقادنا نراها وفق رغبتنا و فنحن الخارجيالعالم  

 نشاهد ظاهرة  حينما  فنحن ؛ ظاهرة بعينها تعرض عليهما وصفاإلختالف بين شخصين في 

لى إ لينتهيى بخلفياتنا العلمية ،  نطلق العنان لعقلنا كي يجول في ما يسممانّإ نحاول تفسيرها  و

كلود برنار"    أفلم يقل نتفسير معي ) "Claude BERNARD= 1878- 1813 ( ة قفزة فيالفرضي أن

                                                 
1 ) Ibid , p 19-20. 
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ا  الّتي ننتهي إليها ، و الّتي أمدتنا بها خلفياتنا العلمية و منظوراتن  النظرةإن) . 1(المجهول ؟ 

يتبدد ف األمور رأسا على عقب ، يقلّب يأتي كشف علمي جديد ، حتىتحكمنا  تظّل  األنموذجية 

 ما نحن نظرنا ذافإ    األنموذج الجديد ،هذا اإلنقالب يحدثوفق  ،  وكل ما كنّا نعتقده صحيحا

  لماضيا في   إليهامنها ألفنا النظر التي من نفس المواضع   هذا األنموذجإطار فيلألشياء  

  .دراكنا   إصبحنا نعتقد في مبدأ جديد يحدد أنا  ألنّ  مختلفة تماما لنا األشياء تبدو أن وجدنا 

  

و يحدد لنا نطاق   معينة لألشياء ،ة رؤي- المعنىبهذا - يفرض علينا األنموذج  

بعد  ما   في فهم)KUHN  ( "كوهن"  يمكن استغالل هذه األفكار كما تمثّلها فكيف  ، الخبرة 

ٌ  كتحول  ٌ األنموذج يمكن فهم فعل التّثاقف من منظور كيف بل سياسيا ؟ الحداثة الغربية لآلخر

 بهويتنا و اختالفنا       - و هل نحنبعد الحداثة ذاته ؟ ما   أي من رؤية نقدية داخل تيارّ، ثوري

 هذا إطار في رب ،  نكون أنموذجا له رؤيته المختلفة عنه ، تعتبر الغ-و تبايننا عن الغرب

           - الماضي  في إليهمنها ألفنا النظرالتيمن نفس المواضع  حينما ننظر إليه – األنموذج

؟ و هل نظرتنا األنموذجية دراكنا  إصبحنا نعتقد في مبدأ جديد يحدد أنا  تماما ، ألنّامختلف

   اللّذان  اإلختالف وباين   التّالمختلفة  و المتباينة للوجود و اإلنسان و القيم تعني ذلك 

 تبادل - )KUHN  (  "كوهن" عند   كما - و  تعني   ، اإلنفصال و التناحر    ماليس من معانيه

  وضع الماضي في و آفاق جديدة يساهم الحاضر  لىإ الحاضر لتجاوز اآلراء  و فكارألا

  ؟ة  العاممعالمها

  

  

 التتفسير إنة(  المنظورية التّحوياسة في )  األنموذجيس يمكن  السعلى أن يتأس 

 فهي مواجهات  ،  اآلخر سياق سلسلة مواجهات الحداثة الغربية مع فيصورة أكثر داللة  

    اآلخر بصورة واثقة من نفسها مفهوم األول منها في  قدمت  :نجدها قد مرت بثالثة أطوار 

 فبرزت صورة هذا اآلخر في رغبة يالثّان أما في الطّور  ؛  و كانت تلك سمتها األساسية 

و ال أدّل على ذلك  ؛  منهالخوف  جا عنتان  في حقيقة األمرجامحة في التحكّم فيه ، و كان ذلك

                                                 
   اهللا سلطان  ، المطذبعة األميرّیة ،  القاهرة ،مصر یوسف مراد و  حمد. ترجمة دمدخل  إلى دراسة الطب الّتجريبّي ،: آلود برنار )  1

  .79   ، ص 1944                       
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    الشّيء الساميمن=-Joseph Ernest RENAN   (1892 1823(" رينان ارنستجوزيف "   محاذرمن 

 ، أما سمة ما بعد الحداثةمة نهاية  وتلك كانت س ،   اإلسالم عنده سوى ال يعنيالّذي ذلك 

  المواجهة مع اآلخرهذه وقعت  قد ؛ وتحقيره والحداثة فتتمثّل في اإلدراك المفرط للغير، وتتفيهه

        لفهمالحقا في التّحوالت اإليبستيمولوجية  نظرا   يفي سياق معرفي أوسع ،  يقتضي منّ

  . و تأطير هذه المواجهة في أدقّ تفاصيلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II -  ( ةدورالت األنموذجيحوالت الغربي  ظام المعرفيفي بلورة الن   
  
 
  

 فوكوميشال"  المفكّر الفرنسي يلح  ")Michel FOUCAULT( في تحليله لمفهوم 

، و هذا معناه أن أية زمرة ) 1( الخاص بها إطارهاالحفريات بأن األنساق العلمية صحيحة في 

                                                 
1 ) Michel FOUCAULT : L’Archéologie du Savoir, Editions Gallimard , Paris , France , 1969 , p 58. 
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 أن و  عليها ينبغي أن ُيْحكََم   ،  التّاريخيةالمعلومات أو  ،أو اإلنتاج العلمي ، يات من المعط

  : اثنين منظورينتُقَيََّم انطالقا من 

      الطّور التّاريخي الّذي تنتمي إليه  -

   اإلطار التّاريخي الّذي تندرج فيه -

 كالّ من فكرة أنلى  إ من خاللها  أنبه ،  األولى أفقية : اثنتين مالحظتين هذا يسوقني إلى و

  Thomas"(  كوهنتوماس" هي ذاتها الّتي التقطها  ،  النّسبية الثّقافية و  ، اإلطار التّاريخي 

KUHN(   ة ، و إن كان عملهته عن الثّورات العلميبطريقة ذاك و أعاد صياغتها في نظري تم 

 الثّانية  المالحظة  أما؛ )Michel FOUCAULT( " فوكوميشال"  أعمالو تعقيدا من  أقّل ثقال

  . بعينه معرفيأريد أن أناقش من خاللها فكرة األنموذج كمؤشّر في بلورة نظام  ، فعمودية 

  

ى مفهوم  سبقت اإلشارة الوفق ما– )Thomas  KUHN( " كوهن توماس " يرى

 للعلوم اإلعتيادية ، و هذا صحيحال العلمية الجامعية تمثّل التاريخ   الكتب أن -األنموذج عنده

 الزاعمة أن العلوم تتّبع مسارا تراكميا مطّردا في الخرافةالنّمط من الكتابات العلمية ينطوي على 

 أن العقلية األسطورية الّتي تهيمن على الكتب العلمية ترسم لنا أقوللذلك يمكن أن ؛ )  1(نموها 

 زحف مسيرة و تسجل تجاربه الكبرى وهو يشحذ طاقاته في ،  "العظيم"  األبيضاإلنسانتاريخ 

  " أرسطو" ديناميكا أنThomas  KUHN( (" كوهن توماس "التّقدم العلمي ؛ و في هذا اإلطار يبين 

    شأنها  ،  متماسكة داخليا ، و هي صحيحةو الديناميكا الحرارية السعرية هي ديناميكا علمية أو

  المتمحور حول األرضالفلك المعنى فإن علم بهذا؛ ) 2(المعاصرة  الحرارية كاشأن الدينامي

   التّوافق مع الطّبيعة حيث  منمع علم الفلك المتمحور حول الشّمس صدقا و صحة  يستوي

 توتّرا في منظومة علم  ، أحدث أسئلة جديدة تنبثقا األسئلة ت هو أنّه عندما تبدلهنالك  ماوكّل 

 أو ، شأنه أن ُيْستَتَْبَع بتحول منظوري ، أو أنموذجي  منمتمحور حول األرض ، و هذا الفلك ال

   .الثّورةما يمكن أن نسميه 

  

                                                 
1 ) Ibid , p 115. 
2 ) Ibid  , p 124-125. 
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 اإلقناع  و كّل ما في وسعهم لإلقتناع     الجديد باألنموذجن والعلماء المهتمل  يبذ 

ة  فاإلسهام خاطئا ، و حينها يشرعون في كان  القديم األنموذج بأني أسطورة الكتب العلمي

 هكذا تظهر و  ؛(1) أبدا صاعدة أن العلم يتقدم في حركة  القائلةفكرةالإلبراز  ، الجامعية 

لتؤسس  وسطى العصور ال بأو ، قرونا كاملة بالعصور المظلمة  ، توسم مشابهةخرافات أخرى 

ا التّقييم يتم على حساب   هذ لكن  ، التّنويربوصفه عصر  ، بذلك مشروعية العصر الحديث 

 نتيجة الوسيطي  اإلسالميفتشطب ذهبيات الفكر العربي  ،  العصورتلك الشّعوب في  عبقريات

  . للحداثة الغربيةالمميزة بالتّحقيب الّذي يشكّل العالمة المفرطالولع  

  

ن  عتعبر )Thomas  KUHN("  كوهن توماس " العلمية الّتي حددها الثّورةن  إ

  نجده  ،  و ذلك لما عليه النّظرية التّطورية الداروينية تأثيرات  إلى منابتها   تعود ،آلية سلبية  

     بالتّطور اآللي للعلم - معين هدف و الّذي يتم بدون -يشبه التّطور البيولوجي للكائنات الحية 

         حسب - عن الحقيقة ، ألن هذه الحقيقة الكشف دون أن يرتبط بهدف متطورا  العلملذلك جاء  

 نجاعة و   قيمة  أن هنا نستنتج   و ؛ ال يمكن بلوغها - )Thomas  KUHN(  "كوهن" 

 قبل الزمرة العلمية ،  مناألنموذج ال تكمن في مدى مطابقته للواقع بقدر ما تكمن في مدى قبوله 

 الو ساذجة ة رؤيعن )Thomas  KUHN"( كوهن" ف  الثّورات العلمية يكشلبنية هذا الوصف ففي

 اإلكتشاف العلمي  لعملية البسيط و المخطّط المحكم  ذلكنقدية للتّقدم العلمي ، ففي كالمه عن 

 تمكّننا اللّعبة الّتي ؛ وهي ) 2( المتجانسة غيرلعبة األوراق    يحصل عبر تجربةيرى أن ذلك

   تقول لنا الكثير أيضا عن أحوال النّفس  ، و بذلكالشّاذّد د على تحديشاِه الُمقدرةمن معرفة  

 لكنّها تظّل عاجزة عن أن  ؛ذاته )Thomas  KUHN( "  كوهنتوماس" كما تقول لنا الكثير عن 

            "كوهن"نّها القوة الوحيدة الّتي يحددها أ  على الرغم من  العلميةتقول لنا شيئا عن الثورات 

)Thomas  KUHN( على واضحة بصورة ر األنموذجية ، أنّها عامل التّغيأي تحقيق الثّورة العلمي   

                                                 
1 ) Ibid , p 190. 

 یكون ضمن بحيث  ، وجيزة من الّزمن  لمّدةالّتجربة في تقدیم سلسلة من األوراق لمشاهد ّما -ل هذه الّلعبةتتمّث ) 2
 هذه األوراق بسرعة خاطفة أمام تحریك ، فعند حمراء واحدة منها ذات بستونة  تكونهذه األوراق ما هو شاّذ ، آأن 

   ال یساوره إذ بصورة خاطئة ،   لكنو  جانسة بسرعة و بثقة ، المتغير  الورقةهذا المشاهد یكون بإمكانه أن یحّدد 
 الورقة أوا یرأن  م بإمكانهالّناس  فبعض   ،  األوراق عندما یمنح وقتا أوفر للّنظر إلى إّال شّك  أّي ذاك  تحدیدهفي   

   .شاّذة فعال ، في حين یظّل آخرون عاجزین عن تحدید الورقة الّشاّذة
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 دراسته عن نشأة الطّب العيادي في )Michel FOUCAULT( " فوكو ميشال"  أكّد لقد 

   داخليا صحيحة األنساق العلمية هي أنساق  أن حفرياته المعرفية  من خالل  الحديثفي العصر 

 هو )Thomas  KUHN("  كوهن "   ما فعله فكّل      ؛)1( إلى العالم للنّظرأنّها السبل الصحيحة و 

 صحيحة طالما هي- من حيث عالقتها الخارجية بالعالم - األنساق العلمية بأنضاف القول أنّه أ

 األسئلة يرتتغفعندما  ،  و مع ذلك ؛ مطروحة لمساءالت  أجوبةأنّها تقدم حلوال لمشكالت و 

 أمام الثّورة الّتي المجال يفسح  أن للعلم المعتاد  يمكن  بحيث األنموذج ، يضطربالمثارة  

  . الخاص بها وتؤسس وضعها المعتاد  

  

 اآللية تحديد مالمح  - التّحليل  العرض و هذا الحد منإلى - بات من الواضح لقد

عند  – يكتشف ما تتمثّل في أن شخصا والّتي )Thomas  KUHN( " كوهن توماس"  الّتي يقترحها 

             صحيحة بصورة  آنفاشذوذا كان قد جرى تشخيصه   - معينةإمعان النّظر في واقعة 

 في هذا إن . يدشّن علما معتادا جديدا ثم و من  ،و وضعه جانبا خطئا    لكن تم التّخلّي عنه و

 غرقه في األسطورة ، شأنه شأن و  )Thomas  KUHN(  "كوهن"  على سذاجة طرح بينةداللة 

 التّحولرى أن مفتاح التّحول األنموذجي هو أ ي ألنّ؛ الممارسين للعلم المعتاد العلماءالكثير من 

 سياسية ، بما وو األسئلة المطروحة ، وهذه بطبيعة الحال واقعة اجتماعية      في القضايا

من ذلك فكّل قول  و ذاته ؛الحضارة احتواء مفهوم  إلى حد صلتيحتوي المفهومان من سعة  

 بمعنى - السياسي المنتجة للقول العلمي المعتاد دون أي اعتبار لإلطار اإلجتماعي و باآللية

 ثقافي       تجاه؛ لثّورة انتج ي فيها مارى أ ال آلية هي في الحقيقة  -و حضاري لألن  "

 عاجزا عن إدراك  من خالله هو موقف يبرزللسياسة )Thomas  KUHN(       "  كوهنتوماس

لعّل  و  حلوال ،و المشكالت الّتي تتطلّب إجابات و  األسئلةأن المجتمعات تفرز الحقيقة القائلة 

 علم ضمنه أسسف ،ّ البشري العمران علم أسس  حينما مبكّرا ذلك أدرك قد خلدون بن الرحمن عبد

 بمعزل اإلجتماعية الظّاهرة تفسير يمكن ال بحيث ،  جدليا تفاعال المتفاع كالّ هأراد الّذي  اإلجتماع

  األخالقية  الظاّهرة عن بمنأى ال و ، اإلقتصادية الظّاهرة عن بمعزل وال  ، السياسية الظّاهرة عن

                                                 
 القومي ، بيروتاإلنماء جورج ابي صالح، مرآز ترجمة  فوآو، مسيرة فلسفية،مشيل :بول رابينوف  أوبير دریفوس و  )1

  ،  صت. د                                              
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عود  إلى ي  )Thomas  KUHN(    " كوهن"  عدم تمثّل البعد السياسي  عند مرد أن أرى لذلك ؛

يمكن أن ُيَضحَّى فيه بأي إنسان على مذبح    ،  مريح زال يعيش في ضالل عالم ما كونه

  . العلمي للغرب التّعاظم

  

  تأسيس علم لإلستغرابو  ،  التّثاقف و الحوار الحضاري مع الغربعمليةن إ  

ن أ ال بد حقا ، ، و كما سأتطرق لتفصيالتها الحسن حنفي .دكما بينت ذلك من خالل دعوة 

ن  ي نحن العرب المسلم،ن نحدد أو التّحليالت حتّى يمكن    المناقشاتكّل هذه  أخذ في اإلعتبارت

       المكان في   تحديدا يمتد ،األمريكيو    األوروبي الغرب  إلىبالنسبة    بالضبطمكانتنا  

ن نفهم أ  جداالمفيد من   لعلّه و    ؛لمستقبال و  ، حاضرال و  ، ماضيو في ال   ، و الزمان 

   رواد كّل فترة منها ونفسية الحداثة وما بعدها ،  ،  بعمق و ترو  ، الغير أوال ، و أن نحلّل

عميقة      أكاديمية مناقشة  و من مناقشتهاحتّى نتمكّن من تسييج نقدي لمشكلة اإلنخراط فيها ،

كّل ما تتطلّبه هذه بحسبان و هذا  ؛    واقع المتعينفي الفعلية الممارسة من خالل ال أخرىو

  .   لمسؤولياتا من تحديد للمحاذر والعملية

  

غرالشّذوذ  عن بالكشف ي اهتمامإنئيل المتناهي في الصالحداثة نموذجأفي   الض    

و وهم أو الّذي ال يكاد يدرك إالّ إذا كان المرء غير غارق في نشوة -الغربية ما بعد الحداثة و

 في  بين المجهود العلمي و احتياجات سلطة الدولةالتّوافق  الذي أدي بي  إلى تأكيد هو -

حينما أكّد أن هناك دائما عبد الرحمن بن خلدون الغرب  وهو أمر تنبهت إليه من خالل ما قاله 

 ، أي إلى الدولة   خلفيات عديدة  في نماء الصنائع و دوامها ، منها ما يعود أصال إلى السياسة

     و في هذا المجال  يقول أن              :  

  
الصنائع و إجادتها إنّما تطلبها الدولة                                 " 

فهي التي تنفق سوقها و توجه الطّلبات إليها   و ما لم تطلبه الدولة،     

سبتها، ألن الدولة هي و إنما يطلبها غيرها من أهل المصر، فليس على ن

السوق األعظم، و فيها نفاق كّل شيء، و القليل و الكثير فيها على نسبة 
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فما نفق فيها كان اكثريا ضرورة، والسوقة و إن طلبوا الصناعة .   واحدة

  ).1" (فليس طلبهم بعام و ال سوقهم بنافقة  

  

 و حركة  ، للقذائفي علم المسار المنحن و مصداقا لهذا الشّاهد الخلدوني ، فإن 

 كون القسم و  ؛  مع حروب المدفعية في أوروبا توافقهما االن يؤكّدانمث ، القطع المكافئ 

هو   فوريا عسكريا  تطبيقا جد  نتائجهت و األمريكية  ، األكبر من األبحاث العلمية تموله الدولة

 مبلغا  أمريكا البحرية في سالحح  نَْم ُينفال غرابة إذن أ ؛ تلكنفسه إحدى حاالت الشّذوذ 

   بريئاعمال يبدو   ، ألن هذا العمل أبحاث على الحمام الزاجلإلجراءيتجاوز المائة ألف دوالر 

 أن هذا  إالّبل ال يحمل  تأويال سلبيا على اإلطالق ، ألنّه يبدو بحثا سلميا في علم اإلتّصاالت ؛

 األمريكية يهدف في الحقيقة إلى البحث عن البحريةالح  أن سعرفنا إذا  الرأي يتغير تماما

     " هوركينغس ستيفن"  أن استكشافات كما  ؛ محتملة  نوويةطرق لإلتّصال في أعقاب حرب 

)Stephen HOURKINGS(    ة مجالفية هي أبحاث لها من األهمية الجاذبيالمحتملة ما المستقبلي 

   في وقتهامن أهمية )Albert EINSHTEIN(  " آنشتاين البرت"  لـ     كان لنظرية النسبية العامة

       اشترى هو الّذي األمريكي "البنتاغون" إالّ إذا عرفنا أن     علمي طريفمرأ ذا في ذاتهوه

 آلخر على مكان من وراء رغبة في معرفة كيفية اختالف الجاذبية من  ، و دفع تكاليف البحث 

 و ال ؛ القذائف و   ي يمكن تحقيق درجة أفضل في التّحكّم في دقّة الصواريخسطح األرض ، ك

          صواريخعلى  هذا "  البنتاغون" أجراها و التّعديالت الّتي    أدّل على ذلك من التّجارب

قذرة  و الدنيئة الّتي شنّها على دولة   و شعب حرب الال إبان " وكالتوماه" و "   الباتريوت" 

لعراق األبي أثناء حرب الخليج األخيرة ، و أثناء الحرب السافرة و الظّالمة الّتي دشّنت بها ا

  .أمريكا بداية القرن الواحد و العشرين على العراق مرة أخرى 

  

 ا بهذا األنموذج دون أو فريدا  أو األمر ليس جديدا هذاإنالقراءة سواه خاص ألن ، 

وابط السة في الرة  النّقديام بينياسية على أيولة العربيو سلطة الد ين المجهود العلميالعباّسي  

 من هذه العالقات ، لكن الفارق الجوهري يبقى في اعتبار الكثير يمكن أن تكشف لنا عن مثال،

 مفهوم  اآلخر في منظور تحديد في و ، بالنسبة للفتح اإلسالمي  مكانته ، و في تحديد غيرال

                                                 
  .718،719 ،  ص 1967،  3، دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر ،   بيروت ، لبنان ، ط المقدمة : عبد الرحمن بن خلدون )  1
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؛ ففي حين جاءت الفتوحات  الغرب لىإالجغرافية و التوسع اإلستعماري بالنسبة الكشوف 

اإلسالمية لتبليغ الرسالة المحمدية النّبيلة و الكلمة الربانية المقدسة لكّل بني اإلنسان ، و كان ذلك   

وسع اإلستعماري و ما زال ، و سيبقى يتأسس على  باب التّكليف  ، دون علو أو ترفّع ؛ جاء الت

ليعامل اآلخر شيئا أو عبدا ، يقّل درجة عن اإلنسان األبيض العظيم ، فباعه في أسواق العبيد 

ليستغّل مقابله النّقدي ، و اشتراه من تلك األسواق  ، فاستغلّه في أبشع و أفضع صورة من 

  .صور اإلستغالل 

  

اث علمية بريئة في الدوائر  واحدا ألبحمثاال يكون من المستحيل أن نجد  يكاد  إنّه

 ال تتناغم مع القوة خطّة الغربية ، و يكاد يكون من الممتنع أيضا أن نجد بحثا يسير وفق  العلمية

   )Thomas  KUHN( " كوهنتوماس"  فإن  هذا الغرب، و على الرغم من فيالمتعاظمة للدولة 

 ال يجد غضاضة في اإلعتقاد في تلك فهو خفي ، و من ثمة أمر الشّذوذ تلك  حاالت أن يرى

      )1 (اإلقتصاد العلم يسير على نحو ما ، دون أن تكون له عالقة بالسياسة أو بأنالخرافة القائلة  

 مثل هذا إلى  أشارو هذا ليس معناه أنّه ال يوجد داخل النّسق العلمي الغربي من العلماء من 

 ، و ذلك  على الرغم من أن أصواتهم كانت تم إسكاتهم  هو أنّه حدثالشّذوذ ، و لكن الذي 

   .  )2 (على درجة عالية من اإلرتفاع 

  

 للعلماءإذن لكان   ، صحيحة  )Thomas  KUHN( "  كوهنتوماس"   كانت رؤية  لو

   للعيان بادية  الشّذوذالّذين تم إخماد أصواتهم أن يستريحوا ، أو أن ينتظروا حتّى تصبح حاالت 

 سيكون ال محالة العلم مثل هذا  فإن  ،   هذه والحالة أما  ؛ علم معتاد جديد تدشين عندئذ يتم و

 لن العلم  تاريخ أن و  وإهدار البيئة ؛   ،  الشّعوباستغاللو  ،  لتّسلّطفي موقع المعارض ل

    يفة العلم وظتحريف اكتشف كيف كان يتم قد ذاك من العلماء  أوينص مستقبال على أن هذا 

 آخرين قد ضاعفوا من علماءو أن  و العلماء من خدمة اإلنسانية إلى خدمة سلطان الدولة ؛

  . اإلنعتاق ومجهوداتهم مدشّنين بذلك علما جديدا للتّحرر  

                                                 
1 ) Thomas KUHN : La Structure des Révolutions Scientifiques , Traduit de l’américain par Laure 

MEYER , Editions    Flammarion , Paris , France ,1983. p191-192            

 أحمد ترجم لها التي "ROSE " و  "NOWOTNY "  العشرینارتفعت أصواتهم في العقد السابع من القرنّلذین ذآر من هؤالء اأ )2
   . من تسّلط الدولة في الغرب العلمتحریر غيرهم ممن یروم  و"  KAMIN  "و."LEWONTIN  "و   ،  ثة بعد الحداما  آتاب الشامي
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  وفق النّمط في الحداثة اإلنسان العربي و المسلم هنا فإن مسألة مناقشة انخراطمن 

تدوين  ،   الغربيلعلماكون من باب كتابة واقع تسوف     فضاءاتهو   و مناهجه  الغربي ثم

  التّحرر و اإلنعتاق وظيفة  األساليب الّتي كان يتم بها تحريف    و يفضحيكشف  ،  تاريخ له

كيف ؛ و   الغربفي تعاظم سلطان الدولة  لخدمة العلماء كيف كان يتم تدجين  و ،   العلم في

 ة المبادئ الكبأنة مبادئو ، رى لإلنسانير و الديمقراطيوضعت الّتي من األمور بقيت  التّحر 

 في بأنّه - البداية منذ- حسبانه  في  عليه أن يضع  فالمفكّر العربي اإلسالمي بين قوسين ، 

حداثي ال  مابعد اإلستعماري ، وفي شكلها الحداثي شكلهاموقع المعارض لسطوة دولة الغرب في 

 يجب أن يعاد ثمو من م   بل عليه  أن يكون معارضا لكّل سطوة  مهما كان مصدرها ، المعول

  . هي توافق أو تصادم من حيث  ،طرح السؤال الجوهري في عملية المثاقفة

  

 زيادة – )Thomas  KUHN( "  كوهنتوماس"  نظرية بان إلى القول ي يقودنهذا

 المؤشّر السياسي  ، وألنّها فاقدة ينقصها - العلم خطئها في وصفها و تصويرها لحركية على 

 اإلجتماع لعلم  األساسية القوانين تجهل الّتي السياسة  ألن للبعد السياسي فهي خاطئة في تنبؤاتها ،

فالنّظرية الكونية   )1( " باأللفاظ لعبا و  عاطفية ثرثرة إالّ ليست  نبي بن مالك يقول كما السياسي

أو   ،  تجاوزها ال يمكن تهارصد الشّذوذ الّتي  حاالت لو كانت  حتّى يجة هذا النّقص خاطئة نت

حتّى لو كان ال بد عليها أن تؤدي إلى  هذا  و،بأي حال من األحوال ، ألنّها متعينة   ، إغفالها 

ا كان  رتغيياسي البعد العلم ، و لكن لمكوهن توماس"  مبتورا من تنظير  الس"   )Thomas  

KUHN( ال  فهو م  سلطة يمكن أن يدرك أنت لخرافة التّقدولة ستواصل التّنصتُْبقي حتّى الد 

  .  الداعية للعلم العادلاإلحتجاجعلى الرابطة بين القوة و المعرفة ، و حتّى تسكت أصوات 

  

اء  اللتقالتّفسيرضع هذا  أتمكّن من و وكي  ،  كلّه إلى جانب هذا أنا أرى ،  و

 يجب أن أنّه رىأ أكثر وضوحا و داللة،  السيايةطار أنموذجي لعلم  إ مع اآلخر في الحداثة

 و لعّل مقالة  ؛ الحداثةبعد  ننظر في بعض شواهد محاوالت النّقد الذّاتي الداّخلي في ما

                                                 
  يروت،لبنان،ب الفكر ،دار علي العظيم عبد ،ترجمةمحمد اإلسالمي العالم في األفكار مشكلة : نبي بن مالك ) 1

  130 ،ص تاریخ دون                             
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ى  من الوقوف علي تمكّننالواقعية المدرسة  من) Richard ASHELEY()  1(   "آشلي ريتشارد"

 إلى تحولوا) 2( أن الواقعيين الجدديرى  )ASHELEY(  "آشلي"   و أن    خاصة ،  يمطلب

  . عمتهم عن كّل منظور واقعي نفعيةٌ  وضعية و بنيوية  دولتيةٌ صحاب نزعة أ

  

 بأن الدولة فاعل الجدد الواقعيين  قولعلى) ASHELEY("آشلي" انتقادات ترتكز

 ، ايرى  التزام و في ذلكاجتماعيالنّظام العلم على ا  سابقا ميتافيزيقي التّأكيد على أن ألن ، 

  الواقعيين الجدد أن إعطاءكما  ؛ و النّقد التّمحيصالقائم هو النّظام الطّبيعي هو قول ينقصه 

ا أن  ، كممنفعةلل للفرد على حساب الجماعة ال يعبر في الحقيقة إالّ عن اإلنحياز الفكري أولوية

    مطالبأن التّغيير المؤسسي يحدث بصورة تلقائية نتيجة للتّغيرات الحاصلة في في   اعتقادهم

 و الحقيقي للقوى الفعاللدور ل هم تجاهلينم عن و قدرات المتنافسين الفاعلين داخل المؤسسات ، 

 الشرعيةضرورة  إضفاء بالعنه   يلزم  ؛ و هو أمرالسياسية الّتي تغير المؤسسات أو تنشئها 

 على الشّرعية إضفاء يلزم عنهعلى سلطة الدولة من خالل المشاركة الطّوعية لمواطنيها ، كما 

 ، و ذلك كلّه تحت مدبر المتغيرةمختلف نظم العالم السياسية بوصفها نواتج طبيعية لإلحتياجات 

 هذه األفكار يحول بينهم لمثلأن تحيز هؤالء ٌ ؛ و ال يخفى هنا امريكا  خير لنظام العالم ، هو ٌ 

 قد تحمل قيما غير قيم هذا المدبر الّتيو بين مناقشة أشكال اإلتّفاق اإلجتماعي األخرى ، و 

  . و مآال   الخير للعالم حاال

  

 دراستهم قائمة على دراسة عالم متفرد و بسيط يوجد أن الواقعيون الجدد يعتقد

 منهجها مشبعان و بذلك ال يدركون أن موضوع دراستهم همو   ،ه و يدرسه مستقالّ عمن يالحظ

 الراهن ، و ال يخفى هنا أن الوضعو بقيم الهيمنة نتيجة شرعية  بقيم التّوتّر الفعال في العالم ،

                                                 
  2 ) Richard ASHELEY : The Poverty of Neo-Realism , International  Organization , Vol 
                                                                38,N°2(Spring  1982 )                                                                      
                                                         

  
   ، مادة الواقعية الجدیدة ،1980 ، 2،ط الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان دار   الفلسفّية الموسوعة :روزنتال و جماعة  ) 2

   .  575-574ص                                 
  

 ستيفن آراسنر            و   "Kenneth WALTZ"آينث فالتز  :ذآر  أ الجدیدةالواقعية أّنه من أهم ممثلي المدرسة ذلك  إلى یضاف
"  Stephen  KRASNER"     روبرت جلبينو  "Robert GILPIN "  ، روبرت توآر و  "Robert TUCKER"    ،     

  . " Charles  KINDLEBERGER  " تشارلس آيندلوبيرجي و  ،   "George MODELSKI " جورج مودلسكي و
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 اجرائية ، قواعد محكوم عليهم بالتّواصل فيما بينهم وفق سيصيرالفاعلين اإلجتماعيين  

  .ق ذلك إلى أدوات مقهورة و متحكّم فيها فيتحولون وف

  

 أربعة أساسية في الفكر اخطاء عن " آشلي"  يكشف  البنيوية و من النّاحية هذا

  :الواقعي الجديد هي 

  . متحركةلتاريخ بوصفه عملية انكران  -

 .  أهمية الممارسة و قيمتها ننكرا -

  .لقوة في مجرد القدرة احصر  -

  .و مهارة سياسة كفن ال نكران  -

  

 الجدد جاءت كلّها نتيجة إقرارهم بأن الواقعيين و بين أن هذه المثالب في فكر 

   .الطّبيعيالنّظام القائم هو النّظام 

  

ائدة إنياسة في الغرب  في المنظورات السمتعلّقاتها عن تماما تتغافل علم الس 

 عن ت العلم عندما تكلّمفيإليديولوجية  عن المفاعيل امفصلة كاملة تاإليديولوجية ، و قد عقد

وها هي مناسبة أخرى للتّذكير بأن الغرب يتغافل عن ؛  للتّراث ه مناقشتو  محمد عابد الجابري

        موحدة لقيم حقوق اإلنسانو و صناعة قوالب جاهزة  ، إيديولوجيا الهيمنةرتباطه الوثيق با

رى أن أ ذات مناعة من أي نقد جاد و جذري ؛ و لذلك اكلّه و الديمقراطية ، فيجعلها  و الحرية

 أكثر بنقد ي لسمح في إطار  التّحوالت اإليبستيمولوجية هو ما ياألنموذجيةوضع التّحوالت 

في محاولة منّي لتوطيد قراءة ايبستيمولوجية للسياسة في شمولية لمنظورات علم السياسة الغربي 

يّ ، ذلك أنّني مقتنع بأن موقفنا العام من إنجازات الغرب يرتكز على العالم العربي و اإلسالم

مفهوم التّثاقف الحضاري  اإليجابي كما بينته حين أثرت مسألة العولمة و موقعنا منها في 

في محاولة اجتهادية محمود أمين العالم المفصلة الثّالثة من الفصل الثّلث ، و خاصة كما تمثّلها 

   مشكالتها  ضبط الخيارات العربية المعاصرة ، واتمنطلقفي تحديد  أساساتتّخذ منها  

في واقعنا  يطرح تطورا مفهوميا متّسقا مع تطور موضوعي ا مفهوما إجرائيا و وظيفياباعتباره

العربي المعاصر، ذلك أنّني ال أرى سبيال نطرق به باب المستقبل الذي ننشده لألمة العربية  و 
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مية ، و نطمح  إلى تحقيقه في واقعها المعاش ، و نتجاوز به حاالت التّخلّف و الجمود    اإلسال

و الركود  ، و استهالك الحضارة ، إالّ األخذ بنقد جدي لمنجزات الغرب ، و  الحرص على 

تجنّب هضمها و تمثّلها بطريقة آلية و عمياء ،متّبعين في ذلك  ما يسمى في األنثروبولوجيا 

ثّقافية نظرية اإلستمداد الثّقافي ،  أو عمليات التّثاقف ،  وإن كان هذا األمر معروفا ،راسخا    ال

و ثابتا  و مبسوطا في تراثنا العلمي و  الكالمي و الفلسفي منذ بداية عصر التّدوين في الحضارة 

   الموروثة لإلسالم على العربية اإلسالمية، و هذا ما يسميه كبار المستشرقين بالقدرة الفطرية

  : ، و هو ما فيه داللة كافية  على أن  )1(الهضم  و التّمثّل الثّقافي   المتنوع 

                         
اإلسالم قد أكّد استعداده و قدرته على "          

امتصاص اآلراء و تمثّلها ، كما أكّد قدرته على صهر تلك العناصر 

وتقة واحدة ، فأصبحت ال تبدو على حقيقتها إالّ إذا األجنبية كلّها في ب

  )2" (حلّلت تحليال دقيقا 

  

كما يدّل على أن الحضارة العربية اإلسالمية ،رغم تنوع أصولها ،  لم تكن جمعا آليا للثّقافات  

  :، و لكنّها كانت تعبر  عن ) 3(القديمة 

  
العناصر لتكون حضارة خلق جديد ، انبعثت فيه هذه                  " 

جديدة ، و ذلك بأن انتقلت الى صور عربية اسالمية ، و هذه العملية 

  ).4" (سمة مميزة لكّل مرحلة من مراحل هذه الحضارة 

  

  : أنّه ، فيلسوف العرب األول ،  أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي و قد قال

                                                 
1 ) G.E. Von GRUNEBAUM : Modern Islam :The Search for Cultural Identity , California University 

                                    Press ,  U.S.A. ,1962 , p 249 . 

   ، ترجمة محمد یوسف موسى ،و علي حسن عبد القادر ، و عبد العزیز عبد الحّق   العقيدة و الّشريعة في اإلسالم: جولد زیهر أجنتس )  2
  .11، ص1959 ، 2                              دار الكتب الحدیثة ، القاهرة ، مصر  ، ط

  
   ترجمة محمود توفيق حسين ، دار العلم للمالیين ،  بيروت   فكير اإلنساني ،  الفلسفة اإلسالمّية و مرآزها في الّت: ریتشارد فالتزر )  3

   .34 ، ص 1958                               لبنان ، 
  

   ، 1954 ترجمة نبيه أمين فارس و محمود یوسف  زاید ، دالر العلم للمالیين ،  بيروت ، لبنان ،  العرب في الّتاريخ ،: برنار لویس  )  4
   .192                                                  ص  
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قّ أالّ نذم من كان من أوجب الح"                                   

أحد أسباب منافعنا الصغار ،الهزيلة ؛ فكيف بالّذين هم أكبر أسباب 

منافعنا العظام الحقيقية الجدية ، و ينبغي أالّ نستحي من  استحسان 

الحقّ ، و اقتناء الحقّ من أين  أتى ،و إن أتى من األجناس القاصية عنّا 

  ،)1" ( أولى بطالب الحقّ من الحقّ ، و األمم المباينة لنا ، ألنّه ال شئء

  

و نحن إن نبحث عن الحق ، فهذا معناه  أن نعمل أدوات و آليات و مناهج للتّحقّق من أحقّية 

  :الحقّ ، أي 
ننظر في الذي قالوه ،و أثبتوه ، فما كان منهم موافقا "              

م غير و ما كان منه. للحقّ قبلناه ،و سررنا به ، و شكرناهم عليه 

  ) .2" (موافق للحقّ، نبهنا عليه ، و حذّرنا منه ،     و عذرناهم 

  

فكيف  نتمثّل العلم السياسي و السياسة الغربية المعاصرة بضوء عملية  إعادة التّأويل           

      و التّفسير ،  و البناء  ، و التّركيب للمفردات المعرفية المستمدة في هذا المجال ؟، خاصة  

و  أن المفاهيم  و التّصورات الّتي أقام الفكر الغربي بنيانه عليها تقوم على قانون مطّرد في 

تاريخه منذ اليونان ، ال خُلْفَ فيه ؛ هو قانون الصراع بين األقطاب المتعارضة             

رب نفسه بنقد ،  وهي اليوم ، من منطلق التّعارض ذاته ، تقابل في الغ)  3(و المتضادة 

  .جدي، تعكسه أدبيات ما بعد الحداثة بكّل جالء و وضوح

  

   

  

  

  
                                                 

   ، دار الفكر العربي ، 1تحقيق محّمد عبد الهادي أبو ریدة ، ج،)  ج 2(  رسائل الكندي الفلسفّية : أبو یوسف یعقوب بن اسحق الكندي ) 1 
   .60 ، ص 1950                                                  القاهرة  ، مصر ، 

  
   تحقسيق محّمد عمارة ، دار المعارف فصل المقال و تقرير ما بين الّشريعة و الحكمة من اإلّتصال ،: أبو الوليد محمد بن احمد ابن رشد ) 2

   .32-31 ، ص 1972، 1                                                    القاهرة ، مصر ، ط 
  .29-17 ، ص1991 ، 1 دار عمار ، عمان ، ط دراسات في الفكر العربي اإلسالمي  ، : عرفان عبد الحميد فتاح)  3
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 III  - ( التحوةالتالعلم منظورات  في  المعاصرة اإليبستيمولوجيالغربي ياسيالس    
  

  

  

 وصف النّظم المعرفية بوضوح دون إلى عسر ة المفصله هذبداية بد أن أنبه منذ ال

 ليس  لكن هذا ؛ التاّريخي التّحقيب في دفينة ينطوي على نظرية    ، ثقافيل الوقوع في تحلي

 على أحكام قيمة إصدارب   من موقع يسمح نظام معرفي أي  معالجة   من شأنه  أن يمنع

 يصير في بالذّات المنطلق  هذا من  و ؛ التّحقيب الوقوع في مثل ذلك  دون   الزمنيةمراحله 

 منها على رؤية واحد كّل ينطوي متحيزة من األفكار،  عوالم النّظم بأنّها  وصف هذهيمتناول

  . مهيمن وأنموذج شامل على  و  ، خاصة وكلية أنطولوجية 

  

 عندما   المسلك هذايذهب نفس   )Michel FOUCAULT(  " فوكو ميشال"  لعّل و

 التّواريخ تحديد  في ذلكمتجنّبا،    رة متقدمة ومبكّ ،  حديثةولى قديمة إ  المعرفيةيصنّف النّظم 

 و من ثمة يتحدد مفهوم النّظام المعرفي عنده  ؛ ليست مهمة  -بهذا المعنى  -ألنّها  الزمنية 

   ) 2 ( ، )1( الخطاب حول  األفكار  من  مجموعة  بلورة  بواسطتها  يمكن  نظرية  وسيلة  بأنّه

                                                 
346 p , 1966 , France ,Paris,Gallimard .Editions , Les Mots et les Choses:Michel FOUCAULT  )1   

  
 الخطابّية و غير الممارساتطابّية ، و  ، فهو یورد مصطلح الّتكوینات الخبالخطاب " فوآو"  یعنيهیبدو من الّصعب تحدید ما   ) 2

 بطریقة ، الباحثين فهم الخطاب على أّنه ممارسات تشكل بعض   یقترحلذلكالخطابّية ،و لغة الخطاب ، و الخطاب نفسه آممارسة ، 
  :منهجية ، الموضوعات التي نتحّدث عنها ، أنظر 

  
محمد عصفور ،عالم المعرفة ، المجلس الوطني . ترجمة د  ،  من ليفي شتراوس الى دریداالبيوّية و ما بعدها: جون ستروك  -

  157-113للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكویت  ، فصل  ميشال فوآو  ص
,Harvester , :Modernism-Structuralism and Post-to Post  An Introductory Guide:Madan SARUP -  
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 حينما يعتبر النّظم التّحديد يتجاوز هذا )Jean BOUDRILLARD( "  بودريارجان"    لكنّنا نجد

  هذا داخل فيمثّل اإلقتصاد اإلقطاعيSimulacra() 1 (،  (المعرفية أنساقا من تشكّل الصور

 عليهبما ينطوي - سابقة على هذه األنساق ، في حين يمثّل عصر النّهضة مرحلة  المفهوم

  على القائم هذا النّظام  من  المرحلة األولى -و التّزييف      التّمثيل  منمخطّطه التّنظيمي 

   المتناهية ؛ أما المرحلة الثّانية فيمثّلها اإلقتصاد الصناعي بعملياته غير التّمثيليةتشكّل الصور 

             "بودريار"  و الّتي يعتبر - أما المرحلة الثّالثة ؛ و قيمه غير المحددة لإلنتاج 

)BOUDRILLARD(    اأنإنسان   كّل  يسوق  هي مرحلة النّموذج الّذي- الغرب يعيشها حالي      

 حيث رد الفعل ذات الضبط التّحكّمي الشّامل ، و  اإلستجابة   لعبة  حدود  إلىو كّل شيء  

  ).2(لقمع  امحّل -  و لو جزئيا -  فيها اإلغواء  حّلوجهت الذّات و العالئق فيها وجهةً  

                    

 تبلورت بصورة قد التّحوالت المعرفية  هذه القول أن  صادق يكون من  قد

و هو ما يتغافله - أكثر من سواهفيها و مناسبة للغرب ، لكن الّذي يلفت انتباهي     جيدة

 نادرا ما أمريكية فاضحة،- أورومركزية إلى هو تحولها  - من سواه أيضا أكثرأصحابها 

يعود قد  و ؛المعاصر الغربي المعرفي النّظام  يحلّلونتبرزها أعمال المفكّرين الغربيين و هم 

 غير مسبوق من رهِبتَْعَأ الثّقافة الغربية المهيمنة قد بلغت مدى أن إلى  اعتقاديهذا في  

  اإلكتفاء المفرطإلى تؤدي  الّتي  يةاإلمتثالومن إدعاء النّمطية     الثّقافيالعالماوية و اإلختراق  

 كماال ، و إلى الشّعور المفرط باإلمتالء و دائرة مقفلة تماما في تدور  الّتي  الوثوقية، و إلى  

 عليه ينطوي إلى ما ي لعّل هذه النّقطة بالذّات تحيلنو مركزية    - الى درجة األنا بذاتهالمكتفي

و التّذويب  ،  الثّقافيهذا القدر الكبير من الُعظام واإلختراق   من "المتوحشة  " مفهوم العولمة

  .الحضاري لآلخر

  

                                                                                                                                               
New York , 1993, p70  

 في تنظيرها تحّدد الفعل من ناحية ، و التي یتم  التيالممارسة بأّنها ما یقع بين القول و الفعل ، أي القواعد  نجد آخرین یحّددون حين في
  :األقوال من ناحية أخرى ؛ أنظر 

 30p, 1994 , Cambridge University Press , Foucault The Cambridge Companion to Gary GUTTING  -  
  

11 .p, 1998 , France , Paris ,Grasset . Ed? ,ce que la modernisation-ste'Qu -:Jean BOUDRILLARD)   3  
  

) Ibid , p.11 4  
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على الرغم من محاولته   -لم ينتبه   )BOUDRILLARD("  بودريار"  أرى أن لذلك

    العالم الثّالث بلدان  إلى أن - معرفي يحتوي على نسق من تشكّل الصور التّمثيلية نظامتقديم  

 و اإلسالمي ، التي تجسد النّظام الثّالث من الصور التّمثيلية ، مازالت العربي العالم  ضمنهاو

     ته يجعلني أعتقد أن رؤيماو هو  و وفقا لقانون اإلنتاج و القمع ،  ،الثّاني  للنّظام وفقا  تعمل

و قد  بية ؛ في المركزية األوروسقوطه عن  ، لعلّه ناتج قصور في التّحليل عن تكشف  هذه

 التّصورات تجاوز لتلك من  )Jeremy  RIFKIN ( " ريفكين جيريمي"قادني إلى هذا ما يدعيه 

 دهبتمييٍز أراه أقّل تعقيدا ، ألنّه  )1(القاصرة حيال التّفسير األجمعيالتّمييز بين عصر على  يقع 

 )RIFKIN(  "ريفكين"  إلى أن   يعود  هذا  لعّل و  ؛ و عصر الهندسة الحيوية النّاريةالتّقنيات 

  . معارضة الهندسة الحيويةفيو نشاط دؤوب   ،  شعبي ذو انخراط مشهود مفكّر

  

       المسار   بداية منذ  ها المسائل الخلقية يلزم طرحأنRIFKIN( (  "ريفكين" يعتقد 

تّقنيات النّارية آالفا من  من هذا المنطلق يرى أن اإلنسانية عاشت في ظّل الو ، ليس في نهايته و

  استطاع  أن يسيطر، بلفيه  متحكّما   أن يحقّق فعال تكييفياإنسانها  استطاع ، وحالتئذ  السنين

 نتيجة - استطاع أيضا كما ؛  الكثير من التّجارب  فيها البيئة ، و أن يكتسبعلى بنجاح

 ما هناو ال يخفى  . المادي  مناأل مقابل الفردية أن يتنازل عن بعض من حريته -  الجتماعيته

لى إ اإلشارة في و على سواه )RIFKIN( "ريفكين" من سبق على   عبد الرحمن بن خلدون ـل

 في كّل  على تحقيق الفعل التّكييفي الشّمال مع البيئةبقدرته و ،  بالمجتمعاإلنسانعالقة  

  .أشكالها

  

  متمسكا  يظّلربي طالما ال  أن المفكّر الغإلى) RIFKIN(  "ريفكين " يذهب

فإنه ال شك الحق إلى دعاوى مفرطة ، أساسها التّرويج    بعينها ،وصفيةأو أداة   بعينه ،بأنموذج

 العالم وفقا لها في واقع األمر، يسير الّتي  الطّريقة  هي القائلة بأن رؤيته الخاصة لألمور للفكرة

خاصة تلك الّتي تقول أن الفكرة ليست نتاج شخص  الدعاوى المنافية له ؛ و تخرسو هذا كي 

 وعلى ؛) 2( معين تقييدها في شكل صورة معينة أو كتاب يتم ما هي نتاج اجتماعي  بقدر  بعينه

                                                 
.96  p ,1985, New York , Panguim . Ed, Algreny  : Jeremy REFKIN   )  1   

2 )  Ibid ,  p116-117. 
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في  Charles DARWIN)   (" دروينتشارلز" لـ "    األنواعأصل"  كتاب يكشف سبيل المثال  

، حتّى أن فكرة التّطور ) 1(املت و تبلورت من خالله تك ،  كلّية في الوجود رؤيةالحقيقة عن 

عم  ا أن مزهنا ؛ و ال يخفى نفسه)  DARWIN (  "دروين"  على النّاس و على مالكة  أصبحت

 ة قضانم  في اجتماعية الرؤية المعرفية في الوجود و الكون هي )RIFKIN(      "ريفكين" 

)  المفرد (  من أن العاِلم ت سبق أن وضحكما   )Thomas S. KUHN"(  كوهن توماس" مزاعم  ل

  . فجأة شذوذا ما  و سرعان ما يصطفّ باقي العلماء تأييدا له يتبين

  

إن اإلجتماعي ) Le social (يأتي  ال ، ثمالتّجارب الخطاب إنشاء يتولّى أو           

            أطرح أود أن  هنا و ؛لمجتمع  وفقا لمنطق الكنو    ،العالم ال وفقا لمنطق  ،  األعمالو

لعلّه  و    على بساط النّقاشكلّه )La logique de la découverte scientifique( " الكشف العلمي منطق" 

 سيكون لها  مقبلةسالميةإن علوما عربية أ  أبدا في النّقاش  الّذي يمكّنني من القول بأنّه ال غرابة

  . السائدة   الغربيةالعلوم األعمال ما هو مختلف عن و بالتّجارمن المفاهيم و 

  

 كان ال بد من  وفق هذا المنطق اإلجتماعي في الكشف العلمي يمكن  أن أقول أنّهو

   أوروبا أن تنطلق في من الممكن للثّورة الصناعية  كان بقيم التّصنيع حتّى  مقتنعوجود مجتمع  

 مجموعة من األفكار  بروز أوروبا هو فيفإن الّذي حصل   ، تآمريو بعيدا عن أي تفسير 

      التّصنيع موافقة لمقتضيات  كانت أن اتّفق     كبيرة من النّاس ،أعداد مقبولة لدى كانت

  .   التّحولالتّغير و نحو  المجتمع كلّه تدفعنبتلك المقتضيات ،  أ  ، استطاعتف

  

 كي أقول أن  ،  على الخصوصه هذه الفكرةالعمق الذي تحتوي  أود أن أبرز هنا 

 على التّحول و بناء نسق مميز يستطيع أن يحاور القدرةت التّصنيع عندنا ، و بالتّالي امقتضي

 التّصنيع و التّحول مقتضيات ألن  ؛ الّتي ما زلنا نتخبط فيها الكبرى من المعضالت يالغير، ه

         و التّقانة لألفكار  استيرادا ألن التّحول ليس  ؛ في نموذجنا اإلجتماعيتكاد تكون مفقودة 

 ؛ تدرج متواصل من البناء في يكون  لكنّه  و ، المجهول  نحويتم في قفزة  ال  بالتّاليو 

      "ريفكين"  أن أرى ردا ، لذلك  و  أخذا فيه القول يستطرد ما زال مما  مآالفتحولنا حاال و 

                                                 
   .1991م للنشر ، الجزائر ، اسماعيل مظهر ،  موف. ترجمة د)جزءان( أصل األنواع  :تشارلز داروین )  1
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)RIFKIN( ا   صواعلىب لمألح ا لم تنطلق إالّ ألنة في أوروبناعيالثّورة الص مالّك على أن 

 لما كان و. ) 1 (فيهاألرض من النّبالء كان بإمكانهم هم كذلك اإلستفادة من التّصنيع و اإلنخراط 

 فإن  النّاجم عن التّصنيع فيما بعد يحتاجان إلى تفسير ،األحوال ، وسوء بالمدن  المتملّكالفقر  

 بوصفها ها كما هي في واقعال األصلحُ نِظر اليها ببقاء)  DARWIN ( " دروين "   مقولة 

لتصفية اللّباب "  دينية" على أنّها صورة صار ينظر إليها مذهبا يشرع للجشع و القسوة ، و لكن 

 المجتمع    في الفاعلينو ضرورة التّخلّص من غير   ،   لحتمية التّقدم صورة و ، من القشور 

   .  مهما كانت أشكالها البيئات الضارةبل و من

  

ة إندروين"  نظري"  ) DARWIN (  و هي مراجعة اآلن موضع شك  ، ألن 

 نظرية التّطور أن أرى لها من الحجج ما يساعد على استقامة حالها ، بل تقدمالبينات الحفرية ال 

 اليوم أطفال و الذين هم  - منهم القادم  الجيل ألن ؛اء ستموت بانقراض الجيل الحالي من العلم

 هي العوامل الوراثية  ما شاشات التّلفاز و الحاسوب ، و يعرفون  أمام يقضون معظم أوقاتهم  -

 عصرهم سيكون عصر و اليوم ، ناعالم عن  جذرية بصورة يختلف فعالمهم  ؛ للتّحول

       " ريفكين"   لعلي ال أجانب الصواب إذ أوافق ، و)Biogénétique( )2  (   الحيويةالمورثات

) RIFKIN(   حين يقول أن :  

            
 العالم بطريقة تختلف جذريا عن  يتصورون بدؤوا أطفالنا"                 

أطفالنا [ مباشرة بصورة يمكننا التّماهي معه شيء  أي سيكونون هم ] ألن

    ،  )3(  " كبرىني حقبة اقتصادية المقيمين األوائل لثا

   

 و أنّه أما ؛  العالم كلّه يبدو له كما لو كان مسمارا كان اإلنسان يستخدم المطرقة ،  كان  فعندما

 اعادة برمجته ينبغي  ا  برنامجكاناليوم يستخدم الحاسوب ، فإن العالم كلّه يبدو له كما لو 

 فالحاسوب لم يدخل حياة النّاس دون أن يدخل ذلك ؛ باستمرار  ، و كلّما دعت الحاجة  إلى 

                                                 
1  ) Jeremy REFKIN : Algreny  , Ed. Panguim , New York , 1985 , p  128. 

2  )François GROS : La Civilisation du Géne ,  Editions Gachette , France ,  1998, p 137. 

.19. p, 1985  , New York , Panguim ; Ed,Algreny ,Jeremy REFEKIN ) 3   
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 اإلنسانية و  ،  من أن العالم بإسرهذلك على ، و ال أدّل تفكيرهم في أساليب  جذريةتحوالت 

 لم يعد  اإلنسان  في نهاية المطاف إلى مجرد معلومات و أرقام ؛ من خالله جمعاء ، قد تقلّصتا

أساسا   كلّهم لم يعودوا ن المعلومات الخاصة بتكوينه ، والبشر  شيئا أكثر ممن منظور الحاسوب

 مصفوف بعضها  معلومات معلومات ، و المعرفة في صلبها هي أيضا عبارة عن  سوىشيئا 

 هذا لعمري أمر رهيب بالفعل ، يدفعني في حيرة  و؛  بصورة انتقائية إلى جانب البعض اآلخر

  .  عصرنا هذا فلسفة كّل في )Essence(  "الجوهر"  مصير عن  أسأل هذا الجيلأن وقلق   إلى  

  

ة الجامدة من الجيل القادم  إنر األنواع  و العلماء لن يقبلوا أبدا بالنّظرياكنة لتطوالس 

  ذلك بتطوير األنواع ،   أنفسهم سيقومون هم  ألنّهم،  ) DARWIN ) (1 (" دروين"  قدمها كما

قنعهم   استطاع أن يالحاسوب  ألنالتّشكيل و   ،  و التّبديل   ،  قابلة للتّطويراألشياء بأن             

 و لكن ، "   إنساني شخص " و أنّه ليس هناك شيء هو  ؛ له نهاية التّحويل إلى ما ال و

 يمكن تحويلها حسب ما و  ؛الموجود الفعلي هو شفرة وراثية جرى تشكيلها بصورة معينة 

و لعّل  ما استحدث فيها مما يسمى باإلستنساخ يؤكّد هذه القدرة  الوراثية ،  لهندسةايروق لعلماء 

جديد للسالالت النّباتية و الحيوانية و اإلنسانية ؛ و ال يخفى على أحد ما أثاره " خلق"الهائلة على 

ى سياسي لدى في الشّفرة الوراثية اإلنسانية من رفض و استنكار أخالقي  ، و حتّ" اللّعب " 

؛ إالّ  أن )2(الكثير من العلماء  و الفقهاء ،  و رجال الدين ،  وأصحاب السياسة في العالم 

 للقضاء على التّقنية ذه اإلحجام عن استخدام ههؤالء يعتبرون  الرائليين من علماء اإلستنساخ

  .اإلضطرابات الوراثية هو من قبيل التّصرفات الالّمسئولة 

  

           يتميز عن العصر الحديث بالتّقدم التّقاني السريع  هذا عصرنا  أن   شكال

 تحدد الّتي يلم بكّل اإلعتبارات   أن المرء  على يصعب  ،  خاصة بهذه التّقانة آلية بتطور  و

 و من ؛ ذاك أو  الضرب أن يحدد مالمح اتّجاهها في هذا أو  ،مسارها في هذا السبيل دون ذاك 

    في النّصف الثّاني من القرن العشرين يدور الحديث عن تقنيات المعلوماتية الرائدةهذه التّقنيات 

                                                 
  

  1991اسماعيل مظهر ،  موفم للنشر ، الجزائر ، . ترجمة د)جزءان( أصل األنواع  :تشارلز داروین )  1
  

2 )Philippe CHANBON : Clones sans Consciences , : In  Science et Vie , N° 968 , Mai 1998    
                                                    p 158 . 
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  إلكترونيك - ما يسمى بالميكروأو  ،  تقنية الطّب و   ، ما يسمى بالطّريق السريع للبيانات أو

 تقنية مستقبلية لها بحسبانها ،  كما بينت ذلك   الهندسة الوراثيةعن حثيثا  الحديث  يدوركما  

رادته الدائبة في إ في السيطرة على الطبيعة ، و بحسب اإلنسانمن األهمية بحسب محاوالت  

  . و توجيهها استخدامها

  

 ة فيما من هذه المحاوالت و اإلرادات ال أراها خالية لكنف ، خاصبعض التّخو 

 و الطّبيعة الحية على الخصوص – الطّبيعة  فيلما   ذلك ، و   سلبيةيمكن أن تحقّقه من نتائج

ألن هذه  ؛     أن يتصوره إنسانمكن ، قد تصل  إلى أبعد ما ي مرونة و  من تعقيدات  -

 أشياء أن يركن  إليه ، لكنّها مرءلل يمكن   ،  ليست آلة تتصرف على نحو موثوق بهالطّبيعة

 توجيهات و  استخدامات اعتبار لما نريده نحن البشر من  و دونما  ،  و تتغير دوما      تتطور

 أتينا أتينا من الحماقات ما لو  حتّى تتركنا و شأننا نفعل ما نريد ،  واقعها فهي في قرارة ؛لها 

 تجد  لذلك   ؛ في حياتنا تسهيالت أن تلبيه لنا من يمكن بما  انشغالنا ونتيجة ولعنا بالتّقنية ،   

  ذه التّقنيات نتيجة لعشقهم و هيامهم به-   ، دونما مراجعة  ينصرفون المعاصرةالتّقنياتدعاة  

 هذه لكن  ؛  الطّبيعة شأننا معتدبير من لنتمكّن  ،  حياتنا  إدخال تغيرات جذرية في إلى-

 ةلمعرف التّقنية من كّل نظرة فلسفية في العلم ، تلك النّظرة الّتي تجعل منه طريقة جردتالطّريقة 

 تمكّننا من تشكيل نمط أيسر و أرقى في شقّ حياتنا و، فتسهل علينا تعرف طريقنا فيه ،   العالم

 ، و قد قمت ببسط مسهب لما للعلم و األخالق من وثيق للتّقنيةاليومية من خالل ممارساتنا  

  .روابط منذ الفصل الثاني من هذه األطروحة 

  

هي  ،  معطاة في التّجربة غير في ذاتها أشياءبوصفها ،  مقولة الموضوعات إن 

 يبين بشائر العصر الحديث ،كي  منذ )Emmanuel KANT(  "كانط إيمانويل" مقولة اعتمدها 

 تستخدم ألنّها قبلية و تركيبية ،  الفيزياء موضوعات أن "  محض الالعقل نقد " فيمن خاللها  

 و تُكتشف  الّتي  القبلية " المقوالت" هي   نوع خاص من تصورات  - في ترتيبها للتّجربة -

 على تطلق  الّتي  لألحكام األشكال المنطقية عن  الدقيقتُصنّف انطالقا من الفحص 

 معرفيا ، بل استحالة حيادا و هذا قول يجعل من الطّبيعة أو العالَم ،) 1(الموضوعات في العالم  

                                                 
  .73ترجمة موسى وهبة ، مرآز اإلنماء القومي ،  بيروت ، لبنان ،  ص   نقد العقل المحض ،: یمانویل آانط ا)  1
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 وفق ذواتناياء في ذاتها ، لكنّها تدرك األشياء في  ذاتنا العارفة ال تدرك األشألنمعرفية ،  

  . ضمن تأطيرات معرفية محددة تعقّلهاشروط تذهنها، ثم وفق شروط  

   

 عن بالبحث  يتعلّق األمر ال ،ألن مراجعة عميقة  إلىحتاج استعماالتنا للتقنية  ت  

 جديدة يتعلّق باستحداث عقالنية  لكن األمر؛ تحسم خالفا معينا الّتي أنسب النّظريات  وأصلح  

 ، ذلك العقل المعاصر تأسيس منطلقات للعقل العلمي في  البحث إلىتتجاوز الموروث السلبي  

             مساره تحديد  في  ونشاركالّذي نريد نحن العرب المسلمين أن ننخرط في تكوينه ، 

  .و أهدافه 

  

 هذا العقل بدألكن في طالئع القرن العشرين   منذ يتشكّل  الّذي أالحظه هو أن 

  موضوعا من موضوعات ذلك العقل اعتبارهاب، اإلسالمية، بل بتغييبها  العربيةغياب الذات 

 سيرت البحث في أسس العلم في النّصف األول من القرن الّتي المحاوالت   أنلذلك أرى  

لت البحث محصورا في مجاالت    تعد مالكة للكثير من مشروعيتها ، ألنّها جعلمالعشرين 

 إلى انشد  العلمي تحقيق أرباح مالية كثيرة ، أي أن البحث إلى من اإلستخدام ترمي  خاصة

 المنافسة من استخدامات في هذه ، و ما تتطلّبه  اإلقتصادي المجال  في  المنافسةتطوير آلية 

 نحو تلبية حاجات من ينحو اليوم  اإلسالمي العربي و العالم  في   التّوجه  لكن ؛مجال اإلنتاج 

  .    مغاير في تمرتب المقاصد نوع

    

 فالتّقنية  ،   العلم البحث في أسس في الدافعة الوحيدة  القوة لم يعد ربح المال  

 مصادر نفاد منظورنا ، بتأمين مصادر طاقة جديدة لمواجهة مخاطر من،  النّووية مثال مطالبة

 ينبغي أن يوجه البحث في التقنية الّذي   فالسؤال؛  )  و الغاز مثال كالبترول( ة الطاقة الحالي

         النّوويةالطاقة هذا القدر الكبير من المتالك   الهيمنة دول توجه أراه في شرعية  النّووية

الموجه الحقيقي لذا أرى أن  . حاجاتنا و ماهية  ، و ذلك بالمقارنة مع المساءلة عن لمائية حياتنا

 الهدف يكون فيه  مستوى تقنياتها هو المنافسة في البحث عن وللبحث في مصادر الطّاقة  

           اإلجتماعي و  اإلقتصادي ذاته الماضية ، ليس في المستوى  منتحقيق مجتمع أفضل 
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 و بذلك تتحول ،ي  و الحضاراألخالقي و  الثّقافي أيضا في المجال  ولكن فحسب   السياسيو  

  . عبءاتكونالمنافسة إلى دافع بدل أن   

  

 الفلسفة و اشكالية العلم  هي أخرى ، ة تمام الوعي بأنّنا في صميم إشكاليعلى  إنّني

 و األخالق ، لكنّني تعمدت طرحها دون التّفصيل فيها ألنّني طرحتها في التقنية، و اشكالية 

 غيري إلى أكتفي هنا باإلشارة  لذلك  ،اق غير هذا السياق    سيفي  ذلك، و كان  الفصل الثاني

  . أغوارها ، و أكتفي بفضل هذا التّنبيه لبحث

   

 من أكبر الوراثية الهندسة تقنيات غيري في اعتبار  مع و إذا كنت ال أختلف هذا

 أنفسهم  مه هذه الهندسة  تقنيات من القول أن دعاة يمنعني هذا ال  فإن العصر ، هذامكاسب  

 بذلك ولجت هذه التقنيات حياة و ؛) 1( و الجريمة و المرض للجنون وجدوا أسبابا وراثية  الّذين

 محقّا   )RIFKIN("  ريفكين"    كان  ؛ لقد لكن لتحدث تغيرات مروعة فيهم،النّاس بهدوء 

  :  الحياة النّفسية للحضارة في زرع الهندسة الحيوية فيالنّجاحعندما اعتبر 

   
 في قد تم بصورة غير مدركة إلى حد كبير وهو ذلك  أن يعود إلى  " 

و العلم الجديد لتحسين الجنس البشري إنّما هو علم  .قناعه الجديد 

 يطلقها علم الّتيفبدال من الصيحة    .  اجتماعيا علماتجاري، و ليس 

 التّجاري مالعلتحسين الجنس البشري ابتهاجا بالنّقاء العنصري،يتحدث 

  ،  المتزايدة اإلقتصاديةالجديد لتحسين الجنس بلغة ذرائعية عن الفعالية 

  ) 2." (لألداءو المستويات األفضل 

  

         استعارة على الحاسوب باعتباره باإلعتماد  المدركة الهادئة و غير القطائع  هذه  كّل  تتم  و

 تطور المعلومات مع تطور الحياة ذاتها خالل ذلك من في الزمن ، حيث يتعادلجديدتان و نظرة 

  . الكونيات المشاد حديثا علمفي 

                                                 
1 )Philippe CHAMBON :La Génétique sur la Piste de la Schizophrénie , In : Science et Vie ,  N° 954  , 

                            Mars 1997 , p 63. 
239p , 1985 , Penguim : New York  , ALGENY : Jeremy RIFKIN  ) 2.  
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 أراها هذه المشكالت بصورة بعض )Jean BOUDRILLARD( " بودريار"  أثار  لقد

          ) 1( أمرا مقضيا أصبح عصر ما بعد الحداثة قد أن  إعتقادأكثر دقّة ، إالّ أنّه وقع في  

 آنفا ذكرت  مثلما  رالتّغي إمكان  إلى)Jeremy REFEKIN("  ريفكين"  تطلّعاتابل  هذا في مقو

 الصور التّمثيلية يبدأ باإلقتصاد تشكّل ألنساق) Jean BOUDRILLARD("   بودريار جون "   فترتيب

و ثبات  بالسكونية لهذه األنساق ، وهو أسلوب يتميز  السابقةاإلقطاعي بحسبانه ممثّال للمرحلة 

  . بداخله فهو كائن كان فأيما شيء   ؛ المواقع 

  

 المغلقة الطّوائف انهيار نظام و عن صعود البرجوازية  عبر عصر النّهضة فقد أما

 تميز باستراتيجية كما  ؛ التّمثيل و التّزييف لتجلّي واسعا  المجال هذا بالذّات ما فتح و   

 كما - الثّقافية ، فكان عصر النّهضة و  الشّرعية السياسية  لضمان المرسومةالحكومة المركزية 

  -غربي منظور حداثي من  العربي معالمه عند كالمي عن المدخل الحداثي للعقل  حلّلت

   للعصور الوسطى ، ذلك النّظام القائم على الجمود اإلقطاعي لقطيعة مع نظام التّراتب مجسدا

 هو أن هذا النّظام البديل اإلنتباه لكن الّذي يسترعي ؛  اإلجتماعيةمواقعه في  و  ،  في رموزه

 شيء أضفى قيمة على كّل  الّذي اإلصطناعي و المشاع   الرموزأدخل في حياة المجتمع عالم  

       الديمقراطية السياسية إلى وصوال  الزخرف و المسرح  وكان ذلك من مستوىمصطنع ،

  . مع النّسق الطّبيعي للقيم ظامالنّو بذلك تعارض 

  

 لتشكّل الثّانية جديد مثّل للمرحلة معرفي نظام  ظهر بمجيء الثّورة الصناعية و

 المرجع موقع على من الطّبيعة  مستوليا "  العظيماألبيض" الصور التّمثيلية ، حيث برز اإلنسان 

وعن  ،  عن التّقنية و ، لعلم  فصارت لديه علوم انسانية ، و صار يتكلّم عن موضوعية ا

  . القيمة و المرجع ، حيث يكمن القانون الصناعي للقيم تمثّل   مفاهيمو هي كلّها ؛ اإلنتاج 

  

، و الّتي تمثّل المرحلة    الحداثة ، أو ما بعد العصر الصناعي بعد مرحلة ما أما

ول المجتمع الغربي لعاِلِم النّماذج  الصور الزائفة ، فهي تعبر عن دخأنساقالثّالثة من تشكّل 

                                                 
1 )  Jean BOUDRILLARD:- Qu'est-ce que la modernisation? , Ed.Grasset ,Paris , France , 1998 , p.11 
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          الخاليا   نُوى حمض  و  ،  الحسابات الرقمية  عالم و آلليات اشتغال المجتمع ،  الموجِّهة

)A.D.N(    ، ةو الشّفرة الوراثي)ة  ) 1لت القيم التّبادليرة   الّتي، حيث تحوكانت سائدة و مسي 

  . في الحياة يتحكّممبرمج  غر ، هو جذمارر متناهي في الص مجرد جذإلى

  

 المكون لما بعد الحداثة كعامل موضوعي فيها و مؤثّر الجذر تعودنا الحديث عن لقد

فالجذمار بهاته .  نجد الجذمار هنا ينتشر طوليا تحت سطح األرضلكنّناذي نتائج و مسببات ، 

   توصل بين المعنى السطحي عموديةأية صيغة   بأية بداية أو نهاية ، كما ال يقبل بيقبلالصفة ال 

 قانون بنيوي للقيم يعمل في سياق نظام رأسمالي جديد عالمو المعنى العميق ، فنحن اليوم في 

 كلّي للنّماذج المستقاة من تالحم عند - قد تصل   ،  السيطرة الشّاملة إلىمتقن اإلحكام والمسعى 

 إخضاع حياتنا لضبط محكم تدبره إلى -ن و وسائل اإلعالم كتب الجنس و نماذج عمارة المد

  . مواقع حضورنا لكّل  شاملة تدبيرا كامال و بصورة الحاسوب  برامج

  

 بيوتنا، أفليس لفاز في حياة كّل واحد منّا منذ دخول التّبالفعل لعّل األمر قد بدأ و

     لحياتنا نمذجتهعن نفسه واحد منّا  السأل ، لكن قلّما  ؟ حياتنا اليوميةمستلزماتالتّلفاز من 

 صورا يلتقط ما يحتوي اإلخراج التّلفزي للصور من تقنيات ؛ فالمخرج التّلفزيوني عندما  مع

 معها يتصرف و إعادة تمثيلها خصيصا للتلفزيون ،  تمثيلهامن مشاهد غالبا ما يكون قد جرى 

 يعدل و يقوي و من أطراف الطّيف ، آخر  أوو بتقوية األلوان و تكثيفها في طرف   ،  بتعديلها

 تجعل ما هو حقيقي أكثر بعدا عما بطريقة ينمذجها في الواقع  فهو تلك ،  أو اإلشارة  هذهفي  

 ليس حقيقيا ، و إنّما هو مجرد صورة الواقعهو في الواقع ، و من ثم يصبح ما يوجد في 

يها ما هو حقيقي في انفجار لصور المرايا  فيتطايرمفرطة في بعدها عن الحقيقة ، صورة 

و يصبح    دون الصورة في حقيقته ،"حقيقي" هكذا يصبح ما هو والمتقابلة في سلسلة ال نهائية ، 

  . و من ثم يحدث اإلنفجار الداخلي للمعاني ، يمثّله  الّذي   الشيءالنّموذج في حقيقته دون 

  

عارة   الخالعة ينمذج الحداثة عصر ما بعد إنبودريار جون"  يقولكما و الد "    

)Jean BOUDRILLARD(  ّل ،  بحقبوبور " في متحف فالمتجو   "  )Beaubourg (  هبفرنسا تشد

                                                 
.38p , 1998 , France , Editions Flammarion  , La Maîtrise du Vivant : Patrice DEUBRÉ   ) 1  
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فهذه   ناطقة حية الظّاهرية و هي تكاد تكون حقيقتها  تشدهتلك النّماذج البالستيكية المتسافدة ، و 

 أكثر حقيقية مما هو حقيقي أنّهامفرطة في تمثيلها للحقيقة ، بل النّماذج فوق الحقيقية هي نماذج 

 يغيب عن التّدقيق هو أن الّذي لكن   ؛ وضوح و  بجالء، ألن التّسافد فيها يتم أمامك مباشرة 

 ا ، بعيدا  هناكّل شيء يتمة العاطفة و عن سطحيو الشّهوة ،  الشّاعري األمور مثل هذه ألن 

 العمق ؛ فالممارسة الجنسية تتطلّب خياال و من  شيء  إلى قيقتها و واقعها الملموسفي حتحتاج 

 الجنسية كتب التّربية تحدده لنموذج  وفقاالحداثة يقدمه لنا موجها - عصر ما بعدأنتمثيال ، إالّ  

 .  الجسد في عالم النّموذج التّلفزيوني صار باردا تماما   بعدالماإن و   ،  سطحيو  ، حداثي 

؛ إذ ليس هناك من قيمة استعمالية أو داعر ، و خال من المعنى ، ألنّه صار مجرد رمز للتّبادل 

  .تبادلية  ، و لكن كّل ما هنالك قيمة رمزية للتّبادل 

  

   كتاب له بعنوان    في  )Gai EATON( "  إيتونغاي " اإلنكليزي تمكّن  لقد

 - ذلكو الفكر الغربي   في األساسي  اإلنحرافمن الكشف عن   ٌ اإلسالم و مصير اإلنسان ٌ

 زعزعة الفكر من ان تمكّنت افكار العقالنية اإلغريقية عبر الفكر اإلسالمي    منذ  -كما يرى 

 عالكنيسي به ، أو دحضهالجديد الفكر لم تتمكّن من استيعاب  الكنيسةن قواعده ، ألنو تشر      

 الكامنة في العالم المسيحي ، دافعة وكّل القوى المكبوتة   -تيجة لذلك ن- فتفجرتو رده  

 و اإلنقالب على اإلله محّل الطبيعة اتّجاه و مجرى جديدين ، احتّل فيهما غزو فيبالغرب  

 على ما التّركيز كّل ذلك إلى فأدى ،   نبذه و عما هو جوهري  التّخلّي و بالتّالي    ، الصدارة 

  .)1(  ثانوي على ما هوو ،  هو تافه 

    

 العمق و تمجيدا إلى  افتقارا بعد الحداثة   ما لنا عصر  يتجلّى غرابة إذن أن فال

بهرمونيطيقا الشّك    و اشتغال الحداثة تأسيس عن  الزمةنتيجة  كللسطح و انفجارا للمعنى ، 

 كظواهر و الثّقافية و السياسية  ةاإلجتماعيحيث برزت فيه الحياة  ، و تأويله  بتفسير الشّك أي 

 يمكن لنا أن نفهم بالذّات الشّهوة ، و في هذا اإلطار أو  الالّشعور لإلقتصاد أو مصاحبة  ثانوية

ٌ     حقيقة  تدمير في حيث يتجلّى منظّرا  ، )Jean BOUDRILLARD(ٌ  بودريارن  جو  

                                                 
.20p  , 1985, London , len and Unwin1A. Ed . Islam and the Destiny of  Man: Gai EATON ) 1  
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 من تحطيمه   لما هو تممحقّ و   ،  المعنى و إبادة ما هو حقيقي ألنّهثيل ، فالمعنى ال بد 

          حين يتطلّب عصرفي و يقتضي البحث في البعد الخفي و الالّمرئي ،  ، يقتضي العمق 

 واضح ، بل و داعر و كّل شيء باد و ظاهر للعيان في سفور شفّاف يكون أنالحداثة   ما بعد

طحي  ال تعبر إالّ عن تملّص من المسئولية   ؛ و كيفما كان األمر فإن تقنيات التّاريخ السأيضا 

  . ألنّها تسمح لفكر ما بعد الحداثة بأن ينجرف مع التّيار ، فاقدا للذّاكرة بصورة مفضوحة 

   

 الحدود و الفوارق بين كّل لكّلالحداثة عن انفجار داخلي    مابعد عصر  يعبر

      المراجع الكبرى  كّل ما هو حقيقي ، و نهاية   كّل و بالتّالي يعني نهاية،المتضادات الثّنائية 

      القوةو المعنى و التّاريخ و    الحقيقيستبعادو هذا لما أسس ال ،  هو اجتماعي ماكّل و نهاية 

 المرجع الكبير باعتباره، ) 1( ، إنّه عصر اإلعالن عن نهاية اإلنسان  من هذا العصرو الثّورة

 لكن عندما تندثر اللّغة ، فال بد أن يندثر اإلنسان معها؛ ، العلوم اإلنسانية  مفهوممع ظهر الّذي

 Feuerbach " (فيورباخ لودفيغ" من   كّل اإلنسان الذّي دشّنه  تدمير  أنلذلك بات من المؤكّد 

 في رأيي مقدمة ضرورية كان)  م1883-مKarl MARX=1818 ( " ماركس كارل"و ) م1872-م1804=

ة للتّعرة للثّقافة العربيةف على المكنونات اإلنسانيو تقديرها اإلسالمي  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV -   ( ماتياسي في عصر ما المنظورمقوالحداثة بعد الس  
  

                                                 
1) Francis FUKUYAMA : La Fin de l’Histoire et le   Dernier Homme , Traduit de l’anglais par   

                               Denis-Armand CANAL , Ed. Flammarion , Franced , 1992 .  
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 ذلك بتحولها من  و ،  الحداثة عرفت السياسة تغيرا جذريا في عصر ما بعد لقد 

   :يقول ) Jeremy RIFKIN(  "ريفكين" ل  و هو ما جع، الزمان سياسة إلى المكان  سياسة
                                                                                       

                       " ةالتّقنية عصر إنالحيوي   ) BIOTECHNOLOGIE (

ي للحكنم  تغيرات جوهرية في طريقة حكمنا ألنفسنا فالمفهوم التّقليدسيحدث

 لمفهوم الحكم بحسبانه - تدريجيا - مكانيا سيفسح المجالتصورابوصفه 

ٌ  الحكم من األولى لتحول تاريخي المراحل فعال  دخلنالقد . تصورا زمانيا 

 و ما أعقبها من اإللكترونيات ثورة  أن    ذلك  ٌ  بالنّظمٌ  اإلدارة إلىباإلقليمٌ   

 ستسمح لإلنسان باختراق الحواجز االتصالمات و  المعلوعلومتقدم في مجال 

 الحواجز الحيوية اآلن بها نخترق  الّتيالجغرافية بالسهولة نفسها  

 إياها تحت واضعة اآلن بالشعوب  تحيطفشبكات المعلومات  ] . البيولوجية[

 تغزو و   المكانتكتسحسيطرة نمط جديد من الهيمنة اإلمبريالية ،وهي هيمنة 

و .  مؤاخذةأو العالم بدون عقوبة في منطقة  لكّل  الداخلية الريفية  األراضي

 ألنظمة مدينين النّاس أنفسهم  وجد عبر األقمار الصناعية  االتصاالتبفعل 

  للحدودكات العابرة رفالشّ. تتجاوز في سلطتها و قدرتها الحدود الوطنية للدولة 

 األرضية ، منتزعة النّاس الكرة  اآلن وتغز  اإلقتصادية غيرها من الشّبكات و

         الوطنية  الدولة   و نتيجة لذلك فإن  .  التّقليديةالجغرافيةمن والءاتهم 

  ) l'Etat- Nation (  تصنيفها ضمن أنماط جديدة من الخطاب اآلنيتم 

ي فرز  ، فالمكان لم يعد قطّ عامال محددا ، و لم يعد عامال فعاال فاإلجتماعي

  ) 1. " (الماضي  و تقسيمهم كما كان فيالنّاس

  
 

 الدولة عن نهاية   باإلعالن الحداثة - تتأسس السياسة في عصر ما بعدهكذا

           المجال واسعا أمام تصاعد العالقات و التّداخالت المتبادلة وهو أمر يحظى لتفسحالوطنية ، 

  : العالقات الدولية ، ألن رين في حقل من العديد من المنظّكاملبدعم 

  

                                                 
235p , 1985 , New York,   Penguim  Ed , ALGENY: Jeremy RIFKIN ) 1   
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 القوة السياسية في العصر مفتاح"                                

 في نظم المعلومات الخاصة بالعديد من التّحكّمالقادم يكمن في ممارسة 

  )1 ." (ببيئتها تربط الكائنات الحية ببعضها البعض و الّتيالعمليات  

  

ريفكين "  ما يالحظهإن ")Jeremy RIFKIN ( هو  بذكاء الفعل أن ياسيفي  الس 

 للتّحكّم القبول العفوي و اليسير يأتي على مقايضة األمن بالقوة ، و من ثمة  يقوم النّظام   هذا

بطي الشّامل ؛ لكنيطرة "  ريفكين " الضث عن السا يتحدا لمذلك والتّوجيه،يرتكب خطأ أساسي 

 الدقيق أمر مستحيل ، و و ، من حيث أن التّحكّم الفردي الكلي  التّحكّمى  في فهم معنيخطئأنّه  

 أنه من المستحيل عمليا التّحكّم تؤكّدالّتي )2( التّشتيتية للنّظمهذا ما تؤكّده الكثير من الدراسات  

 أن هوكرة   بهاته الفأذرع كّل دقيقة من دقائقه ، و ما يجعلني  فيفي العالم الضبطي الجديد  

   .فيهااليوم تقدم لنا أصال  )PHYSIQUE QUANTIQUE(فيزياء الكوانتا  

  

 الكلّية  لألنظمة األولية إذا كان باإلمكان معرفة الحالة  أنّه هذا األصل على يقوم

 ، غير ) 1+ز(  النّظام عند كّل نقطة زمنية  بوضع فإنّه يكون باإلمكان عندها التّنبؤ  ، الذّرية 

 إذا  انّه كمية حركتها ، ذلك  وأنّه من المستحيل عمليا تحديد موقع الجسيمات دون الذّرية  

 تم تحديد الموقع ، إذا فقدت الدقّة في تحديد الموقع ؛ في حين الحركة  كميةأمكن تحديد  

يقة جوهرية من  عن ذلك يمثّل حقالنّاجمانعدمت الدقّة في تحديد كمية الحركة ، فانعدام الدقّة 

                                                                  .)le monde quantique(حقائق العالم الكمي   
                                    

 
البحث العلمي في يعود - التّبسيطعند حدود - األمرإن ة إلى تطوروهو الذّر ، 

 أولها يتعلّق بإثبات وجود :  يناقش انطالقا من اثباتات ثالثة   ينبغي أنرى أنّهأالبحث الّذي 

  الكهربائي  التّحليل انطالقا من النّظرية الحركية للغازات ، و ما توصلت اليه تجارب ذاتهاالذّرة 

                                                 
  ibid.  p 235.)1   

  
  الّتحّكم دراستهما لهذه الّنظم ، حيث خلصا إلى اّنه من المستحيل في " بریغوغاین " و " نيكوليس   " من بحث آّل نتائجراجع في هذا   ) 2
 عليه فإنه من المستحيل عملّيا و مادیا  والمراد التحّكم فيها ،  )  Metaboliques(  السبل األیضية  بتعقيدات تكلفة الطاقة ألنها مرتبطة يف

  :انظر .  تحّكم منفرد شامل  تحقيق
 iveequilibrium systems  From Dissipat-Organization in Non-Self: PRIGOGINE . NICOLIS and  I. G-  

 447p  , 1977New York ,   Jahn Wiley and Sons .Ed , Structures to Order  through Fructuations     
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 ة أساسيا للمادمكونا و باعتباره   ، سالبة اكتشاف لإللكترون باعتباره شحنة كهربائية من

  الذّرة افتراض وجود نواة داخل  إلى من عناصر بنية الذّرة ، و هو ما أدى بالعلماء  وعنصرا

 و تضمن ، اإللكترون  يحتويها الّتي مفعول الشّحنة السالبة تلغي ،  شحنة كهربائية موجبة ذات

    .للذّرة  التّوازن و    اإلستقرار

  

 حيث  ،  فكان في بحث بنيتها ،الذّرةلبحث في  اإلثبات الثّاني الذي قام عليه اأما 

 تشبه المجموعة الشمسية الذّرة من البرهنة على أنROTHERFORD(  ( "روترفورد" تمكّن العالم 

 حول النّواة ، و هذا ما نتج عنه اإللكتروناتفي دوران أفالكها حول الشّمس ، فكذلك تدور 

بالنسبة لحجم اإللكترون و حجم النّواة كالفراغ   هو ،  الذّرةالقول بوجود فراغ هائل في  

  . بين الشّمس و األرضالموجود

  

"        ماكسويل جيمس كليرك "   الفيزيائي    في اكتشاففيكمن اإلثبات الثّالث أما

)  James   Clerk MAXWELL =1831-1879 (   ةةللموجات للطبيعة الكهرطيسيو في  ، الضوئي 

لكوانتوم الطّاقة   ) Max PLANCK  = 1858-1947  (  " بالنكماكس "  األلماني الفيزيبائياكتشاف

  . خالل تجربة الجسم األسود من

  

نفسها تفرض صارت الّتي بين هذه المعطيات  اإلنسجام العلم يقتضي توفير إن 

 مع متناقضة المعطياتعلى واقع الناس ، لكن األمر لم يكن كذلك ، خاصة لما جاءت هذه 

 لتكريس ضرورة البحث عن تجاوز هذه التّناقضات إلىمعطيات الفيزياء الكالسيكية ، مما أدى  

 يدور أن الميكانيكا الكالسيكية   قوانين تقتضي   حين  ففيايمان العلم بوحدة قوانين الطّبيعة ،  

   الشّمس  األرض حول دوران بمفعول الجاذبية ، و ذلك قياسا على النّواةاإللكترون حول  

 أن يصدر تستلزم الديناميكا الكهربائية  قوانين  فإن السقوط في النواة ،  عدم له هذا فيضمن

 ، و بين هنا ما النّواة في حتما يضعفه باطراد إلى أن يسقط  مااإللكترون طاقة باستمرار ،و هو 

بدوره تجاوزه لتمكين  يستلزم مابين النّظرتين من تناقض داخل معطيات العلم الواحد ، وهو 

  .اإلنسانية العلم و  توقّفه حيال كّل مشاكل إلى و إالّ آل األمر   ،العلم من اإلطّراد
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ة  إنكترون ال يسقط في النّواة ، لكن إلل بتوازنها و استقرارها ، فاتحتفظ  الذّر

 وأ  ؟ماكسويل" ة  لمعادلخاضعة كهربائية  قوى اإللكترون و النّواة بين الفاعلة  القوىأليست 

 يخضع فلماذا ال ؟، كهربائية  قياسات و شحنته تحدد بواسطة  اإللكترون كتلة  قيم  ليست

   تفرض عليه السقوط في النّواة الّتي الديناميكا الكهربائية   لقوانين  الذّرةاإللكترون داخل  

تلك  . ؟ " ماكسويل" ق نظرية  وفالسقوط يتوفّر على كّل الشّروط المؤدية لذلك  أنّهخاصة و 

 من القرن العشرين ، و الّتي تبرز من األولين واجهت الفيزيائيين في العقدين الّتيهي المشكلة   

 الوجود نريد بناءها ، و بطبيعة الّتي العلمية تتعلّق بطبيعة المعرفة إيبستيمولوجيةخاللها مشاكل  

  .الّذي نريد فهمه 

  

 أكثر من انشغل بمشكالت البحث )Niels BOHR( "  بورنيلز " كان الفيزيائي لقد

 ،تقوم نّواةال  في لتجاوز أزمة سقوط اإللكترون  مسلّمتينالذّري كما قدمنا ، و من ذلك وضع 

لمدارات اإللكترون ، و تقوم ) les états stationnaires  ( القارة الحاالت  مفهوماألولى على 

 إلى كهرطيسية االّ عندما يقفز من محطة مدارية  أمواجان ال يصدر الثانية على أن اإللكترو

  . كوانتوم الطاقةمن اإلستثارة بفعلأخرى  

  

نّا ، لذلك لم تجد هذه المشكلة حلّها إالّ مع اإلفتراض األمر لم يتجاوز لكنكما بي 

ه من الحمق  الذي رأى أنّ)WERNER HEISENBERG   " ( هيزنبرغ فيرنر " األلمانيالعالم  

  ألن كرة صغيرة تجري حول مدار ما ، كحركة  الذّرةاعتبار حركة اإللكترون داخل  

 تطبيق قوانين الميكانيكا الكالسيكية على حركته ، و بما يستحيل هو من الصغر بحيث اإللكترون

ونات ، و أن هذه  حولها اإللكترتدور وأنّها تتألّف من نواة ،  الذّرة توازن  تؤكّدأن التجربة  

 اإللكترون عند يوجد  أن ليس من الضروري  فإنّهتطلق مقدارا معينا من الطّاقة عندما تستثار ، 

 "شيئا"  علينا اعتبارهتفرض أخرى في هاتين الحالتين معا ؛ إن طبيعته إلىانتقاله من حالة قارة  

 محطّتين بيني ال يمكن أن يوجد  أن يوجد في نفس الوقت في أمكنة مختلفة ، و بالتاليمكن"  

 أن اإللكترون ال معناهمداريتين قارتين  ألن افتراض ذلك يتنافى مع طبيعته الخاصة ، و هذا 
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 لذلك يجب البحث عن مسار منفصل  ، آخر إلى عند انتقاله من مدار قار  متّصال مسارايتّخذ  

  .) 1(و الحالة النّهائية له  مع األعداد الكوانتية للحالة اإلبتدائية ينسجم  له

  

 تضبط حركة الّتي المعادلة    صياغة  من " هيزنبرغ"  تمكّن المنطلق  هذا  من

 في الزمن وفقا لحساب الذّرية تغييرا و تعديال لحالة المنظومة بوصفها  الذّرة في  اإللكترون

لكترون في النّواة مشكلة ،و بهذا أصبحت مشكلة سقوط اإل) calcul des matrices (المصفوفات 

   .موضوعغير ذات 

  

ر يكون اإللكترون عندما إنة غير مستثارة يبقى ، حسب تصوفي ذر             

 إلى من محطّة مدارية  ينتقل ، و بالتّالي ال يصدر أية طاقة ، أما عندما ساكنا ، "  هيزنبرغ" 

 بطريقةزمن ، فانّه من الممكن معرفة هذا التّغير  حالة المنظومة الذّرية في التغيرأخرى بمفعول 

 relations ( أو عالقات عدم التّحديد اإلرتياب عالقاتاحتمالية ، تصوغها معادلة  

d'incertitude  (اها  والّتيمؤد  في الخطأ في مضروبا تحديد موقع اإللكترون في  الخطأ أن 

 عليه فإن أي تدقيق من شأنه بناء و  ، بالنك  تحديد سرعة اإللكترون يساوي أو اكبر من ثابت

 زيادة الخطإ في تحديد السرعة ، و إلى بالضرورة  سيؤديأن يقلّل من الخطإ في تحديد الموقع  

  ).2 (أيضا  العكس صحيح

  

   ؟ األساس لماذا هذا الخطأ في لكن

   

 شعاعا  ضبط موقع اإللكترون ال بد أن يسلّط عليهإلى يقصد الباحث  عندما

ّ اإللكترون    عند اإلصطدام يمتصو يقذف بقوة ،   - هو في األصل حبة من الطّاقة -ضوئيا

 طاقته ، فتزداد سرعته ، و عندها يلتبس علينا موقعه إلى  يحولها من طاقة الفوتون ،  قدرا

  . تغيير موقع مداره نتيجةبالضبط ، وذلك 

  

                                                 
  .21 ، ص1986أدهم الّسّمان ، دار طالس ، دمشق ، سوریا ، .ترجمة د الّطبيعة  في الفيزياء المعاصرة ،:فيرنر هيزنبرج )  1

  .29المرجع نفسه  ،  ص )  2.
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  ما تنبغي اإلشارة  إن ا هو   هنإليه أهممعطيات هاته الفيزياء كانت منطلقا أن 

            بمدرسةتعرف  واضح اتّجاه وضعي ذات  إيبستيمولوجية  مدرسةجوهريا في تأسيس  

  ) الالّحتميةكالنّظرية التّكاملية و نظرية ( وهي المدرسة الّتي سادت نظرياتها  "  كوبنهاغن "   

 و لعّل ذلك كان منذ ،لسيكولوجية والتّاريخية و اإلجتماعية   اومجمل الظّواهر البيولوجية 

 الكوانتا تقدمه لنا فيزياء  الّذي أن الدرس الفلسفي على (Niels BOHR) "بورنيلز "تأكيدات 

هي في حقيقتها  ،  أخرى ميادين يوحي لنا بوسائل جديدة تمكّننا من دراسة أن  يمكنه  المعاصرة

 العلوم، و الّتي ليست شيئا آخر سوى    عالم الذّرةمنو تعقيدا    شتباكاو ا  أكثر تداخال

  ).1(اإلنسانية 

  

ة إننيوتناسحاق"  لعالم الكبرى المفاهيم المرجعي " ) NEWTON( العالم  و 

الحداثة    في عالم ما بعدكلّها تتوارى)   و اإلنسان و الطّبيعة الحركةكالموقع و    (التّقليدي     

)  Emile DURKHEIM("  دوركهايم إيميل"  كان فيه  الّذي ففي الوقت   ؛ الكمية  الفيزياء و  

 باإلمكان إيجاد قانون طبيعي للبشر اإلجتماعيين ؛ انطالقا من أن الفرد يكون أنّه ينبغي أن يعتقد

تأثير  اإلنساني البشر ؛ المجتمع على ال يمارس أي بعد الحداثة  وفقا لمقتضيات ما- فإن 

 مجرى حيال  قوة يشبهون الجسيمات الدقيقة للغبار ، ال حول لهم و ال - الكوانتيةوالفيزياء  

 التّخلّص صار على مجمل القوى الفاعلة فيهم صار ممكنا، و من ثمة  التّعرف  ألناألحداث ،  

مالن كالهما تحت نظام  أن جسيم الغبار و الشّخص يعغيرهو خارجي فيها ممكنا أيضا ؛  مما

 ؛ و في الواقع الحركة اتّجاه من اتّجاهات لكّل  اإلحتماالت تتعادل فيه  ، متجانس الخصائص

 في أي اتّجاه السير " يقرر"  أنليس هناك قوى تؤثّر في جسيم الغبار ، و بالتّالي ال يستطيع 

 مستحيل فالتّنبؤزمانها و وجهتها ،  بحركته من حيث للتّنبؤشاء ، إالّ أنّه ليس هناك من وسيلة  

 كلّها  اللّعبة الفيزياء الكوانتية ، من ثمة تقوم  ،  تماما كما هو الحال فيفي عالم ما بعد الحداثة 

  . قانون اإلحتمال على

  

                                                 
   

BAUER et.Trad,Physique Atomique et Connaissance Humaine : BOHR Niels )  1  
              R.OMNES, ed. Gauthier-.Vithars ,Paris , France , 1972 , pp 7-11       
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مالحظة حدث إن لتحقيق تلك الزم إنفاق مقدار من الطّاقة يتطلّب  كوانتي 

 فمالحظة ، و من ثمة  الحدثن لذلك اإلنفاق أثره في بناء ذلك المالحظة كما أسلفت بيانه ، و أ

 ، إذ ال متحيٍزنتي هي في حد ذاتها ُمشَاَركَةٌ ، فال وجود لمالِحٍظ غير ا للحدث الكوالعارفةالذّات 

 ، تماما الكوانتية  الحادثةوجود لحقيقة موضوعية خارجية ، فالنّاس و األدوات شركاء في بناء 

  . صيرورتهما في ما بعد الحداثة على أن الكلمة و العالم مترافدان  خطابيقوم مثلما 

  

 في مستحيال ،  في كّل شخص  كما ، في كّل ذرة  الفعلي كان التّحكّم وإذا

 في مستوى العالم متاحمستوى العالم الميكروسكوبي ، فإنّه يكون صحيحا أن مثل هذا التّحكّم 

 من غير الممكن تحديد وجهة مجتمع ما بعد الحداثة ، فإنّه كانذا فإذا  الماكروسكوبي ، ؛ و هك

 ا يسير في اتّجاه  حالعلى أيم.   

  

    أن مجتمع- القمع و ضمنه - التّحكّم عن )RIFKIN(  "ريفكين"  يعني مفهوم  

 عللجهو الطّريق   اإلغواء ، حيث أصبح اإلغواءإلىما بعد الحداثة شهد تحوال من القمع  

 أن مصلحتك اآلخرينالنّاس يفعلون هذا الفعل أو ذاك دونما حاجة لمارسة القوة عليهم ، فإقناع 

     . سلطة المعرفة و اإلستغالل  من الرئيسية إلى األشكال الجديدة  السبيل هوهي مصلحتهم  

   نشرها يتم  ملةشا  رؤية ذات  سلطة صار ال يعني أن القمع قد زال ، و لكنّه يعني أنّه هذاو 

 فالسلطة الّتي كانت متركّزة ،  المعلوماتو اخفاؤها في مؤسسات الخبرة القائمة على المعرفة و 

  .العيان قبضة اليد أو في العصا أو في البندقية ، أصبحت اآلن مشتّتة و متخفّية عن في

  

إذن اإلغواء  إن اس على عمل  النّحمل هو القدرة على صنع النّماذج ، ففيه يتم

   الوقت الجنس أحسن مثال على ذلك ؛ ففي قضيةاألشياء ، أما القمع فأمر مختلف ، و لنا في  

 بدليل مفصل و مصور  النّاس اإلغواء يزود  نجد ،  قانوني غير أمرا القمع منه  يجعل  الّذي

ن تشكّل الصور الزائفة ،  إلى المستوى الثّاني مينتمي ومن هذا نستنتج أن القمع   ، قضاياه  في

 عندما يعجز بوظيفته ما بعد الحداثة؛ على أن القمع ال ينفك عن القيام  عالمأما اإلغواء فمن 

 المستهلكين ؛ إن اإلغوء ال يبحث في غيرء مهمته ، و هذا مثلما نجده مع ااإلغواء عن أد

 فاقد  بالنّسبة إليه البحثهذاثل   مألن  الفعل، أو ذاك  السلوك هذا تبريرات  أومشروعية  
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 و لعّل هذا ما ، أو غاية  قيمة هكذا يصبح أي حوار فكري متحلّال من أية و؛ لمعناه أصال  

 األمريكيين  المتخصصين وهو أحد - )Zygmunt BAUMAN( " بومان زيغمونت"جعل   

   جع البحث التّجريبي  ترايفسر  - بعد الحداثة ما في سوسيولوجيا   البحثالمعاصرين في 

 اإلغواء ، حيث انتقلت  إلى السعي وراء تماسك المجتمع من القمع  بانتقال مترابطا  فيجعله

؛ فال غرابة إذن ) 1 ( قوانين السوقإلى ذلك التّماسك من أجهزة الدولة اإلدارية  تحقيق  مسؤولية

 وفقا لعملية العامةاليب العالقات  تكييف حركة السوق و أسإلىأن نجد علم اإلجتماع يسعى  

  .اإلغواء

  

 ما بعد الحداثة ذاتها أهمل شيئا مهما إنتاج النّقدي المعتمد على الحوار لي أن  يبدو 

 هذا ، أي كيف كانت استجابة الجماهير حيال كّل مكانة المشاهدين من وهو هذا الحد ،  إلى

  .القمع و اإلغواء ؟ 

  

 أن يضفي على  استطاع  )Jean BOUDRILLARD(  " بودريارجان"   لعّل

نسيا ، و ذلك في زعمه أن ا رومطابعا للجماهير ، أو اإلستيعاب المفرط  الصامتة المقاومة

 فيها دون التّفكير، وذلك بمضاعفتها و )2( النّظام المرِسل إلىالجماهير تعيد المعلومات  

 عن الكالم بالتّوقّف و المغزى ، منادية  عنىللم ثم تدخل في استراتيجية رفض   استيعابها 

دون  أن  ، ت أشركما " بوبور "  تتسكّع في متحف الجماهير هو ما يجعلو لعّل هذا المعقول ، 

 على على العكس تُِركت و شأنها تنتحل الفن  بل ، ترقيتها خلقيا أو ثقافيا  مهمة أحد يتولّى

 لجموع الجماهير ، و شيئا كالمرايا ، فالفن لم يعد يعني لتقوم بمجرد عكسه   طريقتها الخاصة 

 Jean( "بودريار جون" يسميه الّذيال أثر له فيها ، ألنها مجرد مرايا عاكسة ، فهل هذا هو 

BOUDRILLARD(ة ؟انتصاراعلى البرجوازي   

  

  تتعادل فيه خسائرالّذي من النّوع  لكنّهانتصارا ، ذلك  يكون إنّني ال أنفي أن

 طوفان اإلعالم نتيجة  ،  تستجيب الجماهير فإن  أمر المهزوم ، و مهما يكن من و  المنتصر

                                                 
1 ) Zygmunt BAUMAN : Le  Cout  humain de la Mondialisation ,Editions Hachette , Paris,France , p 

.58. p, 1998 , France , Paris ,Grasset . Ed? ,ce que la modernisation-est'Qu -:DRILLARDJean BOU) 2  
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         أبعد ما يكون عن الحقيقة  لعبت فيه الدعاية دورها ،  حتّى جعلته  لشئ  ، الجماهيري 

عيل متبلّدة الشّعور بتأثير من مفا ، صارت أغلبية صامتة ك  تلك الجماهير ، وضعو هذا هو

   . و الدعاية وسائل اإلعالمو للمعلومات  الواسعاإلنتشار 

  

مع وضع المجتإن  بل و العالمالعربي ، يجعلنا نلمس  ، عموما  الثّالث و اإلسالمي

 و في القمع نعيش في ظّل  مازلنا   ألنّنا من أصحابها ، أكثرالنّتائج الحقيقية لما بعد الحداثة  

      تعوض بعد بإعادة اإلنتاج ، فرقائق الحاسوب لم عملية اإلنتاج يثح عصر الصناعة ،  إطار

 مازالت تصنع بأيدي عمال من  ،  المعلومات في الغرب لعصرالّتي تمثّل القاعدة المادية 

 العمل الغالبة ، و حيث قوة حيث تمثّل المرأة ، ، مثل ماليزيا  الثالثمصانع بلدان من العالم 

  . في نقابات عمالية مطلبية التّوحدلمرأة هناك نزوعا للطّاعة ، و عزوفا عن تمثّل نفسية ا

  

 دوافع الغرب في تصنيع بلدان العالم بوضوح تبين لقد سقت هذه المالحظة ألنّها 

 الّتي فالمعلومات ذلك ال ينبع أبدا من نزوع خير ، أنالثّالث ، و ال إخالني مخطئا إن قلت  

 األداء اعتمادا على حساب فعاليةركات المستثِمرة في هاته البلدان تتعلّق بتحديد تعتمد عليها الشّ

 الّذي تتعلّق بعالم اإلنتاج المادي  إنّها و بعبارة أخرى  ؛األجور المدفوعة و األرباح المحصلة  

ب في  أن عالم الخطاالواردوهكذا فقد يكون من  من المفروض أن يحّل محلّه عالم المعلومات ،

  .فاعلة و قائمة من ممارسات عصر الحداثة  الكثيرما بعد الحداثة قد تغير ، إالّ أنّنا ما زلنا نجد 

  

 يزاالن ما شيئا من واقع المرأة و اآلخر ، إذ  الحداثة يغير عصر ما بعد لم

 للعمل   بلدان العالم الثّالث يجري إغراؤهنفييرزحان تحت وطأة المعاناة ، فالنّساء العامالت  

 ور الّتي بالمالفي المصانع ، و ذلك بواسطة وعدهنوفقا للص الّذي يستطعن به تجديد أنفسهن 

         و لباسها و طريقة حياتها  ،  ينبغي أن يكون عليه جمال األنثى لماتبثّها وسائل الدعاية 

 في العربيةات   الدعائية يجري اآلن صبغها بطالء من المصطلحالصورو الغريب أن هذه 

   في أصلها جاءت أكثر تأثيرا مما لو قدمت كما يجعلها   ،  اإلسالمية و البلدان العربية 

 أن تنفيذ نموذج للفاعلية  ذلك عندنا للتّعبير عن تظاهرية خادعة ،  توطّدتفالرأسمالية الغربية  
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 يمكن  ،  الدولي النّقدلّتي يقترحها صندوق مثل البرامج التّقشّفية ا ،  اإلصالحات اإلقتصادية في

  . الموت ذاتها كِفَرقأن يكون قاتال 

  

الطّبيعة ما أريد الوصول إلى تأكيده من خالل كّل الّذي  إن سبق هو القول بأن 

 أن يغيرا كّل مكان ، من شأنهما في اإلعالم الغربية ، و قدرتها على التّغلغل  لوسائلالتّوسعية  

 العالم عن طريق غزت  ، نتيجة لذلك أصبحت الثّقافة الغربية ثقافة كونية و  ؛ السياسةات مجري

الجاهزة لعمليات ) les clichés ( الرواشم و"  ماكدونالد" طريقة علىالسوق ، فاألكل السريع 

خب محّل  أصوات ، فحّل الصإلى الّتي تحولت فيها الموسيقى  ثقافتناالتّفكير أصبحت تشكّل  

 و بال تأمل ، و أصبحنا نتعامل بعاطفية كاذبة بدل الحب  ، بسطحية صرنا نقرأ  واألصوات ،  

 الحقيقي،  محّل الخير الجماعي الشّركات ثقافة و بهذا صارت  ، و حّل بنا الجشع الفردي 

    .الثّقافة بديلة عن الغربية  التّجارية

  

 المعلوماتي و  لسبيل واسعا أمام الخطاب اإلعالمي  االعالمي يفتح اإلقتصاد هكذا

 إالّ عليها في نهاية المطاف ، و ما السياحة  ،ليجهزالّذي يطوي الثّقافات المحلّية تحت جناحيه 

 المخترقة ، بل إنّها تحتّل موقع الغربيةأحد تلك المظاهر ، فهي ليست مجرد وعاء لتلك الثّقافة  

 للصناعات األرضيةها سائلها السحري الّذي يبيد الثّقافات المحلّية ، ليهيئ  فيها ، إنّالطّليعة

  .العالمية المستقبلية

  

إن ناعيفي الغرببالمفهوم ،  القطاع الص يته تراجعت  اليوم ،  التّقليديأهم  

ما كان في  األعمال كرجالليس بيد   األموربزمام اإلمساك  ألنصار قليل األهمية ،  حتّى 

      ، فالمستقبل لم يعد لرجال األعمال  الدهشةالسابق، وألن اإلنتاج التّماثلي الكبير لم يعد يثير 

             الثّقافة ،وو لكنّه صار لرجال اإلعالم ، و العلم ، و المعرفة ، بتنظيم أوقات الفراغ 

  . وبيروقراطية الخدمات   ، و المشاركة السياسية 

  

  - اليه العالم الثالث يربومغايرة تماما لما  الصناعي  المجتمع بعدفي العقلية  نإ

 و اإلسالمي م -و ضمنه بلدان العالم العربيمن تقد راعة تقنياستصالح و    ،  في الز 
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 توفير فرص العمل و  ،  ، و رفع المردود في الزراعة لمجابهة سوء التّغذية المواتاألراضي 

    في كسب الثّروةللنّجاح ال و  ،  ال تعطي الصدارة للنّجاعة  عقليةاليين من السواعد ؛ فهي للم

 ألبيقورية متحررة   تكريس ما هي  بقدرو ال للتّفوق المادي المنظّم في فاعلية دقيقة و واعية 

اع الدخل المتوسط  ، و في اإلستهالك ، نتيجة ارتفاألسلوب نزعة نزوانية ، مع سهولة في ذات

 و هم من يمسك -إنّها عقلية يبدو فيها الالّمنتجون.  ما كان عليه أضعافبقليل من العمل إلى 

  . التّسلية بنظرة المنتجين إلى متلذّذين ، و هم ينظرون  -األموربزمام 

  

اإلنتاج بعدإن    ناعيات ، و الخدمات  لإلعالمالصى بالتّكنولوجيأو ما يسم 

 N.T.I.C = Nouvelles Technologies de l'Information et de (يدة لإلعالم و اإلتّصال الجد

la Communication (ناعة تنتشرة الصا قلّل من حصد ، مماليوم انتشارا سريعا و غير محد        

بين  موضوعية مطّاطية بدورها من حصة الزراعة ، هذا اإلنتاج ال ينشأ وفق  قلّلتو الّتي 

 اشباع حاجات عدم و ال عن ، عالقات المجتمع الصناعي  فيالعرض و الطّلب كما كان 

        قطاع اإلنتاج الفنّيفيالمستهلكين في مجال الخدمات و اإلعالم ، و ال عن انتاجية متزايدة 

  ة الخدمات وفق ينشأ  لكنّه و ؛و اليدويورة اإلعالثّال عن النّاتجة تزايد انتاجي ة ، و هذا ألنمي

 في و و عالجه الطّبي ،  المرض تشخيص  في ، و  مثالاستخدام البرامج المتطورة في التّعليم 

       غيرها تنعكس سلبا على طلب هذه الخدمات فيارتفاع المردودات في العمل الصناعي ، و 

 العرض قانون تكريس إلى   ذلك الرتفاع أسعارها ؛ و من ثمة يتّجه اإلنتاج ما بعد الصناعيو

   سجل تناقصا نسبيا في طلبها ، لذلك مازالت تعرف اطرادا في ارتفاعها وهذا ،بحسب السعر

 انخفاضا مطّردا ، و هذا ال يدفع ثمنه االّ بها أسعار الزراعة و الصناعة المرتبطة  تعرفبينما 

 المصدر الكبير باعتبارهلصناعة ، و  الزراعة و اإلى ينتمي  مازالالعالم الثّالث ، باعتباره 

  . الكبير أيضا للخدمات المستوردلمنتوجاته الزراعية و ثرواته الطّبيعية ، و باعتباره 

  

 إلى  و   ،  التّنمية إلى بين تطلّعات العالم الثّالث  التّوازنهذا الخلل في لعّل 

ذلك هو خلل ال اقتصادي في األصل ، ألنّه  لتحقيق الماديةته امكانيإاللّحاق بالعالم المتقدم ، و

 اصناعية ، فهي تستخدم الجهاز السياسي لتضع نفسه  المجتمعات مابعدفيتابع إلرادات سياسية 

؛ و من هذا المدخل بالذّات يجب علينا أن نناقش قضايا من االقتصاديّ  التّوازنفي منأى عن 
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    للسياسة ممارستناغرب ، و موقعنا من اآلخر ، و  مثاقفتنا للو في الحداثة ،  انخراطنا  قبيل

   .لالقتصادو فهمنا 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 V ( .ظرةة لمشكالت النالحضارة اإلستشرافيعند مالك بن نبي   
  

 V .  1 -(   راعالصالفكري   
  

 المعاصر تتحدد العربي الفكر الفلسفي في المسألة المركزية  أن أجمعنا اإلعتقاد إذا

ر ، فإن هذا يلزمنا  في التّغيايجابيةمشكالت الحضارة تشخيصا و بدائل ،انطالقا من ارادة ب

ن ين و غائيتين قصديتي الغربي بوصفهما بنيتللمجتمعبدراسة نقدية للمجتمع العربي اإلسالمي و 

نا من إلغاء كّل  السبل السليمة و الصحيحة و الفعالة الّتي تمكّنتوفيركما يشدنا إلى البحث عن 

 ال تنشد إلى اي أساس من الواقع ، و من تجاوز كّل الّتي اإلجتماعية التّسويفية ،   الطّوباويات

  . ال تنشد إلى التّحليل التّرابطيّ  الّتيالمناهج الذّرية 
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 نسجل أن التّاريخ لم يأخذ حظّه الكافي من الدراسات  أن إعتقادنا هذا يمكن لنا من

 الفلسفية في التّأمالت ، و حتّى إذا ما قلنا بما نسميه  المتأخّرة والعلمية إالّ في األزمنة لسفيةالف

 حقيقتها في أخرى أخالقية، تعكس و ، سياسيةنواحياإلنسان التّاريخي ، فإنّنا نجدها منشدة إلى 

 ليس باألمر الجديد ، إذ نجده لحقيقةا هذا في و مثالية اجتماعية      إما و ،إما مذهبية فلسفية  

ابن  ، وحتّى في أعمال ابن طفيل ،و الفارابي في فلسفة و"  أرسطو " و " أفالطون" في فلسفة 

أن يسميها دراسات علمية موضوعية ، في حين أنّها لم   الّتي يحلو للكثيرألعمالا ، تلك خلدون

 ساذجة أراهابسط درجات النّقد، واقعية حسية ،  هي األخرى من هذه الشّوائب ، ألنّها عند أتسلم

 لذلك أرى أنّها سواءفي أسلوب دحضها للفلسفة ولمباحثها في اإلالهيات و الطبيعيات على حد ، 

  . من التّأسيس للتّاريخ المفتوح تتمكّنلم تتمكّن من تجاوز ذاتياتها ، و محلّيتها ، و دورتها ، فلم 

   

 ذلك و بالتّاريخ في العصر الحالي أخذ منعطفا مختلفا  اماإلهتم يبدو لي أن لهذا

 و مواقع متميزة ، فبرزت فلسفة أمكنةلما أخذت داخله كّل من الفلسفة ،و الحضارة ، و الثّقافة، 

   البنية الغائية لصيرورة المجتمع ، فأصبح من حولفي التّاريخ ،و فلسفة في الحضارة تتمحوران 

  

  

  

  : ، باعتباره حضارة ، يبدأ التّاريخ عن معنى الضروري أن نتساءل
  

              الّذي يطابق دائما بين جهده و بين مثله األعلى المتكامل باإلنسان"...

 رسالته المزدوجة كممثِّل     المجتمع حاجاته األساسية ، و الّذي يؤدي فيه و

  ) 1" ( كشاهد و

   : ينتهي بـو
 قوة الجاذبية،بالفرد الّذي يعيش منئي المحروم  المتحلِّل ، بالجزاإلنسان " 

  )2." (ماديا ... أوروحيافي مجتمع منحّل لم يعد يقدم لوجوده أساسا 

  

                                                 
  96ت ، ص . شاهين ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، دالّصبور عبد ترجمة  العالم اإلسالمي ،وجهة : مالك بن نبي   ) 1

  
  . نفسها الّصفحة  ،  نفسه المرجع  ) 2
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 و نهاية ، أرى أنّه على الباحث الضارب للتّاريخ،بداية هذا المنظور الغائي من

لبشرية أن يتعمق حتّى يصيب  و الشّقاء في سائر المجتمعات االتّخلّفبأدوات التحليل في مظاهر 

  هو عرضي   وما تصيب هذه المجتمعات ، فيميز فيها بين ما هو جوهري  الّتيجذور العلل 

 أن إذن ، فيعيد للتّاريخ معناه و وظيفته اإلجتماعية ؛ فال غرابة  ترابطهاليكشف عن األسباب و 

 تفسير ظاهرة و وصف و شرح    الفالسفة في تأمل وويشترك المؤرخون و اإلجتماعيون  

 للمجتمع التّاريخي ، هذا المجتمع الّذي يجب أن تدرك األساسيةالحضارة ، بحسبانها الوظيفة 

  . ، و شروط و أسس استمراريته وجودهتركيبته ، و عوامل 

  

 و في بل في المجتمع العربي اإلسالمي المعاصر   األساسية هنا تتسيج المشكلة من

     المتكامل ، أساسهو     الجديدثالثية عموما، بإشكالية إعادة البناء الحضاري - العالمالمجتمعات

  ٌ       اإلجتماعي–ٌ  الّذي خرج من الحضارة ، و من التّاريخ بالمعنى الوظيفي اإلنسانو جوهره

  . لهما الغائيو 

  

ٌ  تتحدد               مل للتّاريخٌ  ، كحااإلنسان المسألة الجوهرية في فلسفة بن نبي بـ

 التّاريخية من جهة و النّفسية  وو للحضارة ، في صورته الفردية و اإلجتماعية من جهة ، 

 بـٌ  الوقتٌ  و،  المادي لإلنسان و الروحي  البعد تحقّق كموضوع ، و بـٌ التّرابٌ   أخرى

 من بناء حضاري ،و يحدد يمكّن  ثقافيكأداة للتّحكّم في توجيه التّاريخ و معناه ، أي ببناء عالم 

  . و رسالة في التّاريخ دورا

  

  المضطرب ؛ اإلنسان  والمركّبات جميعها يحولني إلى اإلنسان القلق  هذهتحليل إن

 من تصنيفها  و مواجهتها بمنهج علمي يتمكّن لم بمنطق اإلستفهام ، لذلك  المشكالتالّذي يعيش 

    و التّيه ، و بعدم اإلستقرار  بالقلق عنده شعورا مستمرا  فولّدت ،  دقيق ، فتنامت ، و تراكمت

   .التّحدي و اإلندفاع عن  وقصرت  ،  حركته   فشلتّ
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 في مواجهة المشكالت ، و هو ما يحدد في الحقيقة منهجية كلّها صعوبات هذه

 و لمنابت ،ه المشكالت   أكبر للبحث عن منشأ هذأهمية لذلك يولي مالك بن نبي  ،طبيعتها  

  : هياإلختالالت إلى مجموعة من بإرجاعها  تصنيفها،الخلل فيها ، وهو ما مكّنه من 

  

  . أخرى تهدمو ما يجليه ذلك التّعارض بين فئة تبني  وهو األشخاص في عالم خلل-)أ

  

ى انعدام  إلى الصراع النّاتج عن ضبط المفاهيم ، كما يعود إليعود  في عالم األفكارخلل-)ب

 المبادرات و الجهود بمفاعيل األفكار تكبيل إلى يؤدى و الطّريقة ، مما  الفكرةالتّرابط بين 

 ازدادت انسالخا عن إطارها التّاريخي و العقلي كلّماالقاتلة ، و الّتي يتعاظم خطرها /الميتة

 األصلي.  

    

 الغرض تأديةبينها ، فتعجز عن    في فقدانها كّل تجانس فيما يبدو األشياء في عالم خلل-)ج

  .المسخّرة في األصل لتحقيقه 

  

 عالم و ، اي خلل في العالقة بين اإلنسان من جهة ،  ببعضهاالعوالم في عالقات خلل) د

 بعبارة أدقّ خلل في العالقة بين عالم الثّقافة ، و عالم واألشياء و األفكار من جهة ثانية ، 

  . على األشياء الثّاني في حين يقوم ، على األفكار  سيتأسالسياسة ؛ ألن األول 

  

 - سواء في صحتها أو في خللها - بين مختلف هذه العوالم العالقة يخفى هنا أن ال

 حي  ككائن منها ، ذلك أن اإلنسان ال يتغير في حدود التّاريخ و داخله  اإلنسانمشروطة بموقع 

 ؛ فالتّغير المنشود في العالم العربي و اإلسالمي ، أو في اّاجتماعي او لكنّه يتغير بوصفه كائن

 و الواقع و التّاريخ تجاوزا ثوريا ينبثق من الذّات يتأتّى إالّ بتجاوز ال عموما ،  الثّالثالعالم 

 من موثّبات ثقافية الحضاري البحث عن شروط اإلقالع و ،  أسبابهاعتبار التّخلّف و تحديد 

  .فعالة
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 في بالد متخلّفة ، ال نملك إالّ أن نطرحها الثّقافةعندما نطرح مشكلة  فنحن

  تشمل سائر البيئة، مع اعتبار كّل جزئية في عالقاتها اإليجابية ثورة يستدعي ، ثقافيكمشروع

  . انخراطها في الرصيد الثّقافي الفعال ، أو في الركام الثّقافي السلبي و  ،  و السلبية 

  

 قضية منهج بالدرجة األولى ، ألن المنهج في الثّورة أهم هي األساسية إذن فالقضية

     قبل الثّورة  ما  إلى ثورة تعيد المجتمع  ن إقالعها ؛ فال طائل مشروطبكثير من البحث عن 

مها المجتمع   ألنعلى األعقاب بالتّمام و الكتفقد التّضحيات الّتي يقد مال  كّل معنى إذا ما ارتد    

 المسلك الثّوري، و المحافظة على التّقدم تحديد أسوأ مما كان عليه ؛ لهذا فإن  وضعو ارتد إلى 

 هي قضية منهجية نقدية ، المجتمع العربي اإلسالمي في  ثقافةمشروع  ضمن حدوده، لتحقيق

  . قضية قرارات قيادية سياسية هي مما أكثرصارمة  

  

 التّناقض المستمر في اعتبار ، فانطلق من مالك بن نبينشغال  ما شكّل اهو  هذا

 ما تسلّط على كّل ثورة ، وهذا بالذّات  الّتيالطّبيعة البشرية ، و من اعتبار األخطار الخارجية 

 علمية واسعة في دراية لهم الصراع الفكري،  فييشكّل عند الغربيين اهتمامات أخصائيين   

 في البالد العربية واإلسالمية من  اإلجتماعير التّغيمناهج بل و في إفراغ  إجهاض الثّورات ،

 فإن تحقيق المشروع الثّقافي  و البعث الحضاري مشروطان بفهم آليات لذلك  ؛كّل فعالية 

    .أشكاله و  أصوله الوقوف على  و  ، الفكريالصراع 

  

  

  

  

  

  

  

 V .2 (   -راع الفكري اإلنحطاط و صلته بالص  
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عند    المأساوي الذي آل اليه المجتمع العربي المعاصرالواقع تأمل  يرتكز   

 على ظاهرة اإلستعمار و القابلية له ، فيوعز اليها الدوراألكبر في  بن نبيمالكالمفكر الجزائري 

فيجعل اإلستعمار مرحلة   البناء الجديد ،مقصدح و هو يقصد   هذا المجتمع من ترنّيصيبما 

 الّتي تحدد طبيعة الهيمنة في المرحلة -في ذات الوقت - وهي ، له  القابليةمية تابعة لحالة حت

 يعكسه ، هذا النموذج من الحضارة الذي انتج علومه و تكنولوجيته على أساس الغربحضارة  

 اإلستعماريةبصورة واضحة و جلية علم النفس البافلوفي ، ذلك أن هذه الحضارة تبني وظيفتها 

  .  السهولة منطقفي البالد المستعمرة على اساس ما تتضمنه نفسية هذه الشعوب من ميل الى 

      

 هذه األخذ باألفكار الجاهزة ، و التّقهقر الفكري السهولة إلى مظاهر الميل من

 وضحت عند الكالم عن كما مستوى الفكرة المجسدة  إلى المجردة الفكرةمن مستوى  

مالك بن  عند العمل منهجية  ترتكز في البناء الحضاري عندنا، لذلك  مكانتها و    اإليديولوجيا

     ، كمدخل لكّل تفكير جدي في تأسيسقوانينه و بفنونه في الصراع الفكري على اإللمام نبي 

 الخارجية  و) النّفسية  (الداخلية األسباب  لمقاومةو تحضير كّل مشروع ثقافي ، و هذا 

 عن صميم تعبر  ، و األخذ بها  ،  اإلنحطاط ، ألن األفكار الجاهزة إلىالّتي تشدنا )عية اإلجتما(

  ).              1(اإلنحراف المنهجي في بناء المجتمع العربي  اإلسالمي 

  

ثقافة لمقابلة استحضار أسس الصراع الفكري   يتطلّب البحث في التّجديد إن 

 مقصدها تحصين نتشبع به من خالل برامج ثقافية تشييدة ، أي  الهيمنة باستمرار و بدون غفل

   و   توازن كّل اختالل في ألن؛ اإلرتقاء باإلنسان العربي إلى مستوى الفكرة الصادقة و الفعالة  

  

                                                 
  :راجع في هذا رسالتي التي نلت بها شهادة الماجستير  ) 1

   مخطوطة بالمكتبة المرآزیة و مكتبة قسم الفلسفة ، جامعة الجزائر، بي نبن مالك في الفلسفة اإلجتماعية عند  األفكار مكانة  -    
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ة نموة تبعاته بالدرجة )  1(  الطّفلشخصيياسيل القيادات الستتحم ي إلى انهيار حضارييؤد

 نمائي و تخطيط توازن إلى يحتاج كّل نمو اجتماعي  ألن المؤسسات اإلجتماعية     ، ثماألولى

 الطّبيعي النمو قد تعرقل  التييعتبر في حساباته احتماال لكّل ضروب اإلختالل و المفارقات 

        فإذا كان على المفكّر أن يتأمل فيبحث و يدرس ، ليضع الخطط و المناهج   ،للمجتمع 

 شؤون السياسة    مراقبة يوظّف هذا التّحليل النّقدي في توجيه و أن يتعين على السياسـي  إنّهف

 هذا التّكامل بين الفكر و العمل بدون ألنّه في سائر البالد ،  واالقتصاد األخالق  و المجتمع  و

 نحو  األحكام  تنزلقف  ،   األخالقي و  النّفسييضيع الوقت ، و تتبدد الوسائل على الصعيد 

  . األشياء قمة سلّم القيم ، فتصير مرجعا أساسيا ، و أوحدا في التّقدير  تحتّلالشّيئية ، حيث 

  

 الصعيد اإلجتماعي ، فتتجلّى في طريقة صياغة على  الوسائل تبدد  أما

 ،   وحدها   األشياء الكميةخصائص مناهج حلّها ، حيث يعتبر أفراد المجتمع وفيالمشكالت  

 ، وهو نمو ال يتأسس أصال على السلطة القصوري بالنّمو   بن نبيمالك  ما ينعته وهو

 هذا يجر ، و) 2.( أساسا على تبذير الموارد و الثّروات يقوماإلجتماعية في صيرورته و إنّما 

ب الكيف و  حساعلى  التّكديسعلى مستوى األفكار ، إلى توجه أفراد المجتمع نحو الكم و 

  .النوعية 

ياسييرتبطانين ي هذين المستوإنعيد السيتأثّر  الّذي  بصفة وثيقة بالص 

، و هي فكرة  األموال األجنبية رؤوسا تفصح عنه فكرة استثمار  فيم ذلك يتجلّى ، و بتصدعهما

اش اإلقتصاد  أنّها من وسائل إنعون السياسيون يرذا كانرائجة في مجتمعات العالم الثالث ، فإ

 فيها فكرة تكرس يرى  بن نبيمالكفإن   و تخليص المجتمع من شوائب البطالة ، ،الوطني

 ، و هذا بسبب الفرديةكية اإلقتصادية ر ، ألنّها تشّل الحالمجتمع و تبديد وسائل   ، ضياع الوقت

                                                 
  

  :فيّ  الشخصية  نمو عوالمیحّدد مالك بن نبي   ) 1
   منهاجزءاعالم األشياء ، و یشمل ما تنقله حساسية الطفل و یشّكل فيها جسمه -     

       من  بدایةن طري الرابطة العاطفية اإلجتماعية ، و هو عالم یتسع  یكتشفه الطفل عالذيعالم األشخاص،و یمّثل المحيط اإلجتماعي -     
  األمة إلى ليصل  األسرة

  . الجانب المنطقي و المفاهيم التجریدیة یمثل عالم األفكار ،و  -     
  : من التوسع للمزید راجع

   و ما بعدها28 ، دار الفكر ، بيروت، لبنان ، ص يعل محمد عبد العظيم ترجمة  األفكار في العالم اإلسالمي ،مشكلة : نبي بن مالك -
      

  99 السابق ، ص المرجع)   2
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تمد أسلوب العيش  ، يعالمجتمعرفع الضرائب ، مما يساعد على خلق و انتشار جهاز طفيلي في 

  .على المحسوبية الضرائبية 

  

ة إنقيق لظاهرة اإلختالل في تمكّننا ظاهرة الشّيئيمن التّفسير العميق و الد 

 ال يقتصر على عالمي األشخاص و األشياء وحدهما ، و لكنّه الّذيالتّوازن في المجتمع ، و 

لما تظهر طبقة فاقدة لكّل قدرة على  ، و تلك هي الكارثة ، خاصة األفكاريصيب كذلك عالم 

 في العالم الجدلية –كنتيجة حتمية عن ذلك - فتنقطع ، الحياة اإلجتماعية ومع دوافعها مع  التّكّف

 الصراع الفكري في أخصائييالثّقافي ، فينفصل الفكر عن الواقع ، وهي بالذّات مرامي مناهج 

   .اليومفية الغربية الشّكل الّذي تستند عليه العولمة الثّقا

  

على مكانة فهم  ،  قبل غيره عندنا  ،  وقفقد نبي بن مالك المعنى يكون بهذا

 الهيمنة ، مهما ثقافة  أن إلى التّجديد ، إذ انتبه  حركةالصراع الفكري و أشكاله في مشروع 

ر في البالد  و هويتها ، تعمل على تكريس القابلية لإلستعمامصدرهاكانت جذورها و نمطها و 

 الفكري و أساليبه و مناهجه و الصراع ذلك بتوجيه أجهزتها المتخصصة في و  ،المستعمرة 

 التعلّق بفكرة مجردة ، و في من امتصاص كّل قوة واعية في المجتمع ، فتمنعها  إلىقوانينه  

  : هذا تنتهج طريقة ذات وظيفتين

مجرد من األفكار باستعمال الدراسات النّفسية الّتي  فيها القضاء على اليتم األولى مباشرة ، و -

  . من توجيه الضمير العام ، و التّحكّم في إصدار األحكام تمكّن

 في خدمة و لحساب فكرة برمتها غير مباشرة ، و تتم فيها تعبئة الفكرة المجردة الثّانية -

  .متجسدة في شخص ، أو في مجموعة من األشخاص

  

 المناهج بجالء كبير ، حيث تتعامل هذهتمعات المستعمرة تطبيقات  واقع المجيعكس

 من أفكار متجسدة في شعارات بتقديم  المجتمعأجهزة ثقافة الهيمنة مع المثقّفين من طبقات 

 النّاس فتتعامل من أما العامة ؛ المجردة  لألفكارشأنها أن تسد كّل منافذ إدراك هذه الطّبقة  

 حين تتوجه للواعين منهم بأفكار دينية مجسدة ، فتصيرها ففياثنين ،  معهم على مستويين 
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 ، جوا من الفراغ     لدى طبقة العوام الجهلة   ،  و غامضة ؛ نجدها تنشئ مبهمةمشوشة و 

  .و الصمت ، يخنق و يقتل  كّل فكرة مجردة 

  

 العربية اإلسالمية     هذا المنهج اإلستغاللي يضمن لثقافة الهيمنة استغالل الشّعوب

و استتباعها دون  حاجة  إلى قواعد عسكرية في رقع األرض المتعينة ، و دون حاجة  إلى  

ما تتطلّبه تلك القواعد من نفقات  ، لذلك توجه  النّشاط السياسي في هذه الثّقافة المهيمنة  إلى 

  .ارك الحرب  كبديل لمع"معارك السلم  " خلق و اكتساب معارك تسميها

  

 أن ثقافة الهيمنة لم تغير شيئا في جوهر  مالك بن نبييبين هذا التّحليل الفاحص عند 

 ر أصاب المنهج و الوسيلة فقط  ، ألنالذي تغي كيف تتكسب معركوة " استتباع الشّعوب ، لكن
جديدة إلدارة يقتضي نوعية مستحدثة من السالح و المواجهة ،و أرضيات و محاور  "  السلم 

  :هذه المعركة  ، تمثّلت في 

   ممثّال للفكر اإلشتراكي"موسكو " محور  -

  ممثّال للرأسمالية"واشنطن" محور  -

  ممثّال ألرضية الصراع ، و عاكسا لفاعلية أفكار المحورين الساّبقين  جاكرتا-محور طانجا -

دا لصراعهما التّناحريراعي و ال أدّل على هذا التّجسي.  و مجسد من فكرة اإلصالح الز

 في مصر ، و الّتي تصدت لها مراصد الدراسات النّفسية 1952الّتي انبثقت عن ثورة 

، و في تحريم الملكية الفردية ، جمال عبد النّاصر اإلستعمارية في الجزائر ، فجسدتها في 

كر السياسي فجنّدت لذلك نوعا من الوعظ  اإلستتباعي ، وجد بعض  الصدى في الف

  .الجزائري الهشّ

  

تلعب مراصد الدراسات النّفسية و اإلجتماعية في ثقافة الهيمنة كما تصورها 

دور مولّد األفكار ، و تشييئها و تشخيصها ، ثم دسها في أفكار التّغير قصد مالك بن نبي 

  :إجهاضها ، ألنّها تعلم أن الشّعوب العربية اإلسالمية تجهل
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ميدان الصراع الفكري قيمة الفكرة في مصير في "

المجتمعات، كما تجهل دقّة الخطط المرسومة من أجل التّحكّم في 

  )1" (مصير الشّعوب المتخلّفة عن طريق أفكارها  

   

تسجل أجهزة التّحكّم و ضبط و توجيه الصراع الفكري في ثقافة الهيمنة كّل  

 المستعمرة ، و تعمل بكّل الوسائل العلمية على تكريسها      النّتائج السلبية في حياة المجتمعات

و تنميطها في سلوكياتها ؛ و ما يحصل كّل هذا إالّ نتيجة انعدام الحصانة الالّزمة للتّصدي      

و الرفض لدى هذه المجتمعات  ؛  فهي لم ترتق بعد  إلى درجة الفصل بين منطق فعالية 

  . صدقها  ، أي أنّها مازالت تنظر  إلى العالم بمنطق الكم األفكار و منطق أصالتها و

  

لعّل هذا يقودني  إلى التّساؤل عن دور المثقّف العربي المسلم في بناء الحصانة 

الثّقافية الالّزمة لتجاوز تلك التبعات اآللية و العمياء ، و هذا يستلزم القول أن اإللمام بآليات 

ا معرفة خاصية هامة في ثقافة الهيمنة  ، و هي أنّها حريصة على  الصراع الفكري يقتضي منّ

أن يبقى وجه الصراع في كنف الغموض  ، و  أن مفهوم الكفّ ال بد  أن يتوجه  إلى األفكار ال  

إلى األشخاص ، أي القضاء على فاعلية بأخرى مضادة تعزل الفكرة المجردة و تجمدها         

حس العام من كّل األفكار الّتي توجه الطّاقات اإلجتماعية نحو البناء ، و تنفير و هذا بتنفير ال

حامل الفكرة ذاته من فكرته ، و تفتيت األفكار داخل وحدات كفاح جزئية ، ألن مسيري        

  :و مدبري ثقافة الهيمنة يدركون أن الفكر الموحِّد ال يكون إالّ في
  

الّتي تتكون فيها وحدة كفاح أكبر لحظات التّاريخ "

 على ] لذلك تعمل ثقافة الهيمنة [شاملة  ضد الطّبيعة  أو ضد البشر 

  ) 2" (إحالل وحدات كفاح جزئية مكان وحدة الكفاح الشّاملة  

  

لعلم أخصائي مراصد الصراع الفكري بما في العقلية العربية اإلسالمية الراهنة من سلبية في 

ضعف في اإلرادة  ، و نقص في ربط العالقات  بين الوقائع ، و ميل  إلى الذّرية    األفكار، و

                                                 
  .121المرجع الّسابق  ، ص )  1

   مراجعة و ترجمة عمر مسقاوي ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة  ، مصر       الّصراع الفكري في البالد المستعمرة،: مالك بن نبي )  2
  .50 ص                          
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و اعتبار األجزاء دون الكّل ، لذلك ينظر أصحاب  هذه العقلية  إلى األحداث على أنّها كوم بين 

مجموعات من الصدف ، ال تركيب و ال تنسيق و ال انسجام فيها  ، فنحن ال ندرك أن األحداث 

ونة بأسبابها الطّبيعية إالّ و نحن في قاعات الدروس ، و في مدرجات الجامعات  ، و هذا مره

  ).1(في ذاته يضفي على شخصيتنا تراكبا انفصاميا  

  

عندما ركّزت على إيضاح أهم العوامل اإلجتماعية في الصراع الفكري كما 

مجتمع ، فلكي أبرز مكانة االعتناء  ، فحصرتها في المستوى المفهومي للمالك بن نبيبينها 

بالعلم السياسي  ، و توظيفه في إخراج  مشروع ثقافي نواجه به الهيمنة ،و االحتقار           

و اإلستصغار في المستوى اإلجتماعي ؛ لكن يجب آال يغيب عنّا أن الصراع اليوم ينصب على 

  .من حيث الموضوع ، و من حيث المنهج" بيالغر"المجال الفردي  بأكثر حدة في علم النّفس 

  

أن يتبين أن هذا العلم ال يدرس "  الغربي " يمكن للمتتبع الثّقف لعلم النّفس 

اإلنسان من حيث هو كتلة ضمن مجال الجاذبية األوسع ،  و ال من حيث هو مجموعة مركّبات 

  : يدرس اإلنسان من حيث هو كيمياوية ، و ال من حيث هو كائن حي فيزيولوجي ، و لكنّه 

  
" و يرد ، يولد في مجتمع له نظمه و تراثه الثّقافي كائن حي

على المؤثّرات ال من حيث هي مجموعة من الخصائص الميكانيكية أو الفيزيائية  

و الكيميائية ، بل من حيث هي معاٍن لها بطانتها الوجدانية ،و يمكن تصورها و 

نية ، و استخدامها إلنشاء ضروب من اإلستجابات الذّهنية إدماجها في منظومة ذه

الصامتة ،  أو اللفظية  ، أو الحركية ، تختلف باختالف الغرض الذي يسعى  إلى 

  ) .2" (تحقيقه 

  

يعد اإلنسان في علم النّفس متأثّرا بالمجتمع و مؤثّرا فيه ، لذلك يوظّف هذا  

 كّل شروطها اإلجتماعية و البيولوجية ، أي أنّه –وجية  عند تعيين الظّاهرة السيكول–العلم 

يوظّف الفيزيولوجيا لمعرفة الشّروط العضوية المتحكّمة في المنبهات و اإلستجابات ، و يوظّف 

                                                 
  .61-.58المرجع نفسه ، ص  )  1

   .14 – 11 ، ص 1978  ،  7 ، دار المعارف مصر ، ط  مبادئ علم الّنفس العام : یوسف مراد  )  2
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لمعرفة نشأة األنظمة و المنشآت اإلجتماعية          ) علم النّفس اإلجتماعي ( علم اإلجتماع  

ق اإلجتماعية ، و العادات القومية ، و التّشريعات ، و اللّغات          و تطورها ، مثل األخال

، و ذلك من حيث هي )1(و التّيارات الفكرية ، بل حتّى األزياء و الفنون و الحركات الثّقافية 

صادرة عن جماعات تعلو عن األفراد بكيفية ما ،فتسبقهم ، و تستمر من بعدهم متأثّرة أو غير 

  .ة بهذا الفرد أو ذاك متأثر

هذا معناه أن علم النّفس هو علم سياسي في عمقه  ، يعبر عن إرادة الثّقافة الّتي 

أنشأته ، فليس من قبيل الصدفة بنظري   أن يزدهر هذا العلم   في مطلع القرن التّاسع عشر 

تينية  ، متستّرا وراء متزامنا مع التّوسع اإلستعماري في أفريقيا ،  و آسيا  ، و أمريكا الالّ

سدول الموضوعية ، في حين يضع قوانين يعدها ثابتة و ال تقبل المجاوزة ، كما في نظرية     

 التي تقول أن التّقليد ظاهرة كلية تشمل جميع  الكائنات    )Gabriel TARDE" ( غابريال تارد " 

؛أو كما في نظرية اإليحاء ) 2(ى العالي و أنّه متّجه من الباطن  إلى الظّاهر، و من الوطيء  إل

 الّتي  تعد التّقليد ضغطا أدبيا يضيق به الفاعل الخناقَ   )Alfred BENET" ( ألفريد بينيه " عند 

  ) .3(على نفس المنفعل ليكرهه على اعتناق حالة أو بعض حاالت مقصودة 

  

سية كما كشفت عنها من هذه المعطيات في األصول السيكولوجية للنّظرية السيا

أدبيات التّحليل النّفسي الفرويدي ، و علم اإلجتماع الفيبري  ، و السلوكية الواطسونية  ، علّل 

األصول اإلستعمارية لعلم النّفس البافلوفي في جانب الفعل المنعكس الشّرطي  مالك بن نبي 

قا مما حقّقه علم المنعكسات عنده الذي أسس لعلم قادر على إعادة تشكيل الكائنات اآلدمية انطال

من نتائج إيجابية في التّحكّم في الفعل المنعكس الشّرطي ، و تكوينه ، و بعثه ، و كفّه ،  كما 

ثبت ذلك في التّجارب على الكالب  ؛ فهذا المرتكز إذن هو  الّذي تتّخذ منه ثقافة الهيمنة في 

ل معطيات العلم من رحاب البحث النّبيل تا أرضيات البالد المستتبعة  مقدماتها األساسية في نق

  .اإلستغالل الرخيص ، و تكريس القابلية للتّبعية اإلستعمارية 

  

                                                 
  .104-103 ، ص 1972، 3 دار الكتاب اللبناني ،  بيروت ، لبنان ، ط  علم الّنفس ،: جميل صليبا )  1

  
2 ) Gabriel TARDE :  Les Lois de l’Imitation ,  Ed Gallimard , Paris , France , 1960 , p 156. 

عبد الكریم احمد ،دار اآلداب ،  بيروت ، لبنان . ترجمة د أفكار في صراع، الّنظريات السياسّية في العالم المعاصر ، :بيرنز .ادوار م )   3
  .175 ، ص 1975 ، 1، ط 
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يقتضي منهج المواجهة في العالم العربي و اإلسالمي  أن  ينظر اإلنسان  إلى 

يرها من الوقائع   من خالل شبكة عالقاتها المنطقية و العضوية بغ- مهما كانت بسيطة–الوقائع 

و من خالل نظرة تشمل اإلطار التّاريخي في تسلسل حياة األفكار و حركيتها ، و بهذا فقط 

يتحدد  موقعها من الصراع الفكري ، ألن اهمية الفكرة ال تكمن في وجودها المستقّل ، و ال في 

يتها تتحدأهم مها العفوي  إلى جانب غيرها من األفكار ، و لكند  بمقتضى تشابكها        تكو

و تكاملها مع غيرها منم األفكار ، كما تتحدد باتّساقها في شبكة من العالقات  ، هي التي تمنحها 

  .معناها الصحيح في التّاريخ

  

لكن هذه المواجهة و مناهجها ال تخفى على مراصد الثّقافة المهيمنة ،  خاصة   

ربي المسلم عن القدرة على النّقد الموجه لطبيعة و جوهر و أنّها تعمل على تعجيز اإلنسان الع

األفكار ، لذلك صار يؤسسه على صورته في مرآة كفّ معينة ،  تعكس الفكرة بعدما شحنت 

بفاعلية جديدة ، خاضعة لمبدأ الغموض ، ألن اإلنسان العربي المسلم شُكِّل ليحكم على الفكرة 

  .ا لبصيرتهطبقا النعكاسها على بصره ، ال وفق

  

ال أحد يشك في أن اإلستعمار  ،  بالصفات الّتي قدمت  ، يمثّل الصورة 

   المشكلة الّتي علينا  أن نحلّلها ليست في ظاهرة الشّر على  األرض  ؛  إالّ أن مة للشّرالمجس

 كلة األساسية عند ألنّها من أبسط الصور العقلية الّتي يمكن  أن يصل   إليها التّحليل ، لكن المش

  : تتفرع  إلى سؤالين مالك بن نبي

  لماذا هذا الشّر موجود ؟ -

 لماذا نحن المسلمين  على الخصوص معرضون لهذا الشّر ؟ -

  : موقفين مختلفين مالك بن نبيفي اإلجابة لحّل تلك المشكلة يعتبر 

الف الفلسفات األخالقية    موقف ميتافيزيقي ،  طرحه متعدد األوجه ، و ذلك تبعا الخت : أوال

و المواقف الميتافيزيقية من الوجود ؛ و النّتيجة منها جميعها تعبر عن معاني و مواقف متعددة 

تجاه ظاهرة واحدة ؛ فهي ال تؤدي  إالّ  إلى مفارقات و استيالبات من شأنها أن تؤدي  إما  إلى 

ورة و الحقد ؛ و الحالتان ال تعبران  ،  في الخضوع و الخنوع و الرضوخ ،  و  إما  إلى الثّ
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الحقيقة  ،  إالّ عن تحويل للموضوع  ، ناتج عن إيحاءات في مرآة الكفّ موجِّهة  لسلوك 

  ).1(البحث عن األسباب 

موقف فلسفي تاملي ،يتوجه طرحه  إلى فهم األسباب فهما تأمليا يعيد الكثرة  إلى التّعدد : ثانيا 

لخارجي فحسب ، و هو بذلك بختلف عن الفهم العامي الذي تكرسه ثقافة      في المظهر ا

  ) .2(الهيمنة 

  

لقد بات من الجلي عندنا أن مواجهة مشكالتنا تقتضي منّا معرفة دقيقة بكّل 

مظاهر الصراع الفكري ، بل تقتضي منّا تنبؤا بكّل ما يمكن  أن تصل إليه أساليب الصراع 

ذا يتطلّب  ،  بدوره ،  إلماما واسعا بعلم النّفس  ، و علم اإلجتماع             الفكري ، و ه

و األنثروبولوجيا ، و غيرها من العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية التي يمكن أن تؤسس علما يجب 

أن نبحث  فيه ، و  أن نضع أسسه  و مناهجهه ، كي نضع مشروعا ثقافيا و تربويا يمكّننا من 

  .صحوة فكرية  ، منها نبدأ رسم معالم طريق النّهضة و التّحضر 

  

إن للفكرة إشعاعها الخاص ، و فعاليتها الخاصة ،  فقيمتها ذاتية فيها ، وهي 

 تلك القيمة تحتاج  إلى فعالية في التّاريخ ، لذلك ال بد ة فيها ، لكنفوق التّاريخ، فحصانتها تلقائي

ألخالق ، و بدون ذلك تفقد سلطة الرقابة ،  و سلطة التّطهير و التّصحيح  لها أن تتشابك مع ا

في المجتمع ؛ و لعّل هذا ما يعانيه مجتمعنا في أفكاره ، فنخبه القيادية و السياسية تعاني من 

أزمة أخالقية في صميمها ، ألن أفكارها فاقدة لشروط حصانتها و فعاليتها  ، لذلك هي عرضة 

  ).3( للدس ، إما لضعف أخالقي يحيط بها  ، و إما لضعف فكري يخذلهامستمرة

  

لقد بات من الضروري إذن أن نبحث عن فعالية ألفكارنا ، ألنّها كائنات حية   

، روحها الكلمة الحية الفعالة ، فميزانية التاّريخ )4(تؤدي دورها ضمن  شروط عضوية معينة 

                                                 
   مراجعة و ترجمة عمر مسقاوي ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة  ، مصر      لمستعمرة، الّصراع الفكري في البالد ا: مالك بن نبي )  1

  .55                          ص 
  

  .89ااالمرجع نفسه ، ص )  2
  .105المرجع نفسه ، ص )  3

  
  .170المرجع نفسه ، ص )   4
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لكن ؛ )1(مالك بن نبي  التي لها كثافة الواقع  و وزنه كما يؤكّد ذلك تكمن في رصيد األفكار

هذه الفعالية ال يمكن أن تتأسس على نزعة معاداة اإلستعمار ، ألنّها نزعة ال تصلح أن تكون 

دافعا أو محركا للحضارة ، كما ال تصلح لتكون مثلها األعلى و وثبتها الضرورية  ، و لعّل هذا 

للداللة على وحدة لغوية " الثّقافة الغربية"أو  " الغرب " ال يستعمل مفهوم الك بن نبي  مما جعل 

  .أو عنصرية ، و لكنّه يستعملهما لداللة على مركّب ثقافي متميز

  

 البحث في بعث  الحياة في الفكرة  ،  وفي تفعيلها في المجتمع العربي لهذا فإن 

 الجديد ، يحدد وجهة العالم اإلسالمي ، و يحدد رسالة و دور و اإلسالمي هو بحث في البناء

المسلم في العالم المعاصر ، قوامها تحقيق السالم العالمي ، دون أن تنزلق في معركة اكتساب 

السلم ؛ فإذا كان بناء المجتمع و بناء ثقافته يستلزمان بناء  الحضارة  ،  فإن طرح المسألة 

ن العربية و اإلسالمية  يتطلّب طرحها كمشروع يقوم على منهج ثوري ، أي الثّقافية في البلدا

نقدي ، يأتي على كّل جوانب الحياة ، فيعيد بعثها من  جديد معتبرا في كّل ذلك مقومات التّربية 

  . و التّعليم

إن الثّورة الثّقافية في العالم العربي و اإلسالمي صارت من المفاهيم الرائجة    

و كأنّها المفتاح السحري  الّذي  يحتوي على الحلول الجاهزة لكّل أزمات هذا العالم ، لكن هذه 

الثّورة كثيرا ما أدت  إلى تعقيدات في األزمات ، العتمادها على شتات من النّظريات            

امها على جهاز ثقافي و التّجارب األممية الغريبة عن واقع الشّعوب العربية و اإلسالمية ، و لقي

  .يولّد الصراع الفكري بدل الفكر

  

إن الثّورة الثّقافية ليس عليها أن تطرح مشكلة تصفية اإلستعمار ، و  لكن عليها 

  :أن تطرح مشكلة تصفية النّفوس من القابلية لإلستعمار ، وهو ما يؤدي  إلى 

  التّحرر في المجال النّفسي من عقدة السلطة  - أ

  .ر  ،  في المجال السياسي  ،  من أساليب الصراع الفكري التّحر - ب

  

                                                                                                                                               
  

  . 162ت ، ص . ،  د�ر الفكر ،  بيروت ، لبنان ، ط، ترجمة عبد الّصبور شاهين  ، دا مشكلة الّثقافة ::مالك بن نبي ) 1 
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فالسياسة في الثّورة ليست مثل السياسة العامة  ، فهي تقوم على أخالقيات 

مرتبطة بقيم ،هي مبادؤها التي ال تتخلّى عنها ، وهذا يفرض فيها حاسة نقدية مرهفة  ؛  في 

ق و تقنية راقية ، و على براغماتيات و مراوغات ال حين تقوم السياسة العامة على علم دقي

  .يضمنان المصير السياسي بالضرورة ، و  لكنّهما يبررانه 

  

فالثّورة تلزمها أخالقياتها بالسير قدما ، أو أن تنتحر دون ذلك   ؛  ألن األزمة 

 و مراجعة ،  و نقد ذاتي    فيها ليست في التّنظير و التّقنين  ، و لكنّها أزمة تطبيق ، و مراقبة ،

و أزمة مفارقة بين النّظري و العملي فيما نملك من معطيات الشّريعة و التّشريع  ؛  كما أنّها 

  .أزمة مفارقة بين ما لدينا من إمكانيات ذاتية أصيلة ، و بين ما يقدمه لنا العلم من حلول جاهزة

  

ه من خلفيات  ، مشاريع العالم ال يمكن أن يحقّق العلم الغربي  ، بما يحمل

، و " تايوان "العربي و اإلسالمي  ، ألن هذا العالم ليس آلة تعطّلت نبحث لها عن قطع غيار 

         إنّما على مفكّري هذا المجتمع أن يبحثوا  في حلول ألزمات مجتمعهم على ضوء  علم يسميه 

إلنسان العربي و المسلم  إلى التّاريخ  ، و لعلّه  علم اجتماع اإلستقالل الذي يعيد امالك بن نبي 

  .في عالقة وطيدة بما يسمى اليوم ما بعد الكولونيالية 

  

يعد اليوم من المصطلحات التي تستدعي " ما بعد الكولونيالية "إن مصطلح 

لجديد المتابعة و اإلشتباك  ،  ال من  أجل مالحقة الجديد من المفاهيم ، و لكن بقصد وضع هذا ا

في سياقه ، و مدارسة إمكانييات اإلستفادة من  جوانبه اإليجابية  ، و التّحذير من جوانبه السلبية   

ما بعد البنيوية     فتجدنا نتكلّم عن بعديات شاعت على أيامنا هذه شيوعا فائقا،-خاصة و أن  الما

ة  ، و مابعد النّسوية ، و قد استعمل و مابعد الحداثة، و مابعد الماركسية  ، و ما بعد الكولونيالي 

مصطلح مابعد الموحدين تاثّرا بهذه الحركية في الفكر الغربي التي تصبو إلى مالك بن نبي 

معنى يجب الوقوف عنده  ، فهو "  المابعديات "البحث عما بعد الحداثة ؛    و إن كانت لهذه  

 الجديدة  من جهة ، و متّصل أيضا بالقلق من الركود متّصل  بمأزق تحديد اإلتّجاهات النّقدية

 النّظري  ، و الميل  إلى نحت المختلف الجديد من المصطلحات و المفاهيم المتّصلة بنمو

  .المعرفة 
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لعّل تعدد المداخل النّظرية و تفاعلها و تداخلها تعد اليوم من أهم ما يميز المشهد 

ة النّقدي الحاضر  ،  و بذلك تحدد هذا المشهد دون فواصل بينها  ، فلم نعد نجد مدارس نقدي

صارمة و أحادية ، بل صرنا نقف باستمرار على اختالط و تزاوج العديد من المواقف  حتّى 

الما " تلك الّتي تتضارب منطلقاتها ، و  لعلّي ال أجانب الصواب عندما أقول أن مصطلح       

صل بين وجهتي نظر متعاكستين ، و متالحمتين في ذات الوقت ؛ يمثّل بحقّ الجسر الوا" بعد 

فما بعد البنيوية  ال يعني أن البنيوية قد  تهافتت و أوصدت أبوابها   ، لكنّه يعني  أن مفهوم 

البنيويّة عرف بعد الستينيات و السبعينيات تفرعات و  تشعبات  مخالفة عما كان عليه قبل ذلك، 

 امتزج بمداخل نظرية أخرى شكّكت في المفاهيم البنيوية المتعارف عليها من جهة  ، و هذا  لما

و والفت بين هذه المفاهيم و أخرى تخلّقت على الساّحة النّقدية  من جهة أخرى   و لعّل هذا ما 

 لعلّه يجعلني أقول أن هذا ال يشكّل تراجعا في البنيوية  بقدر ما يعبر عن تطوير لمفاهيمها ، بل

فما بعد البنيوية تخرج من رحم . يعبر عن استكمال لمسيرتها و نكوصا عليها في ذات الوقت 

البنيوية ، لكنّه ثورة على تمفصلها   ؛  فهي تتضمن نقطة انطالقها  كما تحتوي على رسم 

  .طريق تجاوزها ، فهي مسميات تتأرجح بين النّفي و اإلثبات 

  

لونيالية  ينطلق كإجراء من حقيقة الكولونيالية و أثرها إن مصطلح ما بعد الكو

 كّل أشكال الهيمنة ؛ و هو في مسيرته  على العالم المستعَمر  ، لكنّه يتجاوز ذلك  إلى مناهضة

يتبنّى ما جد  في حقول العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية ، و من ثم يتأثر بالتيارات   و الوقائع 

المعروفة ، و يجدر بي  أن أذكر في هذا السياق  " الما بعديات " بالطّبع كّل  الجديدة ، و منها 

  ال  تنضوي في خانة واحدة   -" بعديات-الما"  بما في ذلك–أن أيا من التيارات النّظرية الراهنة 

دقيقا ، ألن  ممارساتها متعددة ، و بالتّالي يصعب ضبط منطلقاتها  و أفكارها األساسية ضبطا 

 في أمور أخرى ؛ لكن ماذا – إلى حد النّزاع –ألن هذه التّفريعات قد تتّفق  في أمور و تختلف 

  نعني بما بعد الكولونيالية أوال ؟ 

  

عملين موسوعيين متخصصين  " ما بعد الكولونيالية "سأقدم في محاولة ضبط 

أسبقهما  عربي ، وثانيهمــا أحدهمـا و, في  إضاءة  مصطلحات وتيارات النقد  المعاصر
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الى تسمية  سعد البازعي    و ميجـان  الرويليففيما يتعلّق بالعمل األول يذهب فيه  .  أجنبى 

ويشيران  إلى هذا  التيار الفكري  "   ما بعد االستعمـارية "   بمصطلح"  ما بعد  الكولونيالية " 

و في  ،   النظرية ما بعد االستعمارية  الخطاب  االستعماري و :بمصطلحين أساسيين  ، هما 

  :هذا يقوالن   أن المصطلحين اللّذين يكمالن بعضهما البعض يشيران  إلى 

    
حقل من التحليل ليس جديدا بحد "                                                

ذاته ، ولكن  معامله  النظرية  والمنهجية  لم تتضح  في الغرب  إال 

يشير  . خرا  مع تكثف  االهتمام به  وازدياد  الدراسات حوله  مؤ

المصطلح  األول  إلى تحليل  ما بلورته  الثقافة الغربية  في مختلف 

المجاالت من نتاج يعبر عن توجهات استعمارية إزاء مناطق العالم الواقعة 

خارج نطاق الغرب على أساس أن ذلك اإلنتاج  يشكّل في مجمله خطابا 

  لمصطلح خطاب ؛ أما المصطلح "فوكو " تداخال بالمعنى  الّذي استعمله م

الثّاني فيشير  إلى نوع آخر من التّحليل  ينطلق من فرضيته أن اإلستعمار 

تسمى أحيانا المرحلة - التّقليدي قد انتهى و أن مرحلة من الهيمنة

و خلّفت ظروفا قد حلّت - اإلمبريالية أو الكولونيالية كما عربها البعض

و لهذا فإن المصطلحين ينطلقان . مختلفة تستدعي تحليال من نوع معين 

من  وجهات نظر متعارضة  فيما يتّصل بقراءة التّاريخ ، و إن كان ذلك 

  )  .1" (اختالفا في التّفاصيل ال في الجوهر 

  

سابق  ،  مفكّرون أفذاذ لقد ساهم في إرساء هذا النّقد ، و على الوجه الذي ذكرته في الشّاهد ال

   في كتاب        )Franz FANON(" فرانز فانون  "  دون  أن يلتزموا بمصطلحه  ، أذكر منهم 

          )1978 ("  اإلستشراق "  في كتاب  إدوارد سعيد  ، و  )1961( "  المعذّبون في األرض " 

كتابة التّاريخ          : بيضاء  ميثولوجيات "في كتاب  )Robert YOUNG" ( روبرت يونغ " و 
و هؤالء جميعهم  ال  يطلقون على أعمالهم نقد ما بعد كولونيالي             ، )1990( " و الغرب

  .و لكنّهم يعرفون بذلك فقط ، و يلتصق المصطلح بأعمالهم 

  

                                                 
   .78 ، ص 1995 مكتبة الملك فهد الوطنّية  ، الّریاض ، المملكة الّسعودیة  ، دليل الّناقد األدبي  ،: ميجان الرویلي و سعد البازعي  )  1
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أن التّخريب الذي مارسه اإلستعمار في البلدان البازعي و الرويلي يرى 

، و محاوالت المسخ الثّقافي فيها  ، هو ما كان وراء حركة مثقّفي هذه البلدان في المستعمرة  

إحياء ثقافتهم ، و تمجيدها ،  كرد فعل ، و كمنهج في المقاومة ، و في محاولة تعرية الخطاب 

  عبد الوهاب المسيري      ، تماما كما في عمل) 1(اإلستعماري و حمولته الثّقافية و المعرفية 

و لتجاوز عقدة  ، )1983( "دراسة حالة في علم اختماع المعرفة :  اإليديولوجيا الصهيونية "

 اإلنبهار بالخطاب اإلستعماري  ، و ذلك بتحويله  إلى موضوع للدرس ، و هذا ما يعكسه كتاب 

  .)1991( " علم اإلستغراب "حسن حنفي . د
  

    ي المراجع األجنبية ، فقد  ركّز في  ضبط مصطلح ما بعد الكولونيالية ف أما

     )1996" ( قاموس النّظرية الثّقافية و النّقدية " في  ) Aparajita SAGAR ("أباراجيتا ساغار   "  

  

  

  

  

  : أن دراسات ما بعد الكولونيالية  تعني  على
  

دراسات كّل آثار اإلستعمار األوروبي على  معظم " 

 .)2" (مؤسسات العلمية ثقافات العالم  في كّل ال

  

و بما أن هذا الموضوع شديد اإلتّساع ، فقد اقتصر المقال المخصص له        

 على التّصدي لهذا الحقل كما يتجلّى في "دراسات ما بعد الكولونيالية " بعنوان و الذي جاء 

  .الم الثّالث المؤسسات األكاديمية في الغرب ، مع األخذ بعين اإلعتبار ما يجري في الع

  

و بينما يتساءل البعض عن مالءمة ما بعد الكولونيالية للخطاب اإلستعماري 

، أي  كّل ما "  منذ الكولونيالية " الذي مازال مهيمنا ، فإنّي أجنح  إلى اعتبار المصطلح يعني 

ترتّب على الغزو اإلستعماري   ، و هذا يشمل تحليل سعي اإلستعمار للهيمنة ، و سعي 
                                                 

   .81المرجع نفسه ، ص  *)   1
  

 1996,Oxford , Michael Payne . Ed,Critical Théory Dictionary of Cultural and :Aparajita SAGAR  ) 2 
                                 P p 423-428.      
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لمستعمرين للمقاومة ،  كما يتضمن تحليل الكولونيالية الجديدة  ، و ظاهرة تصفية اإلستعمار   ا

و انتقال مؤسسات الكولونيالية السياسية و اإلدارية  إلى مؤسسات اإلمبريالية في مرحلة 

  .الرأسمالية المتأخّرة

  

  

  

  

VI (  الدولة العربية  و أزمة الدولة في الغرب    
 

  

علّه من المفيد جدا أن نقرر اآلن أن العقل العربي في هذا العصر قد دخل حلقة ل

 ألنّها  فضاءاته و  ، مناهجه تبعا ل و  ، وفق النّمط الغربي  التّحديث مسألة مفرغة لما ناقش

  كشفت  ، كنت قد تدوين تاريخ لهثم  ،  الغربي واقع العلم كتابةفي اعتباراتها  وضعت  مناقشة

عملت على  و  ، العلم   في و اإلنعتاق  التّحرر وظيفة الّتي تم بها تحريف  األساليب فيه عن

 أن  إذن  فال غرابة ؛ لخدمة تعاظم سلطان الدولة  العلماء بها تدجين  تم التي  الكيفيات  فضح

 في شكلها الغرب موقع المعارض لسطوة دولة المأساوي  الوضعيتّخذ الفكر الحر داخل هذا 

 يكون أن  عليه الحر  الفكر ألن ، الحداثي المعولم  مابعدالحداثي اإلستعماري ، وفي شكلها  

ماذا نأخذ   : السؤال كان مصدرها ، و من ثم يجب أن يعاد طرح  مهمامعارضا لكّل سطوة  

  ةمن الغرب ، و ماذا نترك ؟ و كيف تتم؟ المثاقفة عملي   

  

 العربي من التّآكل و التّفكّك  ، وتقويض الثّقة بالنّفس ،         لقد استزاد العقل

و ضمور اإلبداع  ،   إلى درجة صارت فيها النّهضة تعني لدى الكثيرين من المفكّرين العرب  

اللّحاق بالغرب ، و إعادة صيغة الواقع اإلجتماعي و السياسي بما يتّفق مع المقاييس الغربية  ؛ 

لجهد المعرفي في المشروع النّهضوي العربي في  نقل ما يقوله اآلخر ،  إما لذلك انحصر ا

  .دون اجتهاد ، أو بقليل من التّعديل و التّحوير 

  



 527

فال غرو إذن أن أقول أن اإلنسان العربي المسلم لم يأت بمعرفة جديدة في هذا 

 إثراء الفكر اإلنساني على العصر ،كما أنّه لم يؤسس علوما ذات بال  ، و من ثم لم يسهم في

؛ و لكن هذا ليس =الوجه الذي أسهمت به الحضارة العربية اإلسالمية   طوال العصر الوسيط 

معناه أنّه يواجه قدرا  محتوما ، بل على العكس من ذلك تماما  ، فهو يستطيع أن يتحرر من 

  .إلسالمي قبضة الغرب  إن هو عمد  إلى محور نقدي في المشروع الحضاري ا

  

و أنا أعتقد أن تطوير أي مشروع معرفي حضاري مستقّل  في  اإلتّجاه الذي 

ذكرته  ، عليه أوال أن يرجع للغرب نسبيته ،  و تاريخيته ،  و زمنيته ، و بذلك يتخلّص من 

عالمي    اإلعتقاد الزائف في إطالقيته و مركزيته  ؛  و هذا ال يتم إالّ باستعادة المنظور ال

، بحيث يصبح التّشكيل الحضاري الغربي تشكيال حضاريا  واحدا ،  له خصوصياته    )1(المقارن 

  .و سماته  ،  تماما كما لكّل التّشكيالت  األخرى سماتها و خصوصياتها 

  

كما أعتقد أن نجاعة ذلك المشروع تقوم على اإليمان بتراجع المركزية الغربية  

مستوى المادي ، إذ ظهرت مراكز أخرى ناجحة ، مثل اليابان و الصين و دول حتّى على ال

شرق آسيا ، و كان تحقيق نجاعتها  بالمعايير المادية ذاتها المقبولة لدى الحضارة العلمانية  ؛   

و ال يخفى علينا أن تحول الغرب  من مركز مطلق  إلى احد التّشكيالت االحضارية  ، تجعلنا 

إليه دون قلق  ، إذ لم نعد مجبرين على قبوله بخيره و شره كما يفعل دعاة التّغريب ،  ننظر 

كما لم نعد رافضين له بقضه و قضيضه كما في دعوة متشددي السلفية ،و إنّما ندرسه كمتتالية 

  .حضارية  ، لها سلبياتها ، و لها إيجابيتها

  

يته من خالل النّجاحات المعرفية     فإذا كان الغرب قد حقٌق إطالقيته و مركز

و المادية  منذ ظهور النّموذج العقالني المادي خالل القرن الثّامن عشر و علوم القرن التّاسع 

عشر ، فإن ذلك كلّه سقط و تآكل ، مما جعل الكثير من مفكّري الغرب  يتخلّون عن تفاؤلهم  

ر احتجاجي مضاد ، خاصة في مسائل بخصوص حضارتهم ، فتشكّل ، نتيجة لذلك  ،  فك

                                                 
یعني المنظور المقارن محاولة الوصول  إلى  رؤیة عالمّية من خالل مقارنة البنى و األشكال الحضارّیة المختلفة التي تعاَمَل اإلنسان )  1

ع اشكاال حضارّیة خاّصة و متنّوعة ،  لها ققوانينها الّداخلّية  ، و تنبع  إنسانّيتها من خصوصّيتها ال من اّتساقها من خاللها مع العالم ،  فأب
  .مع قانون عالمّي عام ، وهمّي ، هو في نهایة المطاف قانون غربّي
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السياسة ، ألنّها تعبر عن نمط عيش الفرد في ظّل دولة العدالة ،و الحرية   ، و الديمقراطية ، 

 الرشيدة كما ّ"و حقوق اإلنسان ، و المواطنة ، و غير ذلك من القيم التي ترتكز إليها السياسية

  .)Max WEBER" (ماكس فيبر " بشّر بها 

  

 جديدة أشياء يشاهدون خالل الثورات العلمية  العلماء أن"  كوهن تومس  "يقول

 من نفس األماكن التي نظروا منها من قبل ، و السبب المألوفة ينظرون باآلالت حينو مختلفة  

 العلماء يشاهدون فعال عالم أبحاثهم الخاصة  تجعل أن تغيرات األنموذج  إلىفي ذلك يعود  

 ال أوافقه لكنّني و  ،)   1( ينتمون إليه من قبل  كانوافة تماما عن ذلك العالم الذي   مختلبطريقة

 مجموعة  لديها ألي جماعة علمية أن تمارس عملها دون أن تكون  يمكن ال أنّهفي اعتقاده  

 أن العالم يضع في معناه هذا ألن يعطيه لإلعتقاد ،  الّذي  بالمعنى ،)2 (اإلعتقاداتمعينة من 

 عمله توجه نظريات  و صحة آراء  في " يعتقد " انهكما  ،اعتباره أفكار األنموذج السابق  

 " كوهن توماس" و الصحيح في نظرية .  وتسير نشاطه أثناء الممارسة العلمية ذاتها  ،العلمي 

 بأنقناع   اإلو في وسعهم لإلقتناع   ما المهتمين باألنموذج الجديد يبذلون كّل العلماء  أن هو

   .  (3) خاطئا  كاناألنموذج القديم  

  

 الظّاهرة السياسية في الغرب  حاضر  إلى ننظر بالذّات من هذا الموقع لعلّنا  و 

  إلى بدوره العودة  يتطلّب حيث أنّه يتطلّب التّعرف الدقيق آلليات التّغير اإلجتماعي الذي من

 ضرورية التّغير اإلجتماعي ال يحصل إالّ نتيجة ألن،   حاضر الظّاهرة لكتابة تاريخها دراسة

 توفير تحطيم النّظام السياسي الذي توقّف عن إلىللنّقد الذّاتي ، هذا النّقد الذي توصلت آلياته  

 نحو صريح مع حقيقته على الشّكل قد أصبح متناقضا هذا  ألن  ، العقل والدولة   بيناإلنسجام  

 أكثر من المحافظة على الصالح ليست التي في تجسيد حقيقتها ،  فشلتلة  الخاصة ؛ فالدو

                                                 
  1) Thomas KUHN : La Structure des Révolutions Scientifiques , Traduit de l’américain par Laure 

MEYER , Editions    Flammarion , Paris , France ,1983 , p.110 .             
   

  
2 ) Ibid , p 87  

  
3 ) Ibid , p 190. 
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 اإلنسان في صورة عقلية مالئمة ؛ فراحت تكرس واقع و تاريخ ألفرادهاالمشترك العام  

         التّقدمزحف و تسجل تجاربه الكبرى، وهو يشحذ طاقاته في مسيرة ، " العظيم" األبيض

  بصفاته تلك  و للغرب،و التّعاظم العلمي احتياجات و تأكّد التّوافق بين هذا المجهود العلمي 

 حتّى ، عملية التّنصت لخرافة التّقدم العلمي الدولة  تواصل  أنسلطة الدولة ، فال غرابة إذن  

  .دل للعلم العاالداعيةتُْبقي على الرابطة بين القوة و المعرفة ، و حتّى تسكت أصوات اإلحتجاج 

  

ين الجدد أنفالتز كينيت"  أمثال من الواقعي "   )Kenneth WALTZ(             

    )          Robert GILPIN  (" كالبنروبير " و  )Stephen  KRASNER  ("كريزنر ستيفين  " و

       )George MODELSKI  ( " مودلسكي جورج  "و ) Robert TUCKER("  تكير روبير " و

 النّزعة   بحقّيمثّلون ) Charles  KINDLEBERGER( )  1(  "   كندلوبيرجيتشارلز"  و

 يعتبر و يفضح التّعاظم العلمي واقعي الّتي تعمي عن كّل منظور الدولتية  النفعيةالوضعية و  

الفعال      الدور  يتجاهلونفهم يعبرون عن اإلنحياز الفكري للمنفعة حينما . أسير تسلّط الدولة  

 يتغافلون عن مناقشة حينما  و للقوى السياسية الّتي تغير المؤسسات أو تنشئها ،  الحقيقي و

" الخير" المدبر ، " أمريكا"  تحمل قيما غير قيم  قدأشكال اإلتّفاق اإلجتماعي األخرى ، و الّتي 
  . مآال و حاال  للعالم

  

ا هو أنموذج يسوق كّل إنسان و كّل  العالم الغربيسود األنموذج الّذي إني حالي

 الشّامل ، و النّمطية التّحكّمي رد الفعل ذات الضبط و  اإلستجابة   لعبة  حدود  إلىشيء  

 اإلغواء   نحو توجه الذّات و عالقاتها كلّها  حيث  ،  ، و الوثوقية العمياء المفرطةاإلمتثالية  

  ).2( حّل محّل القمع الّذي

  

  

                                                 
  الجدیدة ،لواقعية ، مادة ا1980 ، 2 الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ،طدار   الفلسفّية الموسوعة :روزنتال و جماعة  ) 1 

   ؛ 575-574  ص                               
  

11.p, 1998 , France , Paris ,Grasset . Ed? ,ce que la modernisation-est'Qu -:Jean BOUDRILLARD)  2    
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 بقيم التّوتّر الفعال في العالم ، مشبعةدراسات الواقعيين الجدد   يخفى علينا أن  ال 

 نتيجة الوضع الراهن الذي يستمد شرعيته من ترويج فكرة أن النّظام  ، و  هذا الهيمنةبقيمو 

 فيتماعيين   اإلجالفاعلين هو النّظام الطّبيعي ، و ال يخفى علينا هنا أنّهم يهدفون الى إقناع القائم

 بإن ال يصرحون لكنّهم قواعد اجرائية ،  وفق عليهم بالتّواصل فيما بينهم محكوم  بأنّهكّل العالم 

   .فيهاهؤالء المتفاعلين اإلجتماعيين يتحولون وفق ذلك إلى أدوات مقهورة و متحكّم 

  

ذي انعكس على  الفكر الواقعي الجديد في أمريكا هو ذاته البه لعّل هذا الذي يتّسم و

في تشخيصه للحداثة - أن  تيار مابعد الحداثة ركّز يرى  حينما  )HABERMAS   (   "هابرماس" 

 على الجوانب السلبية فقط ، و ذلك عندما حكم على الحداثة بالفشل ، كونها أدت إلى فقدان -

  في     و السيطرة    و المعنى في الحياة اإلجتماعية ، و إلى زيادة القهر و القمع   الحرية

 حين يمكن للحداثة أن تكون قادرة على اإلستمرار ، ألنّه ال يزال بها مضمون يمكن الدفاع عنه  

   ته  نظري التي تأسست  عليها) 1(  إنجازات العقالنية التّواصليةذا  المضمون هوو ه، 

ٌ محاولة الكتشاف صورة أخرى من صور العقالنية الّتي يسميها ك  )2(ٌ العقلنة التّواصلية

)Rationalité communicative( الّتي كانت  تقوم على "فرانكفورت"  كبديل عن تشخيص مدرسة 

  . العقالنية األداتية فقط

  
 
  

             " هابرماس" إن اإلشكال الرئيسي الّذي تمحورت حوله اهتمامات 

)   HABERMAS ( و استعادة   الكشف عن طرق تحرير الوعيغلب  كتاباته يكمن فيأفي ،

 لهذا وضع كتابه ،  من خالل عملية نقد تؤسس العقل التّواصلي ؛الحيوية لملكة النّقد الفلسفي 

 مسيرة تطور الوعي اإلجتماعي بحسبانه رأيا عاما في رصدل) 3 " (الفضاء العام"   عن 

                                                 
Traslated Frederick  , The Philosophical Discourse of Modernity: Jurgen HABERMAS )  3

LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998, p 384 .  
  

2 ) Jurgen HABERMAS :  The Philosophical Discourse of Modernity,Traslated Frederick   
                                        LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998.p 384. 
  

 
  Translated  from,mation of the Public Sphere The Structural Transfor: Jurgen HABERMAS )3 
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اريخي متدرج مواز لهيمنة المؤسسات الرسمية و ما يقابلها من تطور ت المجتمعات األوروبية ،

على المجال العام ، و ما انضاف إليها مع تباشير العلم و ثورة التّقانة ، ومن قدرات متزايدة 

      ؛(1)و الذّهاب بها  إلى  أبعد الحدود للتّحكّم في اتّجاهات الرأي العام  ، لبسط هذه الهيمنة 

أسس خطاب ما بعد الحداثة في مدرسة    عن تداللة بينة عندما تكلّم نماذج ذات ت قدميو لعلّ

  ) .2" (فرنكفورت " 

  

 يتعاطاها الّتي أن المادة الثّقافية   إلى  )HABERMAS   (" هابرماس " لقد نبه 

تحقيق ل ؛ )3 ( و بآلية إنتاجها ،لة الحديثة أضحت مقترنة باآللة اإلقتصاديةوالمواطن  في الد

 لعّل  الشّكل األكثر وضوحا في مسيرة تطور اآللة الدعائية  و    ؛وثر ما  يمكن من الربحأك

اإلعالمية ما أضحت عليه المؤسسة الدعائية من استقالل عن بقية المؤسسات ؛ إذ لم تكن غير 

 لذلك  ؛ها لذاتها قسم من أقسام إدارتها العامة ؛ و هذا اإلستقالل حولها إلى غاية يتم اإلعتناء ب

،       نشأت في مجتمعات ما بعد الحداثة في الغرب مؤسسسات أخرى لصيانة مؤسسة الدعاية 

؛  و من ثمة  صارت الدعاية تحتّل  هااتو تأثير  و توسيع  مجال فعاليتها  ،و تطوير أساليبها

  .المكانة األولى في كّل مشاريع اإلنتاج و الخدمات 

  

 لما تهثة  تمثّلت في خلق مجتمع مفكك المفاصل ،  ازدادت حدإن أزمة الحدا

و كبلته السلطة بآليات الدعاية  اخترقته  المؤسسات العامة الّتي ال تنفك عن التّوالد و االطراد ،

فقد هذا المجتمع روح التوثّب لذلك  ؛بتثبيت الوضع القائم و ذلك   ، و توجيهه،وتكييف الوعي 

  د الّتي ميزت نشاط العقل الغربي ، و من ثمة يبقى المخرج من كّل هذا اإلحتواء و ملكة النّق

 االجتماعية بين األفراد داخل اإلتّصالية في تنشيط   )HABERMAS   ( "هابرماس " حسب 

                                                                                                                                               
                                     German  by  THOMAS BURGER  whit assist. of Frederick LAWRENCE,Ed.  
                                    Polity Press  ,London ,  1989, p 52 
   
1 ) Ibid , p 75-78. 

من الفصل الرابع من هذه األطر" ب .IV. 1" المفصلة   :  أنظر  )  2

 3) Jurgen HABERMAS  :Toward Rational a Society , Ed . H.E.B  ,  London , 1971 ,  p. 114. . 
  



 532

ألنّها صارت هي األدوات ؛  خارج األطر الرسميةالمجتمع ، و بين المجتمع و الدولة 

   .)1 (ظام السائداإليديولوجية للنّ

  

هذه اإلتّصالية الّتي أطّرت في الساّبق كّل الحركية النّقدية للعقل الغربي  لقد أصبحت 

 و مؤذّنا بميالد المجتمع المستنير، أصبحت اليوم إطارا  ،فكانت طريقا لتطور الوعي الغربي

 لذلك لزم أن ؛ إلرادته  و خنقا  ، يشهد المجتمع المعاصر في ظلّه ضربا من الحصار ،  مغلقا 

و يسترد فيها الوعي ،  تنشط في هذا المجتمع اتّصالية جديدة ، يعي فيها العقل روحه النّقدي

 سيقابةاستقالليته عن مجموع اإلطار المؤسدت   الّذي صنعته تقنيات الرو شكّلت و حد ،

  . مضامينه سلطة الدعاية و وسائل اإلعالم 

  

في عمقه على اإلستعاضة عن  )HABERMAS    ("ماس هابر" يتأسس مشروع 

 يمزج ، تكوين اتّجاه نظري جديدالمادية التّاريخية بنظرية في التّطور اإلجتماعي تعمل على 

و من . و روح التّخصص في العلوم اإلجتماعية   بين الرؤية الشّاملة الّتي تتميز بها الفلسفة ،

الّتي تتماثل مع "  فرانكفورت  "عة شاملة  لمواقف فالسفة مدرسة هنا تحديدا جاءت آراؤه مراج

الحداثة في النّقد الكلّي للعقل و العقالنية الغربية ،  و فقدان الثّقة في القيم و المثل  تيار ما بعد

   .األوروبي  الّتي انبنت عليها فلسفة التّنوير

  

أن يؤسس نظرية في  )HABERMAS    ("هابرماس " من هذا المنظور بالذّات أراد 

 ر اإلجتماعيي إلى توسيع نطاق الفعل تالتّطوالتّواصلي ؤد) Action communicative( في مجال 

 و  تطور وعي هذه   ،ن تطور األنساق المعيارية للمجتمعاتأل    ؛األخالق و الحياة اإلجتماعية

على توسع نطاق هذا الفعل  الّذي يقوم على  يعتمد   و وعي األفراد بذواتهم،المجتمعات بذاتها 

2( و التّفاهم المتبادل بين  الذّوات  ،أساس التّفاعل اإلجتماعي.(  

  

                                                 
1)Ibid,  p. 111 . 

  
            . 

1) Ibid    ,  p.101-112    
. 
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 زيادة العقلنة اإلجتماعية في مجاالت أتتأسس العقلنة التّواصلية  إذن على مبد

 و         ين الوضعية  و القوان ،األخالق و القانون ، و بروز المزيد من التّنظيمات الديمقراطية

السبل الّتي  ضح  تو  أن )HABERMAS   ("  هابرماس "  نظرية تحاولالدساتير الجمهورية ؛ لذلك

 و الكشف عن اإلتّجاهات الّتي تسير  وفقها  العقالنية   ، تمت بها عقلنة الحياة في الغرب  

بع  التّجريدي لنظريته حين يعدها إطارا   يؤكّد على الطّا صاحبهاالغربية ؛ و لعّل هذا ما جعل

و تطور النّظر إلى العالم في   التّوازي بين تطور الوعي األخالقي عند الفرد ،يقوم داخلهعاما 

المجتمع ، مستعيدا بذلك الثّقة في الوعي الذّاتي الّذي وصل إليه الفرد ، و في اإلنجازات 

  . الديمقراطية للمجتمعات الغربية 

   

فكرة الذّات   ل   على مناقشة عميقة)HABERMAS   " ( هابرماس"  نظرية تقوم   

  و حائزة على الرشد  ،و مسئولة ، و فاعليٍة مستقلّة  و استقالٍل باعتبارها مالكة لوعٍي و إرادٍة

واصل ،   شروط براغماتية ال تظهر إالّ  بمعية عملية التّ؛ و هذه في صميمهاو التّعين الذّاتيين  

   (                     "هابرماس"  ها  يسمي التي بل أنّها المحرك األساسي لهذه العملية

HABERMAS(   ةالبراغماتيقا العام)1(    .     
 

في تشخيصه -بعد الحداثة ركّز-أن  تيار ما)  HABERMAS   "( هابراماس "يرى 

لك عندما حكم على الحداثة بالفشل ، كونها أدت إلى  على الجوانب السلبية فقط ، و ذ-للحداثة 

و السيطرة  في  و المعنى في الحياة اإلجتماعية ، و إلى زيادة القهر و القمع    فقدان الحرية

 حين يمكن للحداثة أن تكون قادرة على اإلستمرار ، ألنّه ال يزال بها مضمون يمكن الدفاع عنه  

أصبح ينظر فيها  إلى الحداثة على الّتي  ) 2( العقالنية التّواصلية إنجازات ذا المضمون هوو ه، 

     " هابراماس "أساس أنّها معطى تاريخي مرتبط  بالزمن و التّاريخ   ،  ولعّل هذا ما قصده 

)   HABERMAS( الحداثة هي على أن حينما ألح :  

  

                                                 
by Thomas . trans,tion and The Evolution of Society Communica: Jurgen HABERMAS  ) 1  

                                         Mccarthy, Ed. HEB , London , 1979 , p 20.. 
Traslated Frederick  , The Philosophical Discourse of Modernity: Jurgen HABERMAS )   2 

                                            LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998, p 384 .  
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 من اجل  الوعي بالمرحلة التّاريخية التي تقيم عالقة بالماضي  ،"

أن تفهم ذاتها  ، باعتبارها نتيجة لنوع من العبور  أو المرور من الماضي  

  )1" (إلى الحاضر 

  

 Rationalité(تمييزه بين العقالنية األداتية  )HABERMAS(" هابرماس"يقيم 

instrumentale ( ةة التّواصليو العقالني)Rationalité communicationnelle ( على أساس طبيعة 

 من جهة أخرى  ؛  تفاعل من جهة ، و عملالنّشاط اإلنساني الّذي يجب  أن يفهم على أنّه 

بحيث يحدد العمل عالقة اإلنسان بالمادة  و العالم الخارجي  ،في حين يحدد التّفاعل طبيعة 

  .)3(، )  2(عالقة الناس بعضهم ببعض 

    

  

د المشكلة األساسية في  من تحدي)HABERMAS   (  "هابرماس " لقد تمكّن 

الحداثة الغربية لما حصرها  في اإلختالل بين العقلية األداتية التي نمت بتسارع هندسي في 

الغرب  ، و العقالنية التّواصلية التي ظلّت تتنامى بسرعة حسابية ، و هذا بالذّات ما انعكس 

ها  عن التّناقض بين عمليات العقلنة سلبا  على كّل جوانب الحياة  المعاشة ؛  و هي ناتجة جميع

األداتية و العقلنة التّواصلية، و عن زيادة تطور عالم األنساق اإلقتصادية و السياسية على 

؛ و  على الرغم من هذا فإنه يرى أنّ الحداثة الغربية مازالت )  4(حساب عالم الحياة  المعاشة 

، و يتمثّل في إنجازات ) 5(مضمون يمكن الدفاع عنه قادرة على اإلستمرار   و ال يزال بها 

                                                 
1 )  Jurgen HABERMAS : Modernité, And Incomplete Project , In Peter PROOKER 
:Modernity/PostModernity , Ed ; Longman , Newyork , U.S.A. , 1992, p 130.. 
 
2) Jurgen HABERMAS  :communication  and  the Evolution of Sosiety , Translated by  Thomas  

   MCCARTHY , Ed. HEB , London , 1979 , p 131 . 
 
 
3 ) Ibid , p  97-98 
4 ) Ibid , p 332. 

 
5 ) Jurgen HABERMAS:  The Philosophical Discourse of Modernity,Traslated Frederick   

LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998.p 384. 
 

                                         . 
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العقالنية التّواصلية ، و التي ترتكز على  الديمقراطية  ، و الحقوق   الطّبيعية ،  و النّظام 

 .الجمهوري  ، و الوعي األخالقي الحديث المؤسس على معايير تواصلية  
 

ين الفكر الحداثي الغربي        لقد قمت  خالل  الفصل الرابع بتحديد بعض مضام

و بتسييج أهم السبل النّقدية في ما بعد الحداثة  ، و كان غرضي إبراز قيم الحاضر الغربي         

المتمثّل في نوع معين من العقالنية ،  و التاريخ ،  و الحرية  ، حتّى أقيم مشروعية المساءلة 

لتّواصلية ، و من تلك الحداثة التي لم يعد أصحابها يؤمنون عما يمكن  أن نأخذ من هذه النّقدية ا

) HABERMAS" (هابرماس" بقيمها الحاضرة ، لذلك رأيتهم يتطلّعون إلى بديل أفضل، يشيده 

 ، و يبرز )1( و التّفاهم المتبادل بين  الذّوات  ،أساس التّفاعل اإلجتماعيعلى نظرية  تكون 

 في أطر على هامش األطر المؤسساتية  – الدولة بواسطة الدعاية  كرد واع عن تسلّط–نشاطها  

  .  و ما هي الحدود التي تسيج إمكان اإلستمداد من الحداثة الغربية في عملية التّثاقف اإليجابي 

  

إنّني ال أتّفق مع من يقولون بالتّنظير للحداثة ، ألنّها  ليس لها قوانين  أو 

م و نظرياته ؛ و هذه لعمري إشارة جد هامة عند إثارة مقولة اإلستتباع نظريات مثل قوانين العل

الحضاري ، فالحضارة إذن  ليست نظريات و قوانين يمكن تطبيقها انطالقا من المخابر      و 

لكنّها مالمح عامة  ،  و مناهج مختلفة ، تدعو إلى التّغير و التّجديد  قصد  تحطيم اإلستتباع 

 .  المحافظة المحنِّطة األعمى ، أو
 

                                                 
            . 

3) Ibid    ,  p.101-112    
. 
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لقد مر أكثر من  مائة عام منذ أن راحت تتدفّق أدبيات التحديث و النهضة في 

العالم العربي ،   و كان قوامها األساسي   النّداء  إلى  بناء مشروع دولة عربية حديثة  ،  على 

لى الحرية  ، والعدالة ، النّمط الذي شهده بناء  الدولة في الغرب   ؛  تلك الدولة التي قامت ع

والمساواة ، و على الديمقراطية ، ودولة القانون ، و على العقل ، وقانون الطّبيعة  ؛  و بتعبير 

  .شمال دولة تقوم على المفاتيح األساسية  التي سبق لعصر التّنوير األوروبي  أن بلورها

  

 و  أين  رفيق العظم ،هل تحقّقت الديمقراطية التي بشّر بها : و اآلن نتساءل 

 أصبحت الحرية و المساواة و حقوق أهالي المملكة الواحدة بعضهم على بعض التي نادى بها 

 ركنا أساسيا من أركان بناء  خير الدين التونسي  و هل ساد العقل الذي جعله الطّهطاوي ،

 و هل تحققت سلطة غاني ،جمال  الدين األفالدولة المدنية ، و هل زال اإلستبداد الذي حذّر منه 

  . الكواكبي ؟القانون و الحياة الدستورية التي دعا إليها 

   

ال أظن ان أحدا يعاندني في  أن ال شيء من ذلك تحقّق ، فلماذا لم يجد الفكر      

و الواقع العربيين طريقا  إلى تحقيق أركان ذلك المشروع الحداثي  الذي بدأ التّبشير به منذ أكثر 

 جون جاك " قرن من الزمان  ،  في الوقت الذي لم تمض غير عشر سنوات على موت من

 حتّى كانت كتاباته تلهب أوروبا و تفجر في فرنسا )  Jean-Jacques ROUSSEAUX" (روسو 

  .ثورتها التّاريخية 

  

  

  

VII  (ةمع الغربمنهجي ثاقف الحضاريالت   
  

  

  

نذ النّصف الثّاني من القرن التّاسع عشر  مالنّهضوي أطلق العرب مشروعهم لقد

  :  متناقضين وجهينالميالدي ، و كان ذلك على ضوء 
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،  ذلك بإسهاب متعمدت بينقد أصحابه أشواطا في الحداثة ، و قطع  الّذي األوروبي الوجه

 الصعيد اإلقتصادي ،أم على علىسواء كان ذلك ،  توضيح خصوصيات ذلك التّحديث به ت أرد

 على ذلك حيث أخذت الدولة األمة مكانتها البارزة في التّحقّق ، أم كان ،صعيد السياسي  ال

  أينالمستوى اإلجتماعي ل تمة ، أم كان ذلك التّحوأسمليالعالقات الر في عالقات اإلنتاج و نمو 

 الصعيد العلمي  كان ذلك علىأم ، أين تم تحديد موقع اإلنسان من الوجود الفكريعلى الصعيد 

 التّجريد و الرياضي كمقياس أوحد للعلم ، فبات اإلعتماد على العقل البرهاني نّموذجلاحيث قام  

 ة في توطيد القول العلمية أساسيعلى  ، أو أم كان ذلك على المستوى الثّقافي ،) 1(مرجعي 

 عيد المدنيالمنو ما حدث داخل المدينة  ، الصرات و تحوالحياةت ، أم على صعيد   تطو 

  ).2(و عالقة اإلنسان بالجسد   ، الفردية 

  

 النّهضوي العربي المعاصر المشروع الوجه التّناقضي الثّاني الّذي قام عليه أما 

          ، حيث مازالت مجتمعات بإسرها غارقة في قرونها الوسطىالعثمانيفتمثّل في الوجه  

 القبيلية و العشائرية و العائلية ، و اقتصادها العصبيات على القائمة اإلجتماعية  عالقاتهاو 

 تعاليم النّظام التّعليمي المتمركز حول و  ،  ، و وسائل اإلنتاج البدائيةالخراجيالمحكوم بالنّمط  

 ين المنشدة  إلىالدولة العثمانيوالد ، ة  إلى تصاعمضاف ؛ كّل ذلك  المتداعية عالم أخرويد شد

 العربية ، و ربط اقتصاد هذه المنطقة المنطقة الدولة العثمانية و في  اإلستعماريالتّغلغل 

 أولية تتطلّبها الصناعات  مواد األوروبي من خالل اقتصاد موجه إلنتاج للمركزبعالقات تبعية  

  . النّاشئة في أوروبا الحديثة

  

 تحمله هذه الصورة من  بماة بصورة اآلخر  ارتبط مشروع النّهضة العربيهكذا 

   :العرب بالنّسبة إلى المثقّفين أيضا  متناقضين وجهين

            و اإلستعالء  ، اإلستعمار و وجه ؛ الحرية و   ،  و العقلنة ، التّحديث و  ،  التّمدنوجه

 شعراراته من أدبيات و طموحاته  و ؛ وقد استقى هذا المشروع كّل مفاهيمه  اإلستقالل و

                                                 
   .29 ، ص 1992 اإلنماء القومّي ، بيروت ، لبنان ، مرآز  الحداثة ،فلسفة : فتحي الّتریكي و رشيدة الّتریكي  ) 1

  
 الطليعة ، بيروت ، دار حوارات منتقاة من الفكر األلمانّي المعاصر ،:الحداثة الحداثة و ما بعد مقاربات:محمد الشيخ و یاسر الطائري  ) 2

  90   ،78 ، 75 ، ص 1996 ،  لبنان
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 إطارا من سياقها التّاريخي ، فاتّخذ منها  إياها شعاراتها ، مجردا  منو ،  األوروبية الحداثة

 األوروبي في مرحلة المجتمع تناقضاتفرضته   ،  عقديا إطاراتاريخيا أكثر منه   قيميا ال

 منه السياسيى البعدين الثّقافي و   تركيزا علأكثرتاريخية محددة ، لذلك ظهر هذا المشروع  

   .) 1 (التّقانيعلى البعدين العلمي و 

                                     

 أساسيين ، بعدين على الحضاري مع الغرب في فهمي  التّثاقف منهج يقوملذلك 

  :هما في الحقيقة متضايفين 

  

 هضم و فهم أجلمعاصر ، و سعيه الحثيث، من  العربي الالفلسفي  يراد به جهد الفكر  ألولا 

 و هذا     المعنوي ؛الثّقافيكّل ما أنتجه الفكر الغربي في البعد الحضاري المادي ، و في البعد 

  . في مقابل اإلستشراق اإلستغرابحسن حنفي بضرورة تشييد علم .بالذّات ما قصد إليه د

 بعضها نشأ الّتي تأمين تحرير تلك المنجزات  وجوبلى  منهما، فيراد فيه التّنبيه عالثّاني أما 

 ، و أخرى إلحاديةفي اطار مفاهيم فلسفية ال دينية ، و بعضها ضمن مفاهيم مادية و أخرى 

 جديد ، موصول و متّصل قيمياقتصادانية ، و ذلك بنقدها و إعادة تفسيرها ، و ربطها بإطار 

  .بروح الحضارة العربية اإلسالمية 

  

اللة الثّانية إنتهللمنهج الدح استقالليده ،  المتوخّى توضو تفر              

    نادىالّتي  ،) 2( الثّقافي اإلختراق انفصاله و تميزه عن دعاوى التّغريب، و اإلنصهار، أو و

تابات كّل من  في الفكر العربي المعاصر ، مثل ما تعكسه كالفالسفةو بشّر بها بعض الكتّاب و 

 ،) 3(سالمة موسى  و)   في مرحلة ما قبل مرآة اإلسالم    ( طه حسين و ، أحمد لطفي السيد

                                                 
  دراسات الوحدة العربّية ، بيروت ، لبنانمرآز الوعي  ودراسة في الهوّية  :  التاريخي لألمة العربية التكوين : الّدوري العزیز عبد)  1

،1984  
   المناوئة لوحدة الّثقافة العربية ،الحرآات : مطلوب أحمد )  2

   الثقافي اإلستقالل  العربية و مسألةالثقافة : عابد الجابري محمد     
   :في    

 دراسات الوحدة العربّية مرآز  ، ، لبنان بيروت   ، التحديات الثقافة العربية و صمودها بوجه وحدة :  : الوحدة العربّية  دراسات مرآز
  .1994 ، دراسات الوحدة العربية و المجمع العلمي العراقي ، بيروت ، لبنان ، لبنان، بيروت ، 

  9-7 ، ص 1928 ، مصر ، القاهرة المطبعة العصریة ، ، و الغد اليوم : ى سالمة موس) 1
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 الثّقافية و األخالقية للفكر العربي اإلسالمي وو غيرهم ممن استهدف إلغاء الهوية العقائدية  

  .المعاصر 

  

البداية، عن منهج فكري  و تحديداته يعبر ،منذ داللته هكذا فإن منهجنا في و

 ، م حالّ جاهزا للمشكالت  أكثرطموح في التّثاقف الحضاريتواجه الفكر  الّتي من كونه يقد 

الفلسفي ة فهو يقوم  العربيعماد مالزم له ، يتمثّل في على المعاصر في هاته المسألة، و من ثم 

  في و هضم انجازاته ، و قيمه اإليجابية   الفكر الغربي ،مع راإلستعداد النّفسي و الفكري للحوا

 بعيدا عن اإلنصهار الثّقافي في الغرب          هذاشريطة أن يتم .  التكنولوجيا و  ،  ، و العلم المعرفة

  . الغرق فيه ، و اإلستسالم لمفاهيمه الفلسفية الكلية و

  

عند  ، عندي ، ألنّني  التّثاقف لمفهوم المعنى ، تتحدد الهوية المنهجية بهذا 

        الكالم عن موقفنا العام من إنجازات الغرب ،  ال أرى طريقا نلج منه باب القرن الواحد

 ، فنتجاوز به اليومي تحقيقه في معاشنا إلى نطمح  و باب المستقبل الّذي ننشده ،  ،و العشرين  

  يسميها  كمابلية لإلستعمار  و قا ،حضاريما بنا من تخلّف و ركود و جمود ، و استهالك 

 الحرص على هضمها، و تمثّلها عن و  ،   ، إالّ التّعامل مع إنجازات الغربمالك بن نبي

 العاطفي العجز و التّماوت ؛ و يتجاوز النّقد السلبي واختيار واع و مسؤول ، يكسر الكسل  

 ، و يحطّم الدعاوى الّتي ال تعبر إالّ رةكافالّذي ال يرى فيها إالّ منجزات نشأت في بيئة إلحادية  

كّل هذا ال بد أن يتم في حذر    . و الثّقافي الحضاري سقوطنا يبرر التّعويض النّفسي الّذي  عن

 ، العالموية الفلسفية  لمفاهيمه اإلستسالم و فيه ،  الغرق من اإلنصهار الثّقافي و من مغبة  شديد

 الجغرافيةالتّأسيس الحقيقي للتّوجه العولماني بدأ في الغرب منذ الكشوف  جازما ان أعتقدألنّني 

 أرى أن البحث فيما لهذا   ؛    و أمريكا  ، الّتي آلت إلى استعمار الشّعوب الفطرية في إفريقيا

و  بالفكر الفلسفي العربي المعاصر بتسميته بالكولونيالية و ما بعدها ، أالمشتغلينأوافق زمرة من 

 الكيان بنية و ما بعد اإلستعمار، هو من األعمال الّتي ستنير الكثير من أعمال تحليل اإلستعمار

  ) .1( لشعوب العالم الثالث الحضاري واإلجتماعي و السياسي   

                                                 
  :یراجع في هذا  ) 1

  78 ، ص1995 الوطنية ، الریاض ، المملكة العربية السعودیة ،  فهد الملك مكتبة  الناقد األدبي ،دليل : الرویلي و سعد البازعي ميجان -
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 أن نسميه لنا هو ما يمكن هذا المضمار ،إذ أرى أن  هذا ال أقول بداعة في إنّي

 معالجاته لقضايا آخر في حسن حنفي. تغراب الّذي يدعو إليه دبالمدخل األساسي لعلم اإلس

 يه دأو، )1(تحديث و عصرنة الفكر العربيوم.  هو ما يسماق قسزبحوارعبد الر             

 هذا على و إنّي ؛ عند غيرهما  )Acculturation( هو ما ُينَْعت بالمثاقفة أو) 2(الحضارات ،

 ات الهضم و التّمثّل الفكرموقف  النّهج ،أريد أن أبرز أنمن عملي اإلسالمي العربي الفلسفي  

     ، راسخ معروف ،موقف  اإلستمداد الثّقافيبنظرية في األنثروبولوجيا الثّقافية ينعتوفق ما 

  حتّى غدا  وو ثابت في تراثنا الكالمي ، و العلمي ان انطالقته أحد الفلسفيخصائصه إب أهم 

 لإلكراهمنذ تأسيس اإلسالم على الرفض القاطع  ،  ركنا مكينا في بنيته األساسيةفشكّلى ،  األول

       و التّأمل    ،  اإلسالم على النّظرإلىفي الدين ، فتأسس بذلك مفهوم التّثاقف في الدعوة  

 اإللجاء ، والضغط   القسري على اإليمان بالتّرويض و التّدبر ، و على منهج يطرح  ،  التّفكّرو

 اإلستبانة و  ،  على اإلدراك السوي المبنيليقيمه على السند و التّفكير و التّدبر ، ثم اإلختيار 

   .السليمة

  

  

ة اإلعتقاد إنيات التّثاقف هذه حركانت ذات أثر عميق في تنمية و إغناء عملي 

 الّذي شيدت عليه فكرة األساس فكانت  و الحضارة المحيطة به ، الفكربين اإلسالم و دوائر 

 التّاريخي قوة موروثة في وعيه إلى  تحول هو األساس الّذي و في بغداد ،  الحكمة بيتإنشاء  

 عن الحقيقة  بحث، نتيجة لما أقر علماء العرب المسلمين بفضل المتقدمين عليهم ، ممن 

 عن أجناسهم و أصقاعهم النّظرم ، و بصرف  عقائدهم أو أديانهإلى  إلتفات ، من غير المجردة

                                                                                                                                               
  A Dictionary of Cultura and Critical, " Postcolonial Studies ",Aparajita SAGAR -  

428-423pp , 1996 London ,Oxford  , Blackwell, Michael Panne .Ed,Theory  
  

.1998, London ,  Routledge , Poscolonialism /Colonialism:  Ania LOOMBA-  
  : آّل من آتاباتآما یمكن الرجوع إلى -

 في هذا للّتعّمق ليوتار  فرانسوا  و فوآو    ميشال  و یونغ  روبرت  و سكسو  هيلين  و دریدا  اكج   و   فانون فرانز -             
  الممطلب

  . و فلسفته و حضارته فكره فهم الّشرق و  نحویستعمل هذا المصطلح في مقابل علم اإلستشراق الذي یصّوب اهتماماته  ) 1
  

     عن معهد الفلسفة ، جامعة الجزائر، تصدر"  فلسفيةدراسات "بمجلة مقال ،مهاال صدا.... الحضاراتحوار: عبد الرزاق قسوم.د )2
  40-36 ، ص1996، 1 ، السنة 1 العدد                                
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 و التماسه ؛ و من غير أن يدعوا عنه استجهدوا للكشف و  تجاهدوا، ما داموا رواد حقّ  

 ؛ فجاءت الفلسفة العربية اإلسالمية مشبعة األنامامتالك الحقيقة لهم وحدهم ، دون سواهم من 

 أن ينبغي  ه أنّ- و كما أسلفت ذكره -لعرب األول، فيلسوف ا الكندي  فيه الّذي يقر المنهجبهذا 

       من األجناس القاصية عنّا  حتّى و إن أتانا من أين أتى ،نقتنيه بل و  أن ، الحقّ نستحسن

 و على هذا األساس   ؛ )1( من الحقّ  الحقّ بطالب أولى لنا ، ألنّه ال شيء  المباينة األمم منو

 ، ، آخر نجم من نجوم الفالسفة العرب المسلمين الوليد بن رشدأبي  فلسفة تعاليم  كانتذاته 

 من قد جاء ذلك  و  ، خير عاكس لهذا اإلمتالء بالمنهج العلمي اإلنساني المعالم و المقاصد 

 من طالب أي ،  ه و أثبته من خالفنا في الملّة في الّذي قال خالل ما أقر به من وجوب النّظر 

نبه فن ؛ أما ما خالف ذلك   موافقا للحقّ إالّ ما جاء  فال نقبل منهين  ، من غير المسلمالحقيقة

  ).2 (  .إن هم أخطؤوا  على   أخطائهمهمرعذنر منه ، و حذّنعليه ، و 

  

 ،أكبر عقلية الغزالي أبي حامد اإلمام إذا قلنا أن  الصواب لعلّنا ال نجانب و

  : الحقّ و يهجره ، ألنّه أكّد أنناّ يردله أن  تصدت لنقد فلسفة اليونانيين ، لم يخطر ببا

  
 خاطر  إليه كّل حقّ سبق  نهجر أن إلى فتحنا هذا الباب ، و تطرقنا  لو" 

 نهجر كثيرا من الحقّ ، و أقّل درجات العالم أن يتميز     أنمبطل ،لزمنا  

        في محجمة الحجام وجده العامي الغمر ، فال يعاف العسل و إن عن

 ثم الحقو العاقل يعرف ... و يتحقق أن المحجمة ال تغير ذات العسل 

 سواء أكان قائله مبطال أو ،ينظر في نفس القول فإن كان حقّا قبله  

 أهل الضالل ، عالما أقاويلبل ربما يحرص على انتزاع الحقّ من . محقا 

يدا  ، مؤنفسهبأن معدن الذهب الرغام ، فإذا كان الكالم معقوال في 

           الكتاب و السنّة ، فَِلم ينبغي أن يهجرمخالفة علىبالبرهان ، و لم يكن  

  )3." ( ؟ينكر    أو

                                                 
ر   ، دار الفك1، ج) جزءان (  محمد عبد الهادي أبو ریدة ، تحقيق ،  الكندي الفلسفيةرسائل :أبو یوسف یعقوب بن اسحق الكندي  ) 1

  60 ، ص 1950 القاهرة ، مصر ، ،  العربّي
  

 ، 1972 ، مصر ،  القاهرة ،  المعارف  دار محمد عمارة ،  تحقيق   عن مناهج األدلة ، الكشف :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  ) 2
   ،32-31ص 

  : . آذلك لنفس المؤّلف أنظر
  .الاإلّتص من المقال و تقرير ما بين الشريعة و الحكمة فصل 

  .110-109 ، ص 1985 ، مصر ، القاهرة عبد الحليم محمود ، دار الكتب الحدیثة ، تحقيق   من الضالل ،المنقذ : أبو حامد الغزالي   ) 3
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ة التّثاقف إنة درجة إذن عمليقابة العقائدية الرتولي مهم هي استمداد ثقافي 

 البناء و التّركيب  وسير   و التّفالتّأويل النّقد و التّحليل ، و إعادة على  ترتكزمرموقة فيها ، كما 

  فيها الغريب المنتحل،يأتلف  ، محمد عابد الجابري عمادها كلّها قراءة عالمة كما يسميها 

 تطلّعاتنا من خالل واقعنا ، و من خالل ما و و عقيدتنا، و هويتنا، و ثقافتنا   ،فينسجم مع تراثنا 

 فيها األوطان  تحتّل   ،لمية المعالم  أمست عاالّتي  الحضارةعلينا أن نقوم به من دور في 

  . ، و التّنوع مع الوحدة التّنوع تتمايز داخلها تمايز الوحدة مع خصوصيات

  

 الجديدة لإلعالم و اإلتّصال ، و ال نملك مجتمعا التكنولوجيات ال نملك إنّنا

سات المجتمع العلمي ،  ال نملك مؤسِّكما أسست الحداثة الغربية ، الّتي  الصناعةصناعيا بمفهوم 

 الغرب ، في على ، فنحن نتوجه إليه اليوم متتلمذين  التّملّكإالّ أن هذا ال يعني استحالة هذا 

 الحوار الحضاري ، و هذا موقعاستمداد علمي و ثقافي و حضاري متالزمة أطرافه ، لكن من  

لن تكون كاملة و موضوعية إالّ إذا  في نظرية اإلستمداد الثّقافي ، فهي ناقصابالضبط ما نراه 

 اليوم ال نملك نحن معا ، أساسها حوار الحضارات ال تصادمها ؛ فإن االتجاهين فيكانت 

  ،  األخالقي الحضارة ، فإنّنا نملك ما ينقصها عند الغربيين ، و أعني به الجانب القيمي ماديات

 إذا لم نساهم في - الغربية فالفلسفةاإلسالمية ،   يعد اللّبنة األساسية في الحضارة العربية الذي

 لبنات راسيات راسخات إلى تصل  ولن ستبقى عناصرها و مفرداتها معطّلة ،  - بنائهاإعادة 

  . بنى الفكر العالمي المنشود في

  

 التّأويل و التّفسير، و البناء و التّركيب للمفردات عملية إنّي ال أتصور و

كي نضمن لعملية  ،  معرفة معمقة ، و مجردة عن الهوى و التّعصب خارجدة المعرفية المستم

 ارتكس في قيعانها الّتي و جديتها ، و نبعدها بعيدا عن مخاطر العبثية والجهالة  أصالتهاالتّثاقف 

  .دعاة التّغريب 

  

ة األساسية   منّا أن الفكر الغربي شيد مفاهيمه المعرفيالغالبية أصبح جليا عند لقد

 ؛ إذ كان مبدأ الصراع سببا في حركته المتضادة قانون الصراع بين األقطاب المتعارضة على
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 الفلسفة هذا ما يبرزه لنا تاريخ و  ،   تاريخه و دافعا منشئا أوليا له عبر كّل ،الجوهرية  

 ينفي أحدها اآلخر نفي الّتي  الغربية منذ القرن السادس قبل الميالد ، فالثّنائية المتصارعة ، و

         ال يعتريها تغيير في فلسفةالّتي بين الواحدية و الكينونة المطلقة  النّزاعإلغاء ، يشخّصها 

     الخالد في فلسفةالسيالن الصيرورة و التّدفّق المستمر ، و و)    م . ق544 " ( بارمينيدس" 

         في الصراع بين الماديةيتجلّىه النّزاع الّذي  ، وهو نفس) م . ق504 "    (هيراقليدس" 

 الّذي تجلّى في المسيحية بين الدين و الدولة ، و بين الروح     ذاتهو المثالية ؛ كما أنّه النّزاع 

      الدينية اإليمانية: بين ثنائية الحقيقة بالصراع  انتهاءو بين السماوي و األرضي ،   الجسد ،و

  .و الحقيقة العلمية الوضعية في المعرفة العقلية النّقدية 

  

 صدر في حركته الجوهرية على أساس نظرية فإنّه اإلسالمي ، العربي الفكرأما

المستمدة من اآلية   صميمها قائمة على الوسطيةفينقيضة و مضادة لمبدأ الصراع ، هي 

  :الكريمة  

                    

 علَيكُم الرسوُل ُأمةً وسطًا ِلتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاِس و يكُون جعلْنَاكُم ذَِلكوكَ (

  )شَِهيدا  

    )1(  143:  البقرة                               

  

و  القويم فكرا يسعى إلى طرح كّل نزعة تجنح إلى اإلفراط أاإلسالمي العربي بهذا يكون الفكر

 الخوارج أنفسهم ، عندما جعلوا التّطرف و استعراض خصومهم العقائديين وأدالتّفريط  فقد 

         منهم التنصل جهد في وجوب  - كاإلباضية - و من استمر منهم تاريخيا   ،  لهمشعارا 

  ).2( بذاته و اإلعتدال بمذهب مستقّل قائم   التّوسطإلىو دعا  

                                                 
   :َوَسًطاأنظر في تفسير مفرة   ) 1

  .143الّتفسير الكبير ، تفسير اآلیة : فخر الّدین الّرازي  -
  

  .258 ، ص 1964 دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ، سليمان دنيا  تحقيق  العمل ،ميزان :  أبو حامد الغزالي - 
  

   64 ، ص 1992 ، 2 ط اإلستقامة ،  مكتبة  في الفكر األباضي ، دراسة : عمر الحاج محمد صالح بابا - ) 2
  

    هـ 1409 ، 4 ط العالمية ، روي، سلطنة عمان ،المطابع  في أصول األباضية ، اسالمية دراسات: بكير بن سعيد أعوشت  -
  19 ص                                    
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  خـاتـمـة
  
  

ال جدال في أن الخطاب الفلسفي العربي اإلسالمي ، سواء في شكله الحداثي  

أو في نموذجه المعاصر  ،  خطاب تتجاذبه توجهات   ،  هي قناعات و آراء أكثر مما هي 

نتوج عن مقدمات ذات بنية منطقية محبوكة ؛  فال أحد يستطيع  أن يقدم بينة  ، مبرهن عليها 

الصرامة و التّحديد اللّذين يتطلّبهما العقل العلمي  ، يثبت من خاللها  اختياره لهذا الشّكل دون ب

 عام مائة من  أكثرمر اآلخر في تصور الحلول الالّزمة لما نحن فيه من نكبات و أزمات ؛ فقد 

داءات        من خالل عشرات النّ ، و العصرنة التحديث و النهضة أدبياتمنذ أن راحت تتدفّق 

   ، التي تأمل ، و تطمح ، و تريد  و الرؤى ، و المشاريع ، و التّصورات  ، و اإلستراتيجيات

تجسيد الكثير مما يتطلّبه الخطاب اإليبستيمولوجي   ، أي القول النّقدي حول العلم ، و نقد الواقع 

م الفيزيائية، و الطّبيعية           اإلجتماعي ،و الثّقافي ، و السياسي ، من داخل معطيات العلو

 عربية  " دولة " بناءل و الرياضية، و اإلنسانية ، و اإلجتماعية  ، و غيرها من مجاالت العلوم ،

 القانون ، سيادة و، والعدالة ، والمساواة ، و على الديمقراطية ،على الحرية  تتأسس   ،حديثة  

 أن  عربي العصرلل سبق التي على المفاتيح األساسية  تقوم دولة  بتعبير شمالو  ؛و على العقل 

 . منذ أزمنة سادت ثم بادتبلورها
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 أين  و  العظم ،رفيق هل تحقّقت الديمقراطية التي بشّر بها  : نتساءل اآلن و                 

 الذيهل ساد العقل  و  ،الطّهطاوي  بهاالتي نادى األهالي  الحرية و المساواة و حقوق أصبحت

 هل زال اإلستبداد الذي حذّر و  من أركان بناء الدولة المدنية ، ركنا  الدين التونسي خير جعله 

  إليها دعا هل تحققت سلطة القانون و الحياة الدستورية التي و ؟ األفغاني الدين  جمالمنه 

 أن  عبد اللّه شريط  ألستاذي  كما يحلوابن خلدون  أم مازلنا  نعيش حياة أعراب  ؟الكواكبي

  يعبر عن مرارته و تذمره مما نحن عليه و فيه ؟

   

، من تطلّعات أولئك الرجال ال شيء  تحقّق أنن أحدا يعاندني في  أ أظن ال

 بدأ الذي تحقيق أركان ذلك المشروع الحداثي  إلى الواقع العربيين طريقا  و  الفكرفلماذا لم يجد 

 الوقت الذي لم تمض غير عشر سنوات على في  ،  الزمانمنذ أكثر من قرن من التّبشير به 

 كانت كتاباته تلهب حتّى )  Jean-Jacques ROUSSEAUX" ( جاك روسو جون "موت 

؟ هذا سؤال سبق أن طرحته ، و أنا أكرره من أجل  و تفجر في فرنسا ثورتها التّاريخية أوروبا

 دينية نشأ بعضها في اطار مفاهيم فلسفية ال  في المجال اإليبستيمولوجي  أن  أفكارناالتّنبيه على

 بإطار دون أن ترتبط و بعضها ضمن مفاهيم مادية و أخرى إلحادية ، و أخرى اقتصادانية ، 

  . اإلسالمية العربيةقيمي  موصول و متّصل بروح الحضارة 

  

ة تتمثّل فيما أزمإنمجتمعنا العربي مفاصل فكيكات في شكّلنا من ت تنا الحقيقي

 ة" النّائم " إلى الخليج "  الهادئ "  من المحيط ،اإلسالميتبعا   ، و هي أزمة تزداد حد 

 سلطتنا – السلطة كبلت د ،  فكلّماالّتي ال تنفك عن التّوالد و االطرالإلختراقات المتوالية  ، و 

 ، و توجيهه ، و تثبيت الوضع وعينا وتكييف  ، ية بآليات الدعا أفكارنا-نحن ، و سلطة اآلخر 

 المخرج من كّل هذا فهل يكون  و ملكة النّقد ،  ،  هذا المجتمع روح التوثّبفقديالقائم ؛  

 بين االجتماعية اإلتّصالية تنشيط في   )HABERMAS   ( " هابرماس" كما تصوره اإلحتواء   

 ألنّها صارت هي ؛  األطر الرسميةخارج الدولة األفراد داخل المجتمع ، و بين المجتمع و

  . ؟ السائد للنّظاماألدوات اإليديولوجية 
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  هذه اإلتّصالية الّتي أطّرت في أنHABERMAS(      ( "  هابرماس"  قرر لقد

 طريقا لتطور الوعي الغربي ، و مؤذّنا فكانت  ،  الحركية النّقدية للعقل الغربي كّلالساّبق 

 المعاصر في ظلّه ضربا المجتمع يشهد   ، اليوم إطارا مغلقا  أصبحتبميالد المجتمع المستنير، 

  . إلرادتهمن الحصار ، و خنقا  

 

 نقرر اآلن أن العقل العربي في هذا العصر قد دخل حلقة أن من المفيد جدا لعلّه

       و تبعا لمناهجه  ،لغربي  ااإليبستيمولوجي  وفق النّمط التّحديثمفرغة لما ناقش مسألة  

  ، دون أن ينخرط في إنتاج العلم ، و تنميته ، و استثماره ، من ثم كانت   فضاءاته و

 و تدوين لتاريخ     ،واقع العلم الغربي  ل كتابة  ات اإليبستيمولوجية في سوادها األعظممناقشال

 على عمل و  ، العلم   في  اإلنعتاقو    التّحرر الذي حرف وظيفة " الرجل األبيض العظيم" 

 يتّخذ الفكر الحر نّأ غرابة إذن  فال  ؛  قهر و القمع لخدمة تعاظم سلطان الالعلماءتدجين  

 الحداثي شكلها موقع المعارض لسطوة دولة الغرب في المأساويداخل هذا الوضع  

 يكون معارضا أن  عليه  الحرر  ألن الفك، المعولم  الحداثي مابعداإلستعماري ، وفي شكلها  

ماذا نأخذ من الغرب    : السؤال مصدرها ، و من ثم يجب أن يعاد طرح  كان مهمالكّل سطوة  

 ؟ المثاقفة  عملية  تتمو ماذا نترك ؟ و كيف 

  

 بالنّفس          الثّقة وتقويض ، من التّآكل و التّفكّك  العربي استزاد العقل لقد

  العرب درجة صارت فيها النّهضة تعني لدى الكثير من المفكّرين إلى   ،  عاإلبدا ضمور و

 ؛ اإلجتماعي و السياسي بما يتّفق مع المقاييس الغربية  الواقعغة ا بالغرب ، و إعادة صياللّحاق

 إما  ، ما يقوله اآلخر نقل العربي في  النّهضويلذلك انحصر الجهد المعرفي في المشروع 

  . و التّحوير التّعديلهاد ، أو بقليل من دون اجت

  

 اإلنسان العربي المسلم لم يأت بمعرفة جديدة في أن غرو إذن أن أقول فال

 الفكر إثراء و من ثم لم يسهم في ، ذات بال  علوما لم يؤسس المجال اإليبستيمولوجي ، ألنّه 

      العصر الوسيط طوالمية   اإلنساني على الوجه الذي أسهمت به الحضارة العربية اإلسال
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 فهو يستطيع ، ذلك تماما  من ، بل على العكس محتوما يواجه قدرا  أنّهو لكن هذا ليس معناه 

  . محور نقدي في المشروع الحضاري اإلسالمي إلى هو عمد  إن الغرب  قبضةأن يتحرر من 

  

 الذي اإلتّجاه  يف مشروع معرفي حضاري مستقّل  أي أنا أعتقد أن تطوير و

 زمنيته ، و بذلك يتخلّص من و تاريخيته ،  و عليه أوال أن يرجع للغرب نسبيته ،  ،ذكرته  

 أعتقد أن نجاعة ذلك المشروع تقوم على كما.   مركزيتهاإلعتقاد الزائف في إطالقيته و 

الثّقافة العلمية ، و التّشبع بقيم و قيامنا  إلى  جانبه مبتدئين ب المركزية الغربية  بتراجعاإليمان 

ال  كما دعاة التّغريب ،  يبشّر بذلك كماقبوله بخيره و شره العلم ،  و بذلك نتحرر من عقدة 

يعني أنّنا  له بقضه و قضيضه كما في دعوة متشددي السلفية ،و إنّما رافضين يعني هذا أنّنا

  .إيجابيتهااتها ، و لها  لها سلبي،  حضاريةندرسه كمتتالية يجب أن 

  

إنّنا ال نملك العلم و  ال التّقانة ، و ال الوسائل  و األدوات المتحكّمة في 

اإلتّصال  ،  و ال الوسائل التي تمكّن من  تطوير البرامج العلمية السلمية ، ألن الغرب بالذّات 

ربي  ،  فبتر ما رآه صالحا للبتر ال يريد لنا ذلك ؛  ألم يقم محاكم التّفتيش في بقع من جسدنا الع

  دون  أن نتوجع ، بل كنّا ،  و مازلنا  ، نعمق إيماننا بزمن النّكبة ، فأصبحنا نحفر أكثر

، ذلك الكيان   اسرائيل  ما يدعونه بدولة بعد إقامةهذا غورا زاد قد و ، بخيبة األمل إلحساسل

؛ فال غرابة إذن   ى أنقاض الشعب الفلسطيني علإالّ - حسب الرؤى الصهيونية –الّذي ال يولد 

 كما الكارثةس بحث في النّكبة أو يتأسل لكن ، إلى النقد بدل التّسويغ  أن نرى فكرنا يتحول 

حث في أسباب النّكبة ، و في كيفية نب إلى بدء النّهضة ، لدنا عفكأنّما  قسطنطين زريق ، يدعوه 

   .زمن الحصار : حسن حنفيلزمن   الّذي  يسميه  ، في حين نحن نعيش ذلك  امنهاالخروج 

  

إن مساهمتي هذه لم تأت لرسم خريطة لطريق اليأس ، و لكنّها وردت لتقييم 

الحضارة الغربية و منجزاتها على ضوء احتياجاتنا  ، و منهجيتنا في التّثاقف ، و اساليبنا في 

ملية قطع تدريجي واعي مع التّكوين النّظر  إلى اآلخر ، و من ثم  أردتها دعوة و عمل لع

النّظري و المنهجي الذي يتحكّم في نظرة األغلبية منّا ، و الذي هو من مكونات الغلبة 

الحضارية للغرب ، و سيادة أنموذجه الحضاري ، و  نقطة بداية لتجاوز تناقضاتنا ، و التّفكير 
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د الذي يساعدنا على تجاوز الحصار       بل و العمل على بعث فكر إيبستيمولوجي يعلّمنا النّق

 أبا الوليد بن رشدو زمانه  ،   و يعلّمنا كيف نكون عقالنية مفتوحة على التّاريخ كما علّمنا 

ألن الفلسفة محبة للحكمة ، قد تستدعي أن يتجرع صاحبها السم ، لتبقى الفكرة صادقة فوق 

  .التّاريخ ، و فعالة في التّاريخ 

  

  

  

   ./.                              

  

  
                    

  

  



 546

 الفهارسجدول               
            ---- -------  

  
  
  
   و اآليات القرآنيةالسورفهرس -
  األعالمفهرس -
  المصادرفهرس -
  المراجعفهرس -
   المعاجمو  فهرس الموسوعات-
   و المجالت الدورياتفهرس -
 عامالفهرس ال-
 
 

             -*-*-*-*-*-*-*-*                
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   السور و اآليات القرآنيةفهرس            

    
  ) و تتابع اآلیات الكریمات فيها، السور في القرءان الكریم  ترتيبمرتبة حسب                      ( 

  
  

  

  

  .539، 253 ،  55 ص :        143 البقرة ، اآلية سورة،

  .250 ص :       189 البقرة ، اآلية سورة 

  .250ص     :   215 البقرة ، اآلية سورة 

   .250 ص :       217 البقرة ، اآلية سورة 

  .250 ص:        219 البقرة ، اآلية سورة 

  .250 ص :       220 البقرة ، اآلية سورة 

  .251 ص:        222 البقرة ، اآلية سورة 

  .253 ،  55 ص :   104 اآلية آل عمران ، سورة

  .254  ،  55 ص :   110 اآلية آل عمران ، سورة

  .251 ص :         45 االية المائدة ، سورة

  .251ص  :    187 اآلية األعراف ، سورة

  .251ص :          1 اآلية األنفال ، سورة

  253. 99 ، 55، 38 ص  :       11 اآلية الرعد ، سورة

  .251ص  :       85 االية اإلسراء ، سورة

  .251ص :        83 اآلية ، الكهف  سورة

  .251 ص :          105 اآلية ،  طه سورة

  .54ص :          5اآلية القصص ، سورة
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  .252 ص :       42 اآلية النازعات ، سورة

             
              

    األعالمفهرس                   

  
  

  
  

  ----    أّ    --- 
   ، 372)ألفريد  ( آير

  70 ، 69) محمد العيد  ( خليفة آل

  478) رد ريتشا ( آشلي

   283) ريمون  ( آرون

    412) يعقوب  ( يوسف أبو

  46) ابراهيم  ( اليقظان أبو

   77 ، 61 ، 10) الشيخ ( عمران أبو

  473) جورج  ( صالح أبو

   372 ،371)محجمد علي  ( ريان أبو

  536 ، 481 ، 75 ، 9) محمد عبد الهادي  (ريدة أبو

  64) عز الدين ابو الحسن علي  ( األثير ابن

  54) الحسن بن علي (  طالب ابي ابن

  54) علي (  طالب أبي ابن

   54) زيد بن معاوية (  سفيان أبي ابن

  54) معاوية (  سفيان أبي ابن

  73) مالك  ( أنس ابن

  50 (    ) الجوزي ابن

  68) علي  ( الحفاف ابن

  67  الكبابطي ابن

  68) مولوزد  ( الموهوب ابن

  68) الطيب  (المختار ابن

  58      لنّفيسا ابن

    67     العنّابي ابن

    423) جمال الدين  (القفطي ابن

   448 ،410 ، 407 ، 189 ،  24) ابو بكر محمد  (باجة ابن

   47 ،46 ،45 ، 42 ، 41 ، 9) عبد الحميد  ( باديس ابن

                 52 ، 66 ، 68 ، 69  ، 398   

                 70 ، 71 ، 83 ، 345 ،   

  

     64) محمد  ( جرير بنا

     448 ، 228) علي ابن أحمد (  األندلسي حزم ابن

  58)  جابر  ( حيان ابن

  68) عبد الرزاق  (حمادوش ابن

   189 ،  162)أبو بكر محمد بن عبد الملك  (طفيل ابن
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           212 ، 408 ، 412 ، 505 ،   

  68) علي  ( موسى ابن

    67) جزائري عبد القادر ال(  الدين محي ابن

   ،81) عبد الملك  ( مروان ابن

    42 ، 41 ، 38 ، 32 ، 10) مالك  ( نبي ابن

           59 ، 60 ، 62 ، 72 ، 78     

           95 ،96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100   

           101  ، 102 ، 103 ، 120 ، 162 ، 216   

           220  ، 221 ، 235 ، 247، 309 ، 435   

           436 ، 439 ، 442 ، 443 ، 444، 477 ، 505   

          506 ، 509 ، 510 ، 511 ، 512 ، 513 ، 527   

   ،75 ، 57 ، 24) أبو علي الحسين  ( سينا ابن

                    76    ، 84  ،   86 ، 110 ، 169   

                    189  ، 368 ، 409 ، 411 ، 413   

                    420 ، 422 ، 423 ، 424 ، 425   

                    426 ، 428 ، 447 ، 455 ،   

     412) أبو يعقوب (  المؤمن عبد ابن

  413) ابو الفتح (الفرات ابن

  

   409 ، 77 ، 76 ، 10) محي الدين   ( عربي ابن

  67) قدور  ( رويلة ابن

   54 ، 26 ، 10) أبو الوليد محمد بن أحمد  ( رشد ابن

                   58  ، ، 73 ، 77 ، 81 ، 84 ، 107  

                    110  ، 189 ، 199 ، 212 ، 235   

                    249، 405 ، 407 ، 409 ، 411    

                    412 ، 413 ، 414 ، 415 ، 419   

                   448 ، 459 ، 481   536 ، 537   
                     543    

  

    50) عبد السالم مجد الدين  ( تيمية ابن

    62، 58   ،  41 ، 29 ،11) عبد الرحمن ( خلدون ابن

          63 ، 64  ، 80 ، 103 ، 104 ، 107 ، 132    

         146 ، 163 ، 232  ،  344 ، 419 ، 422،   

         443 ، 448، 474، 475 ، 484 ، 505 ، 540  

    49] الفرعون  [ ابسامائيل

    297 ، 296 ، 293) سعد الدين  ( ابراهيم

    375 ، 374) زكريا  ( ابراهيم

  69) البشير  (اإلبراهيمي

    376 ، 375 ، 374 ، 74 ، 9) أحمد فؤاد (األهواني

   318 ، 317 ،  312 ،309 ،261 ، 18) ثيودور  ( أدورنو

         319 ، 320 ، 331 ، 338 ،   

    422 ، 424 ،  422)  عضد الدين   (اإليجي

  492) غي  ( ايتون

   189 ،111) القديس توكما  ( اإلكويني

     360) ريشارد  ( أفيناريون

   505 ، 433 ،423 ، 190 ، 162 ، 109  أفالطون

     104) زكي ( األرسوزي

     322 ، 239) العفيف  ( األخضر

    424     األخضري

    113)  جون  (أولمو

    157 ، 154 ، 153 ، 151) سلفيان  ( أورو
                 160       

  280        أوليوديف

   180) محمد موسى ( احمد

  373) عاطف  ( أحمد

  515) عبد الكريم  ( أحمد

   365  ايدوكيفيتش

  362) هنري  ( ايكل

  191  األكبر البرتوس

     226 ، 225 ، 160) لوي  ( ألتوسير

    64) دأحم (أمين

     245 ، 244) سمير  ( أمين

   86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 79 ،)  عثمان  ( أمين

    285) عبد اهللا  ( أمين

   79) فارس  ( أمين

     197 ، 46 ، 15) قاسم  ( أمين

    335 ، 322 ، 239) فريدريك  ( انجلز

   371 ، 359 ، 232 ،  181 ،110) ألبرت  ( انشتين

         428 ، 431، 475   

    203 ، 193) فرح  ( أنطون

    188 ،  65)أديب  ( اسحاق

    172) نازلي  ( اسماعيل

  539) باكير بن سعيد  ( أعوشت

  415  أفلوطين
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  57)  عارف أبو تراب األفغاني  ( أفندي

         58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 63 ، 65 ، 66  

         68 ، 72 ، 83 ،   

  406) اإلسكندر  ( األفروديسي

   345 ، 195 ، 57 ، 56 ، 46 ، 9) جمال الدين ( نياألفغا

           349  ، 398 ، 350 ، 532 ، 500  

  326) بيار  ( أصار

  104 ، 51) زكي  ( األرسوزي

    221 ، 83 ، 63 ، 62 ، 61 ، 9) محمد  ( إقبال

   257 ، 256 ، 255 ، 254  ،  17) محمد  ( أركون

              259 ، 260 ، 417 ، 438    

  162 ، 109 ، ،  81 ، 37  ،]  أرسطوطاليس  [ أرسطو

           107 ، 189 ، 190 ، 191 ، 212 ، 356   

           365، 368 369 ، 415 ، 423 ، 424 ، 425   

            426، 457 ، 458 ، 505    

    197 ، 15) شكيب  ( أرسالن

    265  أرسموس

األشعري )  50) أبو الحسن علي  

   

  

  

  ---- ب  ----   
  294  باليولوغ بابانيكوالو

  535 ، 521 ، 520) سعد  ( البازعي

  67) أحمد  ( باي

    106 ،)  بليز  ( باسكال

    283) فيكتور  ( باسكال

   538 ،33  بارمينيدس

  332) ريتشارد  ( بارشتايم

   130 ،26 ، 23 ، 12) غاستون  ( باشالر

        136 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153   

        159 ، 170 ، 224 ، 225 ، 229 ، 230 ، 231   

       232 ، 256 ، 224 ، 225، 414  ، ، 452 ، 453   

       458 ، 427  

  339) الياس  ( بديوي

      358) السيد  ( بدوي

     76 ، 75 ، 27 ، 10 ، 9) عبد الرحمن  ( بدوي

       79 ، 86 ، 89 ، 90 ، 94 ، 95  ، 96   

      121 ، 171 ، 219 ، 264 ، 265 ، 266 ، 273    

  

   115) هنري  ( بوانكاريه

   417)عبد العزيز  ( بوباكير

   156 ، 155 ، 154 ، 149) كارل  ( بوبر

              158 ، 160، 351 ، 362 ، 363 ، 369   
              372       

   492 ، 490 ، 483 ، 482 ، 481 ، 30) جون  (بودريار

          493 ، 501 ، 526  

    73       بويج

  500) زيغموند  ( بومان

  348)نابليون  ( بونابارت

  428   بوسالمة

   68) أحمد  ( بوقنندورة

   499 ، 497 ، 152 ، 151) نيلز  ( بور

    132) كريستيان  ( بورجوا

  527) توماس  ( بورجر

  88         بوخم

   114) اميل  ( بوترو

     331 ،223 ، 182،  167)جون  ( بياجي

   179) جوزييه  ( بيانو

  368 ، 288 ، 268 ، 171 ،146) فرنسيس  ( بيكون

   361     بيراكلي

   300) لويس  ( بيريليي

  515 9ألفريد  ( بينيه

  177) كلود  ( بيرنار

   366 ، 21)  تشارلس  ( بيرس

  515.) م.ادوارد ( بيرتز

      422   البيضاوي

     196 ، 192 ، 79) عبد العزيز  ( بالل

    496 ، 181 ، 149) ماكس  ( بالنك

   175 ، 458 ، ،  173 ، 172 ،26 ،16) روبير  ( بالنشي

         176 ، 182 ، 223 ، 224 ، 227 ، 234 ،415    

    317) فريديريك   ( بلوك
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  275 ، 174- ، 112) نايف  ( بلّوز

      377 ، 376 ،   343 ،221) محمد  ( بلعزوقي

    51 ، 47 ، 46) حسن  ( بناال

    317.415) ولتر  ( بنجامين

   414) عبد السالم  ( العالي بنعبد
    198) جريمي  ( بنتهام

    197 ، 188 ، 15)  بطرس  ( البستاني

    197 ، 188) سليمان  ( البستاني

    15) سليم  (البستاني

    284) محمد  ( البراوي

   198) بيار جوزيف  (برودون

   73  نبروكلما

  495 ) أ (  بريغوجين

   303 ، 288 ، 270 9اميل  ( برهييه

   357)ليفي  ( بروهل

   200 ، 198 ، 197 ، 194 ، 51 ، 15) حليم  (بركات

         297 ، 301 ، 302    

  59) شعبان  ( بركات
   ،106) هنري  ( برغسون

  

  ----   ج    ----
   ،22 ، 20 ، 19 ، 16) محمد عابد  ( الجابري

       52، 113 ، 176 ، 190 ، 221 ، 234 ، 235   

        236  ، 247 ، 326 ، 347 ، 351 ، 353 ، 355  

        373 ، 403 ، 404 ، 405 ، 407 ، 408 ، 409   

        410 ، 411 ، 413 ، 414 ، 415 ، 416 ، 417   

        418 ، 419 ، 421 ، 422 ، 424 ، 426 ، 427   

        429 ، 430 ، 432 ، 433 ، 440 ، 441 ، 445   

  446 ، 447 ، 449 ، 450 ، 451 ، 452 ، 453 ، 454  

455 ، 456 ، 447 ، 449 ، 450 ، 451 ، 452 ، 453  

454 ، 455 ، 456 ، 457 ، 458 ، 459 ، 460 ، 461  

479 ، 534 ، 537  

    406) إمام الحرمين  ( الجويني

    112) محمد  ( الجوهري

    64) نسوا فرا ( جيزو

    366 ، 21) ويليام  ( جيمس

   160) شوقي  ( جالل

  525 ، 478) روبرت  ( جلبين

     317) ايتيان  (جلسن

   74) محمد لطفي  (جمعة

    418)هشام  ( جعيط

   413) ا بن أحمد المعتضد  (جعفر

     422   الجرجاني

  

  

    ----  د   ----  
     289   دالمبير

    49) اليجياري  (دانتي

    157) ليونار ( دافنشي

  432)محمد رجا  ( الدريني

  491) باتريس  ( دوبري

    461)روجيس  ( دوبري

   360 ، 359 ،157 ، 151 ، 147 ، 21) بيار  ( دوهيم

         362 ، 363   

  534) عبد العزيز  ( الدوري

  499 ، 342 ، 331 ، 284) اميل  ( دوركهايم

       283      دوتكفيل

    181) لوي    ( بروغلي دي

    176) جوليا  ( ديديي

    288) دوني  ( ديدرو

   366 ، 208 ،  208 ، 154،  21) جون  ( ديوي

     301) ويل  ( ديورنت

    135) توسان-جون ( ديزانتي

   ، 146 ، 113 ،53 ، 52)  رونيه  ( ديكارت

           169، 176، 269 ، 271 ، 368 ، 428 ، 368    

    406) . ج.ت ( بور دي

   121)ميشال    ( مونتانيي دي

    366   ديمورغان

     146 ديستانسكي

     132) دومينيك  ( ديرو
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   ،112) ولهالم  ( دلتاي

  539 ، 426 ، 76) سليمان  ( دنيا

 195 ، 194 ،155 ، 58 ، 57)  تشارلس روبير  ( دروين

 ،194 ، 195 ، 484 ، 485 ، 486    

  535 ، 482 ،337 ، 331 ،153) جاك   ( دريدا

  473) اوبير  ( دريفوس

    

  

  

    ------هـ  ------ 
  

   309 ، 305 ، 261 ،31 ، 18) جورجن  ( هابرماس

        312 ، 318 ، 326 ، 327 ، 328 ، 329 ، 330   

        331 ، 332 ، 333 ، 334 ، 336 ، 337 ، 338   

        340 ، 341 ، 342 ، 526 ، 527 ، 528 ، 529   

         530 ، 531 ، 541  

   321) أحمد قيس  ( هادي

   198) غابريال  ( هانوتو

   351) تيودور  ( هارتزل

    367) ألفريد نورث  ( هوايتهيد

  267 ،  154 ،.)  ف.ل ( هول

  449   هوالكو

    336) روبير  ( هوليب

   289 ، 277 ، 270) توماس  ( هوبز

     317) ادموند  ( هوسرل

   317 ، 316 ، 312 ، 309 ، 18) ماكس  ( هوركهايمر

         318 ، 319 ، 331 ، 338    

  475) ستيفان  ( هوركنغس

  538  هيراقليدس

    331 ، 317 ، 316 ، 89 ، 88 ) ،مارتن   ( هيدجر

   496 ،233 ، 181،232 ،13، 110) فرنر  (هيزنبرغ
     498  

  360) هارمل فون  ( هيلمهولتز

     369 ،357  ،356 ، 154) دافيد ( هيوم 

  33     هيراقليدس

    146  هيردر

   27 ، 18 ،  6)جورج فيلهام فريدريك  ( هيغل

        38 ، 88 ، 100 ، 127 ، 271 ، 275 ، 307   

        334 ، 336 ، 337 ، 349 ، 436 ، 457 ، 463   
        464   
    292)عبد اهللا عامر  ( الهماني

    371 ، 369) كارل  ( همبل

   67) عمار (  هالل

     366 ، 181) دفيد  ( هلبرت

  412) ابو محمد  ( الهنتافي

    162  ،  هرنشو

  317) أدولف  ( هتلر

  

  

  ----    و  ----        
  

  40) تيودور  ( وايزمان

  488) موسى  ( وهبة

    304 ، 302 ، 196 ، 195 ، 191 ، 101) مراد  ( وهبة

    157 ، 154 ، 153 ، 151) ايفون  ( ويل

      158 ، 160   

   309   ويلمر

   229 ، 226 ، 188 ،173 ، 171 ، 16)  محمد  ( وقيدي

                 230 ، 231 ، 232 ، 233  ،   

  

  --- -   ز   ----     
  

  
  426) سعيد  ( زايد

   197 ، 15) صدقي  ( الزهاوي

   320) فارت   ( زويدار

  50 ، 49) نيقوال  ( زيادة

    198 ، 197 ، 15) جرجي  ( زيدان

    406)محمد عبد الرحيم  ( الزيني

   123 ، 115 ، 110 ،  81)  فؤاد  ( زكريا
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           127 ، 162 ، 205، 356، 300 ، 374 ، 394  
           461  

  96 ، 95 ، 81) هاني  ( الزعبي

  76 ، 44) اسماعيل  ( زروخي

  543 ، 201 ، 200 ، 199) قسطنطين  ( زريق

  65) د سع ( زغلول

    -- ---  ح  ----     
  

   89) كمال  ( الحاج

  284) أسامة  ( حامد

  70)مولود  ( الحافظي

  219) محمد عبد العزيز  ( الحبابي

    79)روني  ( حبشي

    298) عزت  ( الحجازي

   188) نجيب  ( الحداد

  70)رضا  ( حوحو

   192 ، 79 ، 54 ، 52 ، 29 ، 19 ، 17)حسن  ( حنفي

        196 ، 247 ، 249 ، 253، 323 ، 347 ، 348   

        447 ، 474 ، 521 ، 535 ، 543  

    534) طه  ( حسين

  480) محمد توفيق  ( حسين

  )هشام ( الحسيني

  422) محمد جواد  ( االجاللي الحسيني

  68)أبو بكر  ( الحسني

  280) سلمان محمد  ( حسن

    92 ، 68) أبو القاسم  ( الحفناوي

   121) منعم عبد ال ( الحفني

   285) ساطع  ( الحصري

  455 ، 417 ، 5)علي  (حرب

  
    -----  ط  --- --   

  

  533) ياسر  ( الطائري

  439 ،77 ، 72 ، 70 ، 68 ، 10) عمار  ( طالبي

    356  طاليس

  64) أبو جعفر  ( الطبري

          95 ، 96 ، 98 ، 101  

  540 ، 532 ، 56 ، 45) رفاعة  ( الطهطاوي

  63)  حسن  (الطويل

     424) نجم الدين  ( الطوسي

  422 ، 409 ، 408 ،24) نصير الدين ،محمد  ( الطوسي

424 ، 426 ، 441 ، 456   

  304 ، 302) بسام  ( طيبي

    76 ، 9) علي  ( الطنطاوي

    303 ، 288 ، 270) جورج  ( طرابيشي

  

    ----   ي   ----  
  

    188) ابراهيم  ( اليازجي

    197 ، 15 ) ناصيف ( اليازجي

    109 ،89 ، 80 ، 42) كارل  ( ياسبيرس
        110     
   265 ، 264 ، 216 ، 112 ، 111 ، 39 ، 38      يودين

           278 ، 279 ، 280 ، 364   

  535) روبرت  ( يونغ

    197 ، 15) ولي الدين  ( يكن

     374 ،228 ، 227 ، 226 ، 16) سالم  ( يفوت

  

  

   -----  ك   ----- 
  

  365) ارنست  ( كاب

  493) ارموند -دوني ( كان

    277 ، 265) جون  ( كالفين

   265) تومازو  ( كامبانيال

   89) البير  ( كامي
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    166 ، 155 ، 123) فؤاد  ( كامل

  488 ، 428 ،169 ، 88 ، 83 ، 7 ، 2) ايمانويل  ( كانط 

  375) جورج  ( كانغيلهام

    351) فرانستر  ( كافكا

       171 ، 172، 266 ، 270 ، 271 ، 274 ، 288   

       333 ، 360 ، 361    

   371 ، 366 ، 365 ،179 ، 159) رودولف (كارناب

          372 ، 376    

     359) أوغست . أ ( كارنو

    267 ، 206 (  ) كبلر

  540 ، 532 ، 199 ، 193 9عبد الرحمن  ( الكواكبي

    267 ، 266 ،171) نيكوالي  ( كوبرنيك

    139) بول  ( كوديرك

   ،145 ،29 ،28 ، 13 ، 4) توماس ( كوهن

158 ، 160 ، 164، 465 ، 466 

467 ، 469 ، 471 ، 472 ، 

473 ، 474 ، 476 ، 477 ، 

484 ، 524  

      365  كوين

     358 ، 357 ،198 ، 149) أوغست  ( كونت

    179) جورج   (كونتور

   146  كوزالسكي

     365   كوتاربانسكي

  68) محمود  ( كحول

   ،223  كيدروف

     365) فريدريك  ( كيلستون

     280) ميشال  ( كيلو

  365    كيميني

   89) سورين  ( كيركوغارد

  317   كيركمايمر

   147 ، 146) وليام كنغدون  ( كليفورد

   211 ، 110 ، 81 ، 75) أبو يوسف يعقوب  ( الكندي

                             212 ، 249، 406 ، 420   

        480 ، 481 ، 536  

  469) برنار  ( كلود

      359) رودولف  ( كلوسيوس

  474   كمين

  525) تشارلس  ( كندلبيرجييه

    164 ، 132) جورج  ( كنغيلهام

    155 كراوز

  486) فرانسوا  ( كروس

  525 ، 478) ستيفان  ( كريزنر

  77 ، 10) محمد بن عبد الرحمن  ( الكردي

     332) محمد علي  ( رديالك

   190 ، 189 ، 188 ، 171 ، 79 ، 14) يوسف  ( كرم

               191 ، 192 ، 270 ، 274 ، 276    

  437 ،122 ، 121 ، 40 ، 39 ، 38) سمير  ( كرم

             155 ، 180 ، 181 ، 182 ، 216، 264   

             265 ، 278 ، 279 ، 280 ، 364      

  

   ---    ل   ---- 
  

  91) رمضان  ( الوند

    175 ، 168) أندري  ( الالند

   161 ، 159 ، 13)  إمري  ( الكاتوش

  280) أوسكار  ( النكة

    291 ، 288  الربز

  480) برنار ( لويس

   158) الري  ( لودان

   365) يان  ( لوكاشيفيتش

  535) آنيا  ( لومبا

    317)ليو  ( لونشال

   317) كارل  ( لوفيتش

    226) دومينيك  ( لوكور

  530 ، 529 ، 526 ،  305) فريدريك  ( لورانس

    363 ، 3362) ادوار  ( لوروا

   139) هندريك أنطون (لورنتز

  369)بيار (لوسوفسكي

  277 ، 264) مارتن  ( لوثر

  264)  البابا ( العاشر ليو

    361) جورج   ( ليزوفسكي
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   535 ،332 ، 311 ، 309 9جون فرانسوا  (ليوتار

    361 ، 239) فالديمير  ( لينين

   146   ليسنج

  474   ليفونتان

     417) مصطفى  ( لشرف

   -----    م     ----
   266) نيكولو  ( ماكيافيلي

  530 ، 529) توماس  ( ماكارتي

  496) جيمس كليرك  ( ماكسويل

   417) فالديمير  ( ماكسيمونكو

    281 ، 280) دونالد  ( ماكري

  434 ، 433 ، 432 ، 24) كارل  ( مانهايم

    301) حوسين ( مؤنس

  307 ، 285) جاك  ( ماريتان

   318 ، 317 ، 312 ، 309 ،19 ، 18) هربرت  (ماركيوز

         320 ، 321 ، 324 ، 325 ، 351، 464  

   18 ، 101 ، 100 ،   7) كارل  ( ماركس 

                  126 ، 134 ، 160 ، 208 ، 225   

                   226 ، 239 ، 271 ، 273 ، 284  307   

                  322 ، 334 ، 335 ، 336 ، 341 ، 342   

                  420، 444 ، 463 ، 493   

   89) غابريال  ( مارسيل

     124 ،116) هنزبيتر    ( مارتين

   360 ، 359 ،156 ، 154 ، 147 ، 21) ارنست  (ماخ
                 363   

   246 9محمد ابراهيم  ( مبروك

  68)عبد القادر  (المجاوي

  70) أحمد توفيق  (المدني

   189 ،  74 ، 9) ابراهيم  ( مدكور

     285) جيل  ( موان

    197 ،  145 ،15 (    )  مونتيسكيو

   398 ، 397 ، 395 ، 374 ، 369 ، 368)أحمد  ( موساوي
                  400  

  372) محمد بالل  ( موسى

  480) محمد يوسف  ( موسى

    534 ،193 ، 50 ، 49 ، 45)سالمة  ( موسى

    294 ) لياناي ( موسي

   373)جورج إدوارد  ( مور

    277 ، 265)توماس  ( مور

   132) شارل  ( موراز

    122) ادوارد  ( موروسير

  104 ،  45) عبد المجيد  ( مزيان

  

               ى اللّه عليه رسول اهللا صلّ) [بن عبد اهللا  (محمد

    252 ] سلّم و
  

    120 ، 432) عبد العظيم علي  ( محمد

  109) علي عبد المعطي  ( محمد

  539) عمر الحاج (  بابا الصالح محمد

   

    21 ، 20 ، 19 ، 16) زكي نجيب ( محمود

           42 ، 43 ، 57 ، 76 ، 81 ، 123،   

          166 ، 168 ، 187،  192 ، 195 ، 220  

          221 ، 222 ، 236، 301 ، 343 ، 352 ، 353  

          354 ، 355 ، 356 ، 357 ، 364 ، 367   

           370 ، 371 ، 373 ، 374 ، 375 ، 376   

          377 ، 378 ، 379 ، 380 ، 381 ، 382   

          383 ، 385 ، 386 ، 387 ، 389 ، 390 ، 391   

          391 ، 392 ، 393 ، 394 ، 397 ، 398 ، 399   

          400 ، 401 ، 402 ،   

  

    253 ، 52) مصطفى  ( محمود

  478) جورج  ( مودلسكي

  534) أحمد  ( مطلوب

  82) هنتر  (ميد

  394)هنتر  ( ميد

    331) هربرت  ( ميد

  476 ، 465 ، 524) لور  (ميير

  89) موريس  (ميرلوبونتي

   309.) أ ( ميتشارليك

     350 ، 339 ، 338 ، 3337 ، 33336  ،  334   ميتشة

    154) جون ستيوارت  ( مل
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    119) كريم  ( منى

   193) مصطفى حسنين  ( منصوري

   246 9عبد السالم  ( المسدي

  521)عبد الوهاب  ( المسيري

  513 ، 120 ، 42 ، 38) عمر كامل  (مسقاوي

  )        أبو العالء  ( المعري

   158) طارق  (معصراني

   302)منصف  ( مصار

   212 9تقي الدين  ( المقريزي

  514 ، 469 ، 79)  يوسف  (مراد

   217 ، 213 ، 203 ، 202 ،  81 ، 15)  حسين  ( مروة

                 218 ، 220   

    427) أبو يعرب  ( المرزوقي

   375 ، 374 ، 110 ، 49 ، 40)  عبد الرحمنمحمد( مرحبا
                            376    

   ، 323 ،244 ، 239) فؤاد  ( مرسي

   128 ، 126 ، 125 ، 124) أندريه  ( مرسييه

   484 ،195 ، 194 ، 79 ، 149)   اسماعيل  ( مظهر
                      486  

     311 ، 308) أنور  ( مغيث

  57) عبد القادر  ( المغربي

  

       ----  ن   ----  
  279  يوناناجار

  467 نوفوتين

    245)محمد  ( الدين نور

   158  نيوراث

  309 ) أ (  نيجت

    317) فرانز  ( نيومان

   495) جون  (نيكوليس

   428 ، 275 ، 270 ، 206 ، 171 ، 146) اسحاق  ( نيوتن

                  499 ،   

  314 ، 313 ، 312 ، 308 ، 87 ، 86) فريدريك   ( نيتشه

                     317 ،   

   303 ، 194 ، 192 ، 191 ، 104 ،  79)ناصيف  ( نصار

      304 ، 374 ،   

  38) البير  ( نصري

   432) خلدون  ( النقيب

  421 ، 75 ، 9) علي سامي  ( النشار

  75)ابراهيم بن سيار  (النظّام

  

   سان - ----   س  ---- 

    424) عمر بن سهالن  ( الساوي

    148) جورج _  (سارتون

    91 ، 89 ، 88 ، 7) جون بول  ( سارتر

       92 ، 93 ، 121 ، 122   

      535 ، 522 ، 521 ، 348  آباراجيتا ساغار

    277 ، 270) باروخ  ( سبينوزا

   198) هربرت  (سبنسر
   198) آلود دي   ( سيمون

   409) شهاب الدين  ( السهروردي

   266) فرانسيسكو  ( سواريز

   534 ، 197 ،  46 ، 15) مد لطفي أح ( السيد

   422  السيلوكي

    413) ابو سعيد  (السيرافي

   151)  ستانلي أرتير( سير

   164) ميشال  ( سير

  535) هيلين   ( سكسو

     309 ، 290 ، 286 ، 272) ابراهيم  ( سلوم

  498) أدهم  ( السمان

  469) حمد اهللا  ( سلطان

    198) آدام  ( سميث

  46) د الرزاق عب ( السنهوري

   120) اللورد  ( سنو

  70) الهادي  ( سنوسي

  300) عبد المجيد محمود  ( سعد

  66) أبو القاسم  ( اهللا سعد

  521) ادوار  ( سعيد

    215] )أدونيس [ علي أحمد   ( سعيد

    120 ، 1) حمودة  ( سعيدي

   356 ،  109  سقراط
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   482) جون  ( ستروك

    -----  ع   -----
  

  

  
   240 ، 239 ، 238 ، 237 ، 17) محمود أمين ( العالم

                       242 ، 243 ، 246، 321 ، 359   

                       373 ، 479      

   124 ، 118)أحمد خان علي  (عباس

  398) محمد  (الوهاب عبد

  311) وجدي  ( الحافظ عبد

    196 ، 192 ، 79) أنور  ( المالك عبد

  512)جمال  ( رالنّاص عبد

   510 ، 477 ، 443 ، 442)محمد (  علي العظيم عبد

  481) عرفان عرفان  ( الفتاح عبد

 367 ،  367 ، 372 ، 367)ماهر (  علي محمد  القادر عبد

    480) علي حسن ( عبد القادر 

   350ا ، 75 ، 74 ، 73 ،  9)مصطفى  ( الرازق عبد
                          354   

  45) علي  ( ازقالر عبد

   64 ، 63 ، 60 ، 57 ، 45 ، 9) محمد  ( عبده

              65 ، 68 ، 72 ، 79 ، 83 ، 345 ، 398   

  46) عبد القادر  ( عودة

    256 ، ،  119 ، 110 ، 109 ، 42) عادل  ( العوا

              283 ، 124 ، 438  

   216) سيد  (عويس

     326 ، 317) عبد الرحمن  ( عزي

  46 ، 45) محمد  ( عزمي

  45) حسن  ( العطّار

    276 9فؤاد   ( العطّار

  70) علي  ( علواش

  63] الشيخ  [ عليش

  68) حميدة  ( العمالي

   209) حامد  ( عمار

  537 ، 481 ، 537 ، 481 ،  246) محمد  ( عمارة

     70) األمين  ( العمودي

   302 ، 282) عبد اهللا  ( العمر

  68) لصالح محمد ا ( العنتري

  76 ، 9)ابو العال ( عفيفي

  79) عباس محمود  ( العقاد

  70) الطيب  ( العقبي

  83) اسماعيل  ( العربي

    355 ، 217 ، 216 ، 214 ، 45 ، 15) عبد اهللا  ( العروي

  101) عصام الدين ّّّ ( عثمان

   206 ، 204 ، 203 ، 131 ، 15)  صادق جالل  (العظم

         207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 244   

  540 ، 531 ، 197 ،  15) رفيق  ( العظم

  
   ------  ف   ---- 
  287) جون  ( فال

  480) ريتشارد  ( فالتزر

  521 ، 478) كينيت  ( فالستز

  535 ، 521 ، 348) فرانز  ( فانون

   417)عالل  ( الفاسي

   73 ، 38)  نصر محمد بن محمد أبو( الفارابي

       74 ، 84 ، 110 ، 162 ، 189 ، 212 ، 249   

       368 ، 413 ، 433 ، 505  

    88    فاخلهنز

    311)جياني  ( فاتيمو

   254 ، 159 ، 30 ، 26 ، 23 ، 13) ميشال  ( فوكو

        256 ، 257 ، 258 ، 331 ، 332 ، 337 ، 338   

        339، 407 ، 418 ، 419 ، 414 ، 433 ، 458   

        471 ، 473 ، 482  ،535   

  493) فرنسيس  ( فوكوياما

   288 ، 197 ، 146 ، 15      فولتير

  480) أ .ج ( غرينبوم فون

  524 ، 342 ، 284 ، 280 ، 278) ماكس  ( فيبر

  73      فينسك

   174 ، 162 ، 13.)  ك.ب (فيرآبند
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  493 ، 208)  لودفيغ  ( فيورباخ

  ) ف.ج ( فيريي

  167 ، 324) مونيك ( فيتينغ

    339) ن أوغ ( فنك

  73    فلوجيل

    374 ، 181) محمد ثابت  ( الفندي

     318 9جان ماري  ( فنسن

   155  فرانك

    373 ،366 ، 365)غوتلوب  ( فريجة

   317 ، 309) إ  ( فروم

   351 ، 308 ، 273 ، 18)سيغموند(فرويد

    188)أنطوان  ( فرح

   370 ، 369 ، 368 ،356 ، 179) لودفيغ  ( فتجنشتين
           372     

    374 ، 74) ماجد  ( فخري

  84) يوهان غوتليب  ( فخته

  70) محمد الطاهر  (فضالء

   ------   ص  ----
  120) سمير حنا  ( صادق

    260 ، 256 9هشم  ( صالح

  482 ، 159) مادان ( صاريب

   362)محي الدين  ( صبحي

   127) جورج  ( صدقيني

     63) درويش  (صدر

   168 ، 167 ، 79 ، 39 ، 38) جميل  ( صليبا

           176 ، 194 ، 432 ، 514  

  4) مطاع  ( صفدي

  457)مصطفى  ( صفوان

    38 ، 6) مصطفى  ( صفوان

   197 ، 79 ، 65 ، 15) يعقوب  ( صروف

  79) فؤاد  ( صروف

  

  
    ------  ق   ---- 

  
   357) محمود  ( قاسي

  459 ، 75 ، 70) محمود  ( قاسم

  66) مولود(اسم  بلقنايث قاسم

   ، 131) عفيف  (قيصر

   ، 46) سيد  ( قطب

  52 ، 47 ، 45 ، 10) عبد الرزاق  ( قسوم

      77 ، 216  ، 374، 536              

   ، 68) محمد الشاذلي  ( القسنطيني

  .304) جورج  ( قرم

  

   ------  ر   ---- 
  473) بول  ( رابينوف

   ، 155     رايبستنباخ

   ، 421 ، 420 ، 409)بكر أبو  ( الرازي

      455 ، 421 ، 419 ، ،  41824) فخر الدين (الرازي
                       539     

   ، 360 ، 21.) م.ج.ويليام (رانكلين

   ، 396) لويس  ( روجييه

   ، 219) مكسيم  ( رودنسون

  535 ، 521 ، 520 ،  348)ميجان  ( الرويلي

   ، 181 ، 170 ، 112  ،111 ، 39 ، 38)   م  (روزنتال

         182، 216 ، 264 ، 265 ، 278 ، 279 ، 280 ، 

364 ، 437  ، 478 ، 525  

   ، 124 ، 122 ، 119) ريمون  ( روي

   ،274 ،197 ، 146 ، 140 ، 15) جون جاك  ( روسو

                    289 ، 532 ، 541  

  . 332   رورتي

  496   روترفورد

   ،277) تكال  ( رزق

   ،   383) هربرت  (ريد
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   ، 188) أمين  (الريحاني

   ،  147   ريمان

   470 ، 198 ، 59) ارنست  ( رينان

 ، 490 ، 486 ، 485 ، 484 ، 483) جيريمي  ( ريفكين

494 ، 495 ، 500  

   374 ، 371 ، 370 ، 369 ،356 ، 123)هانز  ( ريشنباخ

  367  ،180 ، 365 ، ،  179) برتراند أرثر ويليام  ( رسل

  63) احمد  ( الرفاعي

   197 ، 15)  معروف  ( الرصافي

  

  

   ----- ش  ---- 
  

    162 ، 120 ، 78 ، 42 ، 38) عبد الصبور  ( شاهين

  448) أبو اسحاق  ( الشّاطبي

  489 ، 487) فيليب  ( شامبون

  476) احمد  ( الشّامي

   ، 361 ) أ (  شاف

    127)فرانسوا  ( شاتلي

  309   شاخت

   197)أحمد فارس  ( الشّدياق

  )  أبو الفتح محمد بن عبد الكريم    ( الشهرستاني

          24، 441 ، 455   

  271) أوغي  ( شولتر

    124 ، 128)هارالد  ( شومان

  

   366 ، 146) س.فرديناند ك   ( شيلر

  533) محمد  ( الشيخ

   188) لويس  (شيخو

    379)   وليم  ( شكسبير

    155   شليزنجر

   371 ، 369 ،179 ، 155  شليك

     304 ، 302)فضل  ( شلق

   273) رولند  ( شمامة

   309   شميدت

   194 ، 193 ، 192 ، 74 ، 45 ، 14) شبلي  ( شميل
               203   

     274) فتحي  ( شنيطي

  46) هدى  ( شعراوي

   158      شفيريف

   299 ، 297 ، 291 ، 285 ، 210 ، 15) هشام  ( شرابي

    366    ودرشر

   41 ، 35 ، 11 ، 10 ، 1) عبد اهللا  ( شريط

          69 ، 70  ، 97 ، 102 ، 104 ، 105  

           108 ، 116 ، 540  

  482) ليفي  ( شتراوس

  

    -----  ت  ------
  

  515) غابريال  ( تارد

    365 ، 157) الفريد  ( تارسكي

  70) العربي ( ّ التبسي

    365  تواردوفسكي

  413) أبو حيان  ( لتوحيديا

  540 ، 56) خير الدين  ( التونسي

   ، خليل223) ابراهيم  (توفيق

   101 ،  62 ، 50 ، 49) ارنولد  ( توينبي

   244 ، 219 ، 212 ، 211 ، 202 ، 15) طيب  ( تيزيني
                  374  

  525) روبرت  ( توكار

  311 ، 308) آالن  ( تورين

  68) لرحمن عبد ا ( التلمساني

   422 ، 76 ، 9) أبو الوفا  ( التفتزاني

   101 ،)  حسن عبد اهللا  ( الترابي

  533) رشيدة  ( التريكي

  533 ، 309) فتحي  ( التريكي

  300) جان جاك   ( ترور

    69) رابح  ( تركي

  154   تشايلدز
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    ------  ث   ----- 
  

  77 ، 10) عبد الرحمن  ( الثعالبي

  

    -----  خ  ------ 
  

  69)  األمير  ( خالد

  350 ، 58) أحمد  ( خان

  57) محمد بن موسى  ( الخوارزمي

  67) حمدان بن عثمان  ( خوجه

   268 ، 267 ، 266) يمن طريف  ( الخولي

     284) مارون  ( خوري

  64) حسين نعم اهللا  ( خوري

   412 ، 411 ،305 ، 81)  عبد الحميد  ( خطّاب

  417) عبد الكبير  ( الخطيبي

   70) محمد  ( الدين خير

   219) عبد المنعم  ( خالف

    176 ، 153 ، 150) أحمد خليل  (خليل

  376 ، 374) ياسين  (خليل

  304) محمد احمد  ( اهللا خلف

  

  

    -----  غ     -----   
  

    315 ، 77 ،  10) مصطفى  ( غالب

   275  270 ، 268 ، 267 ، 207 ، 171) غاليليو  ( غاليلي

   366   يلغود

  463)  موريس  ( غودلي

  480) اجنتس  ( غولدزيهر

    232 ، 133) جورج   ( غورفيتش

  482 ، 309 ، 146   غوته

  159) غاري   ( غوتنغ

   76 ، 73 ، 54 ، 24)  أبو حامد  ( الغزالي

        83 ، 84 ، 86 ، 107، 368 ، 406 ، 407 ، 408   

        409   ، 410 ، 419 ، 420 ، 427 ، 441 ، 442   

        455  ، 537 ، 539  

     325) جون باتيست  ( غراسي
 
 
 

  المصادرفهرس          
  

  باللغة العربية-1

  
                 
  ----------- ألف  -------               

   
   ،القاهرة  ، النشر   و الترجمة والتأليف لجنة مطبعة ، في تاريخ الفلسفة دروس :  ابراهيم مدآور و یوسف آرم -
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       1953 ، مصر                                        

  ------------- ج ---------              
  :  جورج سارتون -

   ،  ،مصر دار المعارف ، الدآاترة و األساتذة  من ترجمة جماعة ،)   ج 6(  ، العلم تاريخ  -                        
  .1970 ، 2ط                                           

   القاهرة اسماعيل مظهر ، دار النهضة العربية ، ترجمة  العلم و اإلنسية الجديدة ،تاريخ   -    
  1991 ،  مصر                       

  
  -----------  هـ   --------             

  
                1975 صالح الدین ، القدس ، منشورات ،  العربّي المجتمع  لدراسة مقدمات : شرابي هشام

  
  -------------ز  ---------                

  
  : زآي نجيب محمود -

                         
                             1979 ، 1 لبنان ، ط ، بيروت دار الّشروق ،  ، المثقفين هموم -                          

  .1978، 4 الشروق، بيروت والقاهرة، طدار ، جديد أو الكارثةمجتمع   -                          
  .1979 ، 1 دار الشروق ، بيروت ، لبنان ، ط ،  زاوية فلسفّية من -                           

  .  1965هرة ،مصر ، مصریة، القااألنجلو مكتبة 1، ج) جزءان ( الوضعيالمنطق -                           
  .1982-1981 القاهرة، - ،  األدبي الثالث للصف فلسفّية  مسائل -                           

  .ت.د.  الشروق، بيروت ، لبنان  دار    ، الفكري تراثنا  في  الّالمعقول و المعقول-                   
  .1980 ،مصرّیة ، القاهرة ، مصر - األنجلوبةمكت  فلسفة علمّية ،نحو -                           

    .1979  ،  2 ، لبنان ، ط بيروت الّشروق ،   دار   الفكر في العالم الجديد ،حياة  -                           
  . 1978 ، 2 ، لبنان ، ط بيروت الشروق ،  دار   ،   الّسنين حصاد   -                           

  .1963 مصریة ، القاهرة،مصر، األنجلو مكتبة و فن ،فلسفة  -                           
  . 1978 ، 5 الشروق ، بيروت ، لبنان ، ط دار  ،العربي الفكر تجديد :-                           

  . 1979 ، 2  ط ، لبنان ، بيروت الشروق ،  دار ،  العصر في مواجهة ثقافتنا   -                           
  

  ----------- ح ----------            
  
  
  
  عمار طالبي ، مخطوطة . داشراف  األفكار في الفلسفة اإلجتماعية عند مالك بن نبي ،مكانة:   سعيديحمودة  -

  . بالجزائرالمرآزیة  الجامعة قسم الفلسفة و بمكتبة                            
  
   3ط  ،  لبنان  ، الفارابي ، بيروت  دار  ،)  جزءان (، اإلسالمّية الفلسفة  في دية  الماالنزعات :  مروةحسين  -

                         1980       
  

   :حسن حنفي -  
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  .2000 ، 2 ، المؤسسة الجامعية للتوزيع و النشر ، بيروت ، لبنان ، طمقدمة في علم اإلستغراب -                   
   : في ، الحضاري موقفنا   -                        

   اّلذياألول  العربّي  الفلسفّي المؤتمر  بحوث : المعاصر  العربّي في الوطن  الفلسفة                           
  1985، 1 ط، دراسات الوحدة العربّية ، بيروت ، لبنان مرآز   الجامعة األردنّية،نّظمته                           

   .                        
     1981ینایر / ، آانون الثاني1اليسار اإلسالمي ، العدد :  في، اإلسالمي يعني اليسار ماذا   -              

  
   

  ------------ط ---------            
  
   :تيزیني طيب  -

   ،اهلي حتى المرحلة المعاصرة العصر الجمن  العربّي جديدة للفكر  رؤية  مشروع -                       
   .الثورة  إلى  التراث من:  األول الكتاب                        
  . العصر الوسيطفي  العربّي  للفكر رؤية جديدة  مشروع:  الثاني   الكتاب                        

              .1978 .انلبن ابن خلدون ، بيروت ، دار                                            

              
  ------------ ي -------- --            

  
    آرم یوسف -

  1966 مصر، القاهرة، المعارف، دار  والوجود،العقل -                
   ،3ط ، مصر ، القاهرة   ، المعارف  دار  ، اهللا و ما بعد الطبيعة ،المادة ، الحياة ، الطبيعة -                

                                                                               1956               
  

  ----------  م  ----------           
  

   مالك بن نبي -
  عة مسجد الطلبة، جاممطبوعة  الفكر االسالمي الحديث،في  وأثره المستشرقين انتاج  -                        

   ،دون تاریخ ، الجزائر                             
  .ت . شاهين ، دار الفكر ، بيرت ، لبنان ، دالصبور عبد ترجمة  ،اإلسالمي العالم وجهة  -                         

  
  لنشر،وا شعبان برآات، نشر المكتبة العصریة للطباعة تعریب ، اإلسالممستقبل -                         

  . تاریخدون .لبنان بيروت ،  – صيدا                                               
  

   عبد العظيم علي ، دار الفكر ، محمد ترجمة  اإلسالميالعالم األفكار في مشكلة -                         
  .  ت. ، لبنان دبيروت                                           

   العروبة ، القاهرة ، مصر   دار مسقاوي ، مكتبة عمر  مراجعة  الفكري في البالد المستعمرة ،الصراع  -             
  

   شاهين ، دار الفكر ر عبد الصبوو مشكالت الحضارة ، ترجمة عمر آامل مسقاوي  سلسلة  ،الّنهضة شروط -                             
  .  ت. ، دلبنان    بيروت،                                                 

  
  :أرآون محّمد -

                    
  .207، ص1990، سنة 3-2 الّتبيين،العدد ،مجّلة  والحداثةاإلسالم -                       
  1989 سنة ،  69-68 العددان في مجّلة الفكر العربي المعاصر ،     مقابلة  البدايات ، حوار -               
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  29 المعاصر ، العدد العربي الفكر مجّلة ، تقييم و استلهام جديدين للفكر اإلسالمينحو  -              
  .1984   الّسنة                                                                                

           
  للكتاب و تعليق هاشم صالح ، المؤّسسة الوطنّية ترجمة  اجتهاد ، وي ، نقد  اإلسالمالفكر-                      

  1993 ،    الجزائر                                                              
  1982 ،عادل العوا ، نشر دیوان المطبوعات الجامعّية،الجزائر  . د،ترجمة  العربيالفكر -                      
   هاشم صالح ،مرآز اإلنماء القومي ، بيروت ، لبنان ترجمة ،  اإلسالميالعربي الفكر تاريخّية -                      

                                                                 1986.  
  
  :  محّمد وقيدي -

    1988 ، 1 لبنان، ط ، الّطليعة ، بيروت دار  و اإليديولوجيا ،اإلنسانية لعلوم ا  -               
  .1985 ، المغرب ، البيضاء   الدار  ،فلسفي حوار  -               

  
  
  
  :  عابد الجابري محمد  -

   ، جزءان  ،  في اإليبستيمولوجيا المعاصرةنصوص دراسات و ، إلى فلسفة العلوم  مدخل -                           
   1 ط، ، لبنان  بيروت الّطليعة ، دار  ، الفكر الرياضي و العقالنية المعاصرة  تطّور : 1ج                            

                             1976.    
   1 ط، دار الّطليعة ، بيروت ، لبنان  ، العلميالمنهاج التجريبي و تطّور الفكر : 2ج                            

                              1976.  
   ، 1 بيروت ، لبنان ، ط، دراسات الوحدة العربية  مرآز   ،نقدية مراجعة العربّي،  الّنهضوّي  المشروع  -                           

                                                1996  
   المرآز الثقافي العربي الدار البيضاء،المغرب،و دارنشر في تراثنا الفلسفي،عاصرةم قراءات،  و التراثنحن -                              

  .1982 ،2الطليعة،بيروت،لبنان،ط                                
   الحضارات أم حوار صراع : في  نظریة عامة ،مقاربة، واحدة و ثقافات متعّددة حضارة     -                          

  1997 ، مصر ، القاهرة ،  اآلسيوّیة اإلفریقّية منّظمة تضامن الّشعوب  نشر  ،الّثقافات                             
   1 ط ، لبنان ،  بيروت  ،  العربّي  المستقبل دار : الخصوصّية و الكونّيةبين  العربّي  الفكر     -                          

                                     1996.  
  :مرآز دراسات الوحدة العربّية  . 1998 دیسمبر ،  8مجلة النص الجدید ، العدد :  في ، و العولمةالثقافة   -                           

   
                                
  1984 ،1 لبنان ، طبيروت،ّطليعة ،  دار ال، تكوين العقل العربي):1( العقل العربينقد   -                             
   ،مرآز  العربي،دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربيةالعقلبنية ):2( العقل العربينقد   -                         

  .1987 ،2 الوحدة العربّية ، بيروت، لبنان ، ط دراسات                                           
   دراسات الوحدة العربّية  ،مرآز العقل السياسي العربي ،محدداته و تجلياته): 3( العقل العربينقد   -                             

  .1990 ،  1 ط  لبنان بيروت،                                                
                              

  
  : محمود أمين العالم -

                         
  .     ت. مصر، دالقاهرة، دار الهالل ، ،  فكريةمعارك -                       

  ت. ، د،القاهرة،مصر دار المعارف ،  المصادفةفلسفة  -                      
                            العربّية  الوحدةمرآز دراسات  -

                        
   مع مدخل و مقّدمة تحليلّية و شروح للمشرف على،  مناهج األدّلة في عقائد المّلة عن الكشف  -                      

   محمد عابد الجابري ، سلسلة التراث الفلسفي العربي ، مؤلفات ابن رشد ، نشرالدآتور المشروع                                         
    1998، 1 ط بيروت،لبنان،  ،  العربية دراسات الوحدة مرآز                                         

   مقدمةو مع مدخل ، الحكمة من اإلّتصال  و المقال في تقرير ما بين الّشريعة فصل -                        
   الفلسفي التراثابري ، سلسلة  و شروح للمشرف على المشروع محمد عابد الجتحليلّية                                    
   دراسات الوحدة العربّية ،بيروت ، لبنان ،  مرآز بي، مؤلفات ابن رشد ،نشر العر                                     

   . 1998 ، 1 ط                                      
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   مع مدخل،لحوارا  التهافت ، انتصارا للروح العلمّية و تأسيسا ألخالقّياتافتته  -                          
  ،  عابد الجابريمحمد مقّدمة تحليلّية و شروح للمشرف على المشروع الدآتور و                                       
  الوحدةفات ابن رشد، نشر مرآز دراسات  مؤّل. الّتراث الفلسفي العربي سلسلة                                      

   .1998 1 ،ط ، بيروت ، لبنان ،  العربّية                                        
               

  ------------ ن ----------           
  
  :  نصار ناصيف  -

   :في  ،عاصرةالم حول نهضة الفلسفة في الثقافة العربية مالحظات   -                   
Anouar ABDEL-MALEK ,Abdel-Aziz BELLAL ,Hassan HANAFI( sous la direction   de MM) :               
Renaissance du Monde Arabe , Colloque International de Louvain  ,. Ed.  
 Duclot , Belgique ,  1972 

                    
  .1977 دار الطليعة، بيروت، لبنان، ، الفلسفياالستقالل قطري   -                    
                     

  ------------ س ---------              
  
  :سالم یفوت . 

   ، بيروتالنشر دار الّطليعة للطباعة و ،  العربّية اإلسالمّية ، الّتعليل الفقهيالمعرفة حفرّيات  -                      
  1990 ، لبنان                                    

   مزیدة و منقحة 2ط الّطليعة ، بيروت ، لبنان،  دار  المعاصرة في النقد و الحقيقة ، العقالنية   -                      
  : صدر الكتاب في طبعته األولى تحت عنوان  . ( 1989                            

  .1982 دار الّطليعة ، بيروت ، لبنان، ،  العلم و العقالنية المعاصرةفلسفة   -                      
  

  .1986 لبنان، دار الطّليعة ، بيروت ، ،  العلم المعاصرة و مفهومها للواقعفلسفة  -                      

  
  
  1993 ، مصر ، القاهرة العامة للكتاب ، الهيئة  العلم ،عصر : سمير حّنا صادق -

                

        
  

  ------------- ع----------          
  
  
  :    عبد اهللا شریط -

            
  .1981 ، 2ط للنشر و التوزیع، الجزائر ،  الوطنية الشرآة  األخالقي عند ابن خلدون ،إلفكر -             
  1981، 2نية للنشر والتوزع، الجزائر، ط الوطالشرآة ، الثقافة الجزائريةواقع من -                     

   .1981 ، 2 الوطنية للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ط الشرآة ، المفاهيم معرآة  -                     
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  .1981 الجزائر، الجامعية، المطبوعات دیوان  وقضايا التنمية،االيديولوجية المشكلة  -                     
  
  

  1973 لبنان ، ، بيروت الحقيقة ،  دار ، الّتاريخي و الفكر العرب : اهللا العروي عبد
  

  : عثمان أمين -
    

  .1967 مكتبة األنجلو مصریة، القاهرة، مصر ، ،فلسفية محاولة  -                      
  ة الشؤون  األصالة، وزارمجلة  واالجتماعي باللغة العربية،الفلسفي ضرورة المعجم في -                      

  .1979، مارس 67 الجزائر، العدد الدینية،                                                     
  .1978، ماي 57 مجلة األصالة، وزارة الشؤون الدینية، الجزائر، العدد، ،العربية اللغة فلسفة   -   

  
  : الرحمن بدوي عبد-

  .1965، 2 ، مصر ط القاهرة مكتبة النهضة المصریة، ،وجودي الالزمان   -                           
   .1973، 2 بيروت، طالثقافة، دار ، في الفلسفة الوجوديةدراسات  -                           

                          
  

  -----------ص-----------               
  : صادق جالل العظم  -

                   
  1968 الطليعة ، بيروت ، لبنان ، دار  بعد الهزيمة ،الذاتي النقد  -                   

  1979 ، 3 ، ط،لبنان العودة ، بيروت  دار ،  الحديثةالغربية في الفلسفة دراسات -                   
  .1969 الّطليعة ، بيروت، لبنان ، دار  الّدينّي ،الفكر نقد -                   

 

 -----------ق  -----------              
  

  :  زریق قسطنطين  -
                 

   1967  ،  لبنان العلم للمالیين ، بيروت ، دار الّنكبة مجّددا ،معنى  -                
    1977 ، بيروت ، لبنان ، للمالیين دار العلم ،  و المستقبلنحن -                  

  

  -----------ش- ---------                 
  : شميل شبلي

  
  المقتطف ،  : في  اإلشتراآية الحقيقية ،حول:شبلي شميل  ))  ،واإلرتقاء النشؤ فلسفة  حولمقاالت -              

  .1910، 1المقتطف، مصر، ط.1913  ،ینایر  /  الثانيآانون                
  

                .1913  ،ینایر  /  ، آانون الثانيالمقتطف : في  اإلشتراآية الحقيقية ،حول  -              

              
  ------------ ت ---------                  
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   اآلداب الوطني للثقافة و الفنون و المجلس ،  جالل شوقي ترجمة  الثورات العلمّية ،بنية:  آوهن توماس  -
  .  1992 ، الكویت                    

  

  ------------  غ  --------                
  
  :  غاستون باشالر -
  

   عبد الدایم ، نشر وزارة اهللاعبد .عادل العّوا ، مراجعة د. دترجمة ، العلمي الجديد الفكر  -                     
  د خليل ، دار الحداثة خليل أحمترجمة  العلمي الجدید ،للعقل فلسفي في مبحث الرفض ،فلسفة  -                     

  .1985 ، 1 ، لبنان ، طبيروت                                 
   احمد خليل ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشرخليل.  دترجمة  العقل العلمّي ،تكوين  -                     

  .1982 ، 2 ط  ، التوزیع ، بيروت ، لبنان  و                                 
  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  باللغات األجنبية المصادر - 2

 
 

  
--------------------------------------------A ------------------------------------------ 
 
 
- André MERCIR  :De  la  Science à l Art  et à la  Morale , Essais , ed . du Griffon 
                              Neuchatel , 1950. 
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: 
-----------------------------------------   -G -------------------------------------------- 
 
- Gaston  BACHELAR   
                                     La Formation de l’Esprit Scientifique , Ed. Vrin , Paris  

                                         France ,  1967  . 
                                      
                                     
                                      La Philosophie du  Non , Ed. P.U.F , Paris , France , 1949. 
                                    
                                       La Psychanase du Feu ,  Ed. P.U.F , Paris , France , 1985. 
 
                                       Le Nouvel Esprit Scientifique ,Editions P.U.F ,Paris, France  
                                        1966 
 
 
- Georges CANGUILHEM  Etudes d histoire et de Philosophie des Sciences                                           
             EditionsVrin , Paris , France , 1975. 
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-  Imré LAKATOS : The Methodology of Scientific Research Programmes , Cambridge 
                                     University  Press, London ,1978 
. 
 
--------------------------------------------- -J------------------------------------------ 
  
-  Jean BOUDRILLARD:- Qu'est-ce que la modernisation? , Ed.Grasset ,Paris , France , 1998 
 
- Jean-TOUSSAINT DESANTI : Les Idéalités Mathématiques , Editions. Armand Collin , Paris     
                                                                France ,  1968 . 
  
   
 
- Jurgen HABERMAS: 
                              Communication and The Evolution of Society , trans.by Thomas           
                                         Mccarthy, Ed. HEB , London , 1979. 
 
  
                               Modernité, And Incomplete Project , In Peter PROOKER  
                                              :Modernity/PostModernity , Ed ; Longman , Newyork , 
                                                U.S.A. , 1992 
 
                                  The Philosophical Discourse of Modernity,Traslated Frederick   
                                        LAWRENS,M.I.T Press , Cambridge,London ,1998 
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 The Structural Transformation of the Public Sphere ,Translated  from  
                                     German  by  THOMAS BURGER  whit assist. of Frederick LAWRENCE,Ed.  
                                    Polity Press  ,London ,  1989 
                                   
                                 The Théory of Communicative Action , (2 volumes) , Translated by Thomas 
                                          MCCARTY , vol. II Life Word and System : Acritique of Functionalist  
                                         Reason  , Ed.   Beacon Press , Boston , 1987 
 
                                 Toward Rational a Society , Ed . H.E.B  ,  London , 1971  .  
 
----------------------------------------------K------------------------------------------------   
 
- Karl POPPER : 
                             Logic of Scientific Discovry , Hutchin on , London , 8th Impression , 
                             1976. 
 
                              Unneed Quest ,Ed. William Collins Sons , Glasgow , 1976. 
 
                                     
   
    
  -------------------------------------------- L ------------------------------------------ 
 
 
- Louis ALTHUSSER : Philosophie et Philosophie Spontannée des Savants ,  Ed . Maspéro  , 
                                           Paris . France, 1974 . 
 
 
 - L.W HULL :  History And Philosophy of Science  , Ed.Longman ,London , 1965. 
  
  
 
 
  -----------------------------------------------------  M ------------------------------------------------- 
 
- Michel  FOUCAULT : Surveiller et Punir; Ed. Gallimard , Paris , France , 1975. 
                              : L’Archéologie du Savoir  , Ed.Gallimard , Paris, France , 1966 

                                    :  Histoire de la  Sexualité , (4 tomes) 
- T1 : La Volonté de Savoir , Ed . Gallimard , Paris , France , 1976. 
- T2 : L’Usage des Plaisirs ,  Ed. Gallimard , Paris , France , 1984. 
- T3 : Le Soucis de Soi , Ed. Gallimard , Paris , France , 1984. 
    -           T4 : Les Aveux de la Chair , Ed. Gallimard , Paris , France , 1984. 

                                      - Les Mots et les Choses , Ed. Gallimard , Paris , France , 1976.. 
 
-  Mohamed Arkoun : 
                                      
                                    Lecture du coran ,Islam d’hier et Aujourd’hui,Ed. Maison Neuve  
                                              et Larousse ,Paris , France, 1984 
 
                                     Pour une critique de la raison islamique ,Editions .Maison Neuve et 
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                                              Larousse , Paris , France ,  1984. 
 
 
 ---------------------------------------------T ------------------------------------------------ 
 
 
- Thomas S. KUHN : 
                                   La Structure des Révolutions Scientifiques , Ed.Flammarion , France ,1983. 
 

,International Encycolopdia  of Social  Sciencces :  in,The History of Science                                      
                                    Ed..by D.L. Sills Macmuillan ,New Work , 1968 
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  باللغة العربية-1
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  ----- ألف  ----                

  :  أبو حامد الغزالي -
  

        ، 1964 ، القاهرة ، مصر ، المعارف دار ، سليمان دنيا  تحقيق  ،العمل ميزان  -           
       1985 ، مصر ، القاهرة عبد الحليم محمود ، دار الكتب الحدیثة ، تحقيق   من الضالل ،المنقذ  -                  

   الّتهافت ، مصطفى الحلبي ، القاهرة ، مصر  تهافت هذا الكتاب في مجّلد واحد مع  طبع  الفالسفة،تهافت -                  
  .هـ   1321                                

  
  .1976. 1989 للنشر، الجزائر ،موفم األنيس ،  1،ج ) ج3( ،المؤانسة و اإلمتاع: أبو حيان التوحيدي -
  
  .مصر ،  القاهرةالمصرّیة ،  -محمود قاسم ، مكتبة األنجلو.  دتحقيق  المّلة ،عقائد األدّلة في مناهج:  ابو الوليد بن رشد - 

                             1964   
   مع مدخل و مقدمة، اإلّتصال  من المقال في تقرير ما بين الّشريعة و الحكمة فصل -               

   محمد عابد الجابري ، سلسلة التراث الفلسفي المشروع و شروح للمشرف على تحليلّية                                    
   العربّية ،بيروت ، لبنان ،  الوحدةلفات ابن رشد ،نشر مرآز دراسات  بي، مؤالعر                                     

   .1998 ، 1 ط                                      
   القاهرة ، لبنان  ، بيروت  ،   و بحوث الدول الناميةدراسات الّتنمية ،  قضايا -                                         

                                                  .1998 ، 12 ، العدد مصر                                           
   مدخلمع ،لحوارا  ، انتصارا للروح العلمّية و تأسيسا ألخالقّياتالتهافت تهافت  -                 

  ،  الجابريعابد محمدرف على المشروع الدآتور  مقّدمة تحليلّية و شروح للمشو                                       
  الوحدةمؤّلفات ابن رشد، نشر مرآز دراسات  . الّتراث الفلسفي العربي سلسلة                                      

   .1998 1 ،ط  ، ، بيروت ، لبنان العربّية                                        
  
   ، دار الفكر العربي ، 1 عبد الهادي أبو ریدة ، جمحّمد تحقيق،)  ج 2(  الكندي الفلسفّية رسائل :  الكندي أبو یوسف یعقوب بن اسحق-

  1950 مصر ، ،  القاهرة                                                  
  
  
   2،طر و التوزیع ، تونس  بوسالمة للطباعة و النشدار  ، عند الغزالي  الّسببّية مفهوم:  أبو یعرب المرزوقي -

                               1985  
  
  .                                                           ، دار الطليعة ، بيروت ، لبناننصري تحقيق البير ،  اهل المدينة الفاضلةآراء :    أبو نصر الفارابي-
  
  
  : أبو علّي بن سينا -

   ،1960 دنيا ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، سليمان تحقيق  ،  و التنبيهات اإلشارات -                
   . 1911 مطبعة الّسعادة ، القاهرة ، ، الّنجاة  -                
  .1964 دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ، سعيد زاید تحقيق الشفاء،المنطق،القياس، -                

  
  
  :الّشهرستانيمحمد بن عبد الكریم  ابو الفتح -

                                
   1968مصر، ،القاهرة   الحلبي، تحقيق عبد العزیز محمد الوآيل ،مؤسسة )ج 3(، و النحل الملل-                     

  مصري ،القاهرة   الجبالومطبعة تحقيق محمد سهيرمحمد مختار ،   ، الفالسفة مصارعة  -                     
  ت. د، تحقيق ألفرید غيوم ، مكتبة المثنى ، بغداد ، العراق ،  في علم الكالماإلقدام نهاية  -                      
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   مرآزة علىدراسة ،)1954-1830( العربية في المغرب العربي الثقافة مدارس:  أبو القاسم سعد اهللا -
  فبرایر-، ینایر79 وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر، العدد نشر الثقافة،  مجلة    لجزائرا                                  

  
  . ، مصر ، دون تاریخالقاهرة مكتبة المكتبي ، ،  إبليستلبيس :    ابن الجوزي-
  
  .1966  ،  3 ، مصر ، ط  القاهرة المعارف ،  دار ،  أحمد أمينتحقيق  ،   بن يقظانحي :  ابن طفيل -
  
  1907 القاهرة ، مصر ، ، مطبعة الّسعادة  ،  العلماء بأخبار الحكماءإخبار:   ابن القفطي -
  
  
   الحّق   عبد ترجمة محمد یوسف موسى ،و علي حسن عبد القادر ، و عبد العزیز ،  اإلسالمفي و الّشريعة العقيدة:  أجنتس جولد زیهر -

  1959  ،2 ط،ثة ، القاهرة ، مصر   الكتب الحدیدار                              
  
   ، لبنان بيروتعبد الكریم احمد ،دار اآلداب ،  .  دترجمة ، المعاصر في صراع، الّنظريات السياسّية في العالم أفكار :بيرنز . مادوار  -

  1975 ، 1 ط                              
  
   1 ط،باریس - عادل العوا ، منشورات عویدات ، بيروتترجمة  ،  الفرنسي المعاصر الفكر:      ادوار موروسير-

                             1978.  
  صدمة الحداثة ، : 3، ج )  أجزاء 3 (  اإلتباع و اإلبداع عند العرب ، في بحث  ،   و المتحولالثابت ] : علي احمد سعيد[ أدونيس -

  .1978 ، 2 ، لبنان ، ط بيروت   ،   العودة دار                                       
  
   ابي صالح، مرآز اإلنماء القومي ، بيروت و باریس جورج ترجمة  فوآو، مسيرة فلسفية،مشيل : أوبير دریفوس و بول رابينوف  -

  ت  .د                                               
  
    1978 ، 1  ، لبنان ، طبيروت ابن خلدون ،  ارد ،   ميشال آيلوترجمة   اإلجتماعيالوعي : أوليدوف  .-
  
  
  دارمحمد سلمان حسن ،   .  و تقدیم دتعریب  العامةالقضایا: 1ج، )جزءان( السياسي اإلقتصاد  : النكه اوسكار  -

  1978 ، 3 ، ط لبنان ،    بيروت ،  الطليعة                                  
  
  .ت. و النشر ، بيروت ، لبنان ، دللدراساتاسعد رزوق، المؤسسة العربية   ترجمة  ، آانط : أوغي شولتز -
  
  
      دمشق الثقافة و اإلرشاد القومي ،  وزارة منشورات الياس بدیوي ،   ترجمة  ، نيتشه  فلسفة:  أوغن فْنك -

  .1974 ،  سوریا                                      
                                    

  
  
  
   أحمد أمين اإلسالمية، نشر دار الكتابموسوعة  ، العصر الحديثفي اإلصالح  زعماء :   أحمد أمين-

  .تاریخ بيروت، لبنان، دون    العربي،                               
  
  
  : أحمد موساوي -

   جامعة الجزائر ، ، الفلسفة مخطوطة مودعة بمعهد   ، عاصرةالم الوضعي المنطقي في الفلسفة العربّية اإلّتجاه -                       
  .1980 -  1979 الفلسفة ،في رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة وهي                             

   ، مجلة سداسية متخصصة فلسفية دراسات مجّلة:   في ،  المحموالت من الّرتبة األولىمنطق -
  .1996 األول، األول،العدد عن معهد الفلسفة جامعة الجزائر،السنة األولى، السداسي تصدر                              

  
  
  1953مصریة ، القاهرة ، مصر، - األنجلومكتبة  ،  الحّقميزان : اإلهواني فؤاد أحمد  -
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  :       ایمانویل آانط-

   العربّيةفتحي الشنيطي ، دار الّنهضة .  و تقدیم دةترجم  ميتافيزيقا األخالق ،أسس -                           
   .1969 ، 2ط ، لبنان ،  بيروت و النشر،  للطباعة                                     

   نازلي اسماعيل حسين ، دار اللكتاب ترجمة  علما ،تصير لكّل ميتافيزيقا يمكن أّن مقّدمة -                            
  .1968 مصر ، ، للطباعة و النشر ، القاهرة العربي                                    

  
  1997 ، للثقافة ، القاهرة ، مصر  األعلى المجلس  ،أنور مغيث  . دترجمة  ، الحداثة  نقد : تورین أالن  -
  
  
  
   لبنان ، بيروت   ،عة للطباعة و النشر   الطليدار ترجمة جورج طرابيشي ،  ،  ) اجزاء 7( الفلسفة تاريخ: :  اميل برهييه -

   1983 ، 1 ط                                
  
  
  
    67 العدد األصالة، وزارة الشؤون الدینية، الجزائر، مجلة ، الفيلسوف عثمان أمينذآرى في:  العربي اسماعيل  -

  ،1979 مارس                        
  
  

  
   ، بيروت ، لبنان ،التوزیعنقوال زیادة ،نشر األهلية للنشر و . دترجمة  ،   ج2 ،لبشريةا تاريخ :  توینبي ارنولد  -

                       1985.   
  

   .1964 ، مصر ، القاهرة العربية ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ،  الطبعة:    الطبيعة  :أرسطو  -

  

  ------- ب-------               
  
    هـ 1409 ، 4 العالمية ، روي، سلطنة عمان ، طالمطابع  اسالمية في أصول األباضية ، دراسات :  بن سعيد أعوشتبكير -
  
  للمالیين ، دالر العلم زاید و محمود یوسف  فارس نبيه أمين ترجمة  في الّتاريخ ،العرب :  لویس  برنار -

    1954 ، لبنان ، بيروت                       
  
  .1980 ، 2 ط،باریس - مصطفى الرقى ، منشورات عویدات ، بيروتترجمة  ، سبّيةالن :  آودیرك بول -
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  -------- ج -------           
  
  .  ت. ، لبنان ، دبيروت مكتبة الحياة ،  دار  ، عبد اهللا امين  ترجمة  ،الدولة و الفرد : جاك ماریتان -
  
    3 لبنان ، ط ، بيروت   ، عویدات  منشورات ،  خوري األب مارون ترجمة  ،  سارترإلى الفرنسية من ديكارت الفلسفة :  فال جان  -

                                            1982  
  
  الحميدسى و علي عبد المنعم عبد  محمد یوسف موتحقيق في أصول اإلعتقاد ،األدّلة إلى قواطع اإلرشاد آتاب،: الجویني  -

  .1950 ، مصر  ،  القاهرة                            
  : جون بول سارتر-

                       .                تاریخبدون ترجمة آمال الحاج، مكتبة الحياة، بروت، ،انساني مذهب الوجودية -                      
   دار  نشرفي االنفعال الفينومينولوجي، ترجمة هاشم الحسيني،  دراسة ، االنفعالنظرية-

  تاریخ   الحياة، بيروت، دونمكتبة                                                  
                                           .  

   ، المجلس الوطني للثقافة  المعرفةمحمد عصفور ،عالم . دترجمة  ، ليفي شتراوس الى دریدا  من  بعدهاما و البيوّية:  جون ستروك -
    الكویت الفنون و اآلداب ، و                                       

  
                            2 دار المعارف ،مصر ، ط، ترجمة جماعة من الدآاترة و األساتذة  ،)   ج 6(  العلم ، تاريخ - : سارتون جورج  -
                                 1970  
   اسماعيل مظهر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصرترجمة  العلم و اإلنسية الجديدة ،تاريخ -                           

                                     1991               
   
   بيروت النهار للنشر ،  دار ، سوسيولوجية و قانونية مقارنة دراسة:  األديان و أنظمة الحكم  تعدد :  جورج قرم -

                                         1979 ، لبنان                             
  

   خليل احمد خليل ، دیوان المطبوعات الجامعية .  دترجمة  للمعرفة ،اإلجتماعية األطر:  غورفيتش جورج  - 
  .الجزائر                                        

  
   3 ط، توفيق ابراهيم سّلوم ، دار الفكر، موسكو تعریب  تاريخ الفلسفة ، موجز :  جماعة من األساتذة السوفييت -

                                          1979  
  
   ، منشورات عویداتمّتىم آری. دترجمة  ، الميتافيزيقا طبيعة: جماعة من فالسفة اإلنكليز المعاصرین-

  .1981 ، 1باریس ، ط-بيروت                        
  

  
   فؤاد آاملتعریب  الفلسفية المختصرة ،الموسوعة) :  عضوا 48( الفالسفة و العلماء اإلنجليز من جماعة  -

  . ت .دوت لبنان ،   القلم ، بيردار  ، نجيب محمود زآي.    ، مراجعة دجماعة و                            
  
  
   :  جميل صليبا -

  1979  ، ، دار الكتاب اللبناني 1 ج،   ) جزءان (  الفلسفي المعجم  -                         
             1972، 3 ، لبنان ، ط بيروت ،  اللبناني الكتاب دار  الّنفس ،علم -                         

   :في ،  الفلسفي في الّثقافة العربّية المعاصرةالفكر -                         
   الجامعةمنشورات ،  العربي في مائة سنةالفكر:    صروف ونبيه أمين فارس فؤاد                             
  1967 ، لبنان  بيروت ،   األمریكّية                             

  

  ------- د  ------                 
  
   محّمد عبد الهادي أبو ریدة ، دار اللمعارف ، القاهرة ، مصر  ترجمة ، الفلسفة في اإلسالم  تاريخ :بوردي  -
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   ، لبنان ، بيروت العربية للدراسات و النشر ،  النمؤسسة ترجمة أسامة حامد ،  ،  فيبر ماآس :  دونالد ماآري-

    .      1975 1 ط                                          

                                 
  -----  هـ   -----                                       

   ،بيروت و النشرن  للدراسات العربية المؤسسةفؤاد زآریا ،  . ترجمة د،   الفلسفة العلميةنشأة : ریشنباخ هانز  -
  1979 ، 2 ، ط لبنان                      

  .1982، 1 زغبي علما، منشورات عویدات، بيروت وباریس، طسلسلة غيابهم، يحضرون الذين: لزغبي هاني ا- -
  
   ترجمة عباس عدنان،   على الدیمقراطية و الرفاهيةاإلعتداء ، العولمة  فخ: و هارالد شومانبيترمارتين هانس  -

  .1998 اآلداب ، الكویت    و و الفنون للثقافة المجلس الوطني  ،  علي                         
   
  : هيغل -
  

  .1981 ، 1 ، لبنان ، ط بيروت ،  الطليعة ، دار  صفوان مصطفى  ترجمة  ظهور العقل ،علم-                 
  الشرآة الوطنية للنشر / و تعليق مصطفى صفوان ، اليونيسكوترجمة  ،الروح فينومينولوجيا  -                 
  .1981 ، التوزیع ، الجزائر و                                                

  
  .1971الثقافة،دمشق،سوریا، ترجمة محي الّدین صبحي ، منشورات وزارة  ،  اإليديولوجياعصر:  هنري ایكن -
  
  .1969 ترجمة فؤاد زآریا، دار النهضة،القاهرة،مصر، ، أنواعها و مشكالتها :الفلسفة : هنتر ميد -
  

  : مارآيوز هربرت -
  المؤسسةفؤاد زآرّیا ،  . ترجمة د،   و نشأة الّنظرّیة اإلجتماعّية هيجل  ،الثورة و العقل-                              

  1979 ، 2 لبنان ، ط ، بيروت  ، للدراسات و النشر  العربّية                                
  1971 ، لبنان ، بيروت ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ، دار اآلداب ،  ،  النفي فلسفة -                       

  
  1982 ، 2 الحداثة ، بيروت ، لبنان ، طدار  ، عبد الحميد العبادي ترجمة : التاريخ علم :  هرنشو -
  
  
  : هشام شرابي-
  

  .1975 ،فلسطين   ، صالح الدین ، القدس  منشورات  المجتمع العربي ،لدراسة مقدمات -               
  1987  ،  الطليعة ، بيروت ، لبناندار المعاصر،  العربّيبحث في المجتمع  :  البطريرآية البنية -               

  

  -------ز  ------                 
  : نجيب محمود زآي  -

    .ت. دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، د،راسل برترند  -                            
  1958 ، مصر ، المعارف دار ،  هيومديفد -                            

  .ت . د، ، لبنان  بيروت الّشروق ،  دار  ، جديد أو الكارثة  مجتمع  -                            
  .1979 ، 1 ، لبنان ، ط بيروت دار الشروق ، ،  زاوية فلسفّية من   -                             

  .1980مصرّیة ، القاهرة ، مصر ، - األنجلومكتبة ، فلسفة علمّية نحو  -                             
    1979  ،  2 ، لبنان ، ط بيروت الّشروق ،   دار   الفكر في العالم الجديد ،حياة  -                            
         1978 ، 2 ، لبنان ، ط بيروت الشروق ،  دار   ،   الّسنين حصاد   -                            
  .1963 األنجلو مصریة ، القاهرة،مصر، مكتبة و فن ،فلسفة  -                            
  1978 ، 5 ، بيروت ، لبنان ، ط الشروق دار  الفكر العربي ،تجديد :-                            

  . 1979 ، 2 ، لبنان ، ط  بيروت الشروق ،  دار ،  العصر في مواجهة ثقافتنا -                                  
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                  1967 ، القاهرة ، مصر مكتبة ،  في الفلسفة المعاصرةدراسات:  ابراهيم زآریا  -

  
  ----------- ح --------             

  
  
   العربية    الوحدة دراسات مرآز  استطالعي اجتماعي ،ثبح   العربي المعاصر ،المجتمع: برآات حليم  -

   .1984 ، 1ط لبنان ،   ،  ،بيروت                      
  
  عمار طالبي ، مخطوطة . داشراف  األفكار في الفلسفة اإلجتماعية عند مالك بن نبي ،مكانة:   سعيديحمودة  -

  . 1985 ، بالجزائر   المرآزیةعة   قسم الفلسفة و الجامبمكتبة                       
  
  الكویت اآلداب ،  و عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون ،   الحضارة : حسين مؤنس -
   

   في اليسار اإلسالمي  ، اإلسالمي يعني اليسار ماذا:  حنفي حسن  ،   يعني اليسار اإلسالميماذا:  حنفي حسن  -
    .1981ینایر / ، آانون الثاني1 العدد                  

  
     لبنان  ، الفارابي ، بيروت  دار  ،  1 ج،)  جزءان (، اإلسالمّية الفلسفة  في  المادية النزعات :  حسين مروة-

     1980 ،  3ط                   
  

  ---------- ي --------             
  
   
   المعارف بمنشأة الحميد صبره ،و نشره  عبد ترجمه ،  القياس األرسطّيةنظرّية :  لوآاشفيتش یان  -

  .1961 ، اإلسكندریة،مصر                        
  
  
   ،دار دراسة تحليلّية لإلّتجاهات العلمية في فلسفة الفرن العشرين:  المعاصرة الفلسفة في مقّدمة:  یاسين خليل -

   ،1979 ، بيروت، لبنان ، الكتاب                         
  
  . القلم ، بيروت ، لبنان دار  ،   الحديثةالفلسفة تاريخ:  یوسف آرم -
  
  .1978  ،  7 ط ، دار المعارف مصر ،  العام الّنفس علم مبادئ :  مراد یوسف  -
  
   المجلس الحصاد ، اآلفاق المستقبلية ، ، األصول القرن العشرين ، في  العلم فلسفة یمنى طریف الخولي ، -

  .2000 ، 1 ط،  الكویت اآلداب ،  و و الفنون   للثقافة  الوطني                           
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  ------  ك  -------                      
  
  .1975 ، 1 ط، ، بيروت ، لبنان عویدات عادل العوا ، منشورات ترجمة  الفلسفة ، عظمة : یاسبرس آارل  -
  
  : آارل بوبر -

    :آتبه  في علي  محمدماهر عبد القادر .:  نشره بالعربية د،  الكشف العلميمنطق   -                                  
  .225 إلى 215ص . ت. المعرفة الجامعية ، اإلسكندریة، مصر ،ددار ،  المعرفة العلميةنظرّیة -                                   

  254الى177،ص1984العربية،بيروت،لبنان، النهضة ،دار المشكالت المعرفية-                                   
  .452الى 387،ص1985 دار النهضة العربية،بيروت ،لبنان،، المنطق و مناهج البحث-  -

خلدون النقيب .د     تقدیمریني ،   رجا الّدمحّمـد.    دترجمة  في سوسيولوجيا المعرفة ،مقّدمة ، و األوتوبيا اإليديولوجيا :  مانهایم آارل -
    .1980، شرآة المكتبات الكویتّية ، الكویت ، 

  
  : مارآس آارل  -
  

                      1966 جورج طرابيشي ، دار دمشق ، سوریا ، ترجمة  ،األلمانية االيديولوجيا   -                  
   النشر و دار الهدى للطباعة ،محمد البراوي  .  ترجمة د، 2ج)  أجزاء 3 (  المال ، رأس   -                  

  .ت. د،  لبنان ،   بيروت                         
  
 .  

   مصر ، الثقافة الجدیدة ، القاهرة دار ،  األخضر العفيف ترجمة  الّشيوعي ،البيان : فریدریك انجلس و آارل مارآس  -
      1998 ، 1 ط                                    

  
   دارنشر تقدیم محمد علي أبوریان،  ، ترجمة و تعليق جالل محمد موسى ،  العلوم الطبيعيةفلسفة:  همبل آارل -

   .                : 1976 لبنان، - و دار الكتاب اللبناني ، بيروت   مصر، - المصري ، القاهرة الكتاب                    
 

  ،مصر القاهرة المطذبعة األميرّیة ،  ، اهللا سلطان  حمدیوسف مراد و  .د ترجمة  دراسة الطب الّتجريبّي ،إلى  مدخل:  آلود برنار -
                                        1944      

  
   ، لبنان ،  بيروت ،  عویدات منشورات  ، توفيق وهبه  ترجمة ،  األوروبية الحضارة تاريخ : آلود دلماس -

    1982 ، 2 ط                                   
    

  ------   ل  -------                 
  
  1970 ، موسكو ، اإلتحاد السوفييتي ، التقدمدار  :  أعلى مراحل الرأسماليةاإلمبريالية :  لينين -
  
   القاهرة  مصریة،جلو   األنمكتبة محمود قاسم و السيد بدوي ،  ترجمة ،  أوغست آونتفلسفة:  برول ليفي -

  -------  م  -------              ت. ، دمصر                   

  
  :        بن نبي  مالك  -

   مسجد الطلبة، جامعةمطبوعة  االسالمي الحديث،الفكر في المستشرقين وأثره  انتاج  -                             
   تاریخنالجزائر،دو                             

  .ت . عبد الصبور شاهين ، دار الفكر ، بيرت ، لبنان ، دترجمة  العالم اإلسالمي ،وجهة -                                 
  -صيدا شعبان برآات، نشر المكتبة العصریة للطباعة والنشر، تعریب ، اإلسالممستقبل -                      

  . تاریخدون   ،  تبيرو                           
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   محمد عبد العظيم علي ، دار الفكر ، بيروت  ترجمة  األفكار في العالم اإلسالميمشكلة -                             
  . ت. دلبنان                            

  .ت. ، د2 ، ط لبنانيروت ،  ترجمة عبد الصبور شاهين ، دار الفكر ، ب،  الّثقافة مشكلة -                            
   العروبة دار مسقاوي ، مكتبة عمر  مراجعة  الفكري في البالد المستعمرة ،الصراع  -                     

  .ت. ، مصر ، دالقاهرة                          
   عبد الصبورو  مشكالت الحضارة ، ترجمة عمر آامل مسقاوي سلسلة  ،الّنهضة شروط -                     

  ت. ، دلبنان ، بيروت،   الفكر دار  ،   شاهين                           
                            

  
  .  2 لبنان ، ط، الفكر ، بيروت دار  الفكر العربي ، في دراسات :  ماجد فخري - 
  
   1986 فيفري 21-20 ببيروت في المنعقد   لهوية لعربية ،  مؤتمر حول العلمنة و اوقائع : األبحاث اللبنانية و مؤسسة الدراسات -

   .1976 ، لبنان ، بيروت                                      
  :  ماهر عبد القادر محمد علي -
  

  254الى177،ص1984 النهضة العربية،بيروت،لبنان،،دار المعرفيةالمشكالت   -                            
  .          1985 العربية،بيروت ،لبنان،النهضة دار ،  و مناهج البحثالمنطق -                            

    .  ت. دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندریة، مصر ،د،  المعرفة العلميةنظرّية -                            
   دار النهضة العربية للطباعة و النشر،، الرياضي ، المنطق 3 ، الجزء العلوم فلسفة  -                             

  .57 ، 56،ص 1985بيروت،لبنان،                                               
   و النشر ،للطباعة دار النهضة العربية  ،  التحليل المعاصرفلسفة   -                          

  
  .1998 ، 1 المصري للتوزیع ، القاهرة ، مصر ، طالمكتب  صر ، في الفكر المعاقراءات :  مجدي عبد الحافظ -
  
  ینایر/ الثانيآانون  ،  5 ، العدد العربيالمستقبل  : في و الدولة العلمانّية ، العروبة :  محمد أحمد خلف اهللا -

                                   1979       
  :  محمد أرآون -

    2،1982الجامعية،الجزائر،ط  المطبوعات ،ديوان العوا عادل ترجمة ، العربي كرالف   -                      
   الوحدة العربّيةدراسات مرآز  ،  العربّي المستقبل  مجلة ،  العربّي اإلجتماعي و التاريخي للمغرب  الفضاء  -                       

  1986 ، 93 ، العدد 9لوحدة العربية ،بيروت ، لبنان ، السنة  دراسات ا، لبنان  بيروت                               
  
   عن معهدتصدردراسات فلسفّية، :  منشور بمجّلة مقال  العقل عند زآي نجيب محمود ،مفهوم:  بلعزوقي محمد  -

  .1996 ، 1 ، السداسي 1 ، جامعة الجزائر ،العدد الفلسفة                        
  
   .                                        1982 ، 3 المعارف ، مصر ، طدار  ، أسس نظریة و تطبيقات عملية ،  ألنثروبولوجياا :  الجوهري محمد  -
  
   :              وقيدي محمد  -

   :في ميتافيزيقا أرسطية معاصرة ، : آرم يوسف  :-                 
          الفلسفي بحوث المؤتمر ، تالعربي المعاصر  الوطنالفلسفة في :  العربية  دراسات الوحدةمرآز                         
  1985 ، 1 لبنان ، ط ، األول الذي نظمته الجامعة األردنية ، بيروت العربي                        

  1983 ، 1 دار الحداثة ، بيروت ، لبنان ، ط ،  اإليبستيمولوجيا ؟هي ما  -                 
  1983 ، 1 ، بيروت ، لبنان، ط الّطليعة دار  اإلنسانية و اإليديولوجيا ،العلوم -                 

                            
  .1990 ، 1 الطليعة،بيروت،لبنان، ط،دار عند غاستون باشالر المعرفة فلسفة  :-                    

.  
  
  .1927 ، مصر   المشرق و المغرب ،فيم  فالسفة اإلسالتاريخ : محمد لطفي جمعة -
  
   البعث، قسنطينة، الجزائر مطبعة ،  بن باديسالحميد عبد اإلمام الشيخ الرئيس قال:  محمد الطاهر فضالء -

                                     1968  
  
   الوحدة دراسات مرآز قضایا الّتنمية ،   :في   و الّتقسيم الّدولي للعمل ،الّنشاط دولّية الّشرآات:  محّمد نور الّدین -
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  1998 ، 12 ، القاهرة ، مصر ، العدد النامية ، بيروت ، لبنان ، دراسات و بحوث الدول العربّية                  
  
   عابد الجابريمحّمد  -

   ، جزءان  ،  المعاصرة دراسات و نصوص في اإليبستيمولوجيا، إلى فلسفة العلوم  مدخل -                            
   ، 1 ط، دار الّطليعة ، بيروت ، لبنان  ،  الفكر العلميتطّور التجريبي و المنهاج                                        

                                                      1976.  
   1 ط،  لبنان الّطليعة ، بيروت ، دار  ،  عقالنية المعاصرة الرياضي و الالفكر تطّور  -                             

                                                       1976.    
   ، 1 بيروت ، لبنان ، ط، دراسات الوحدة العربية  مرآز   ،نقدية مراجعة العربّي،  الّنهضوّي  المشروع  -                              

                                                1996  
   الثقافي العري ، الدارالمرآز ، معاصرة في تراثنا الفلسفي  قراءات و التراث ، نحن  -                              

  . ، لبنانبيروت  ، ، المغرب ،و دار الطليعة البيضاء                                         
  1984 ،1 بيروت، لبنان ، ط، دار الّطليعة ، تكوين العقل العربي):1( العقل العربينقد   -                                   

   ،مرآز  الثقافة العربيةفيبنية العقل العربي،دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة ):2( العقل العربينقد   -                               
  .1987 ،2 لبنان ، ط بيروت، الوحدة العربّية ، دراسات                                           

   دراسات الوحدة العربّية  ،مرآز العقل السياسي العربي ،محدداته و تجلياته): 3( العقل العربينقد   -                                   
  .1990 ،  1 ط لبنان  بيروت،                                                

   دراسات مرآز ،  العربّي المستقبل  مجلة  ، أطروحاتعشر : و الهوّية الّثقافّيةالعولمة    -                                    
  .2/1998 ، لبنان ، بيروت العربّية ،  الوحدة                                         

  .1990 ، 1 دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط مرآز  السياسي العربي ،العقل -                                    
-   

   :في   ،  و مسألة اإلستقالل الثقافيالعربية الثقافة                                    
   ، لبنان ، بيروت   ، الثقافة العربية و صمودها بوجه التحديات وحدة :  :ة   دراسات الوحدة العربّيمرآز                                      

   بيروت ، لبنان ، دراسات الوحدة العربية و المجمع العلمي العراقي ، ، دراسات الوحدة العربّية مرآز                                       
  .1994نان ،  لب، بيروت                                      

  
  .1982 ، القاهرة ، المعارف دار ، في فلسفة ابن رشد  العقلّية الّنزعة: محّمد عاطف العراقي -
  
  1993  الجزائر ، المطبوعات الجامعّية  دیوان  ، الفيض عند فالسفة اإلسالم  مشكلة : الرحيم الزیني عبد محمد -
  
  : محمد عبد الرحمن مرحبا -
  

  1994   1فرنسا ، ط-لبنان و باریس- دار عویدات الدولية ، بيروت،  العقل العربيانتفاضة    -                       
   عویدات ، منشورات ، اليونانّية إلى الفلسفة اإلسالمّية الفلسفة من   -                       

   . 1961  ،  1ط  ،فلسفية   عویدات ، المكتبة المنشورات ،  الفلسفية المسألة   -                       
  
                     1992 ،  مصر  ،  اإلسكندریة  ،  الجامعية المعرفة دار  ، المعرفة و السلطة عند ميشال فوآو  نظرية  :الكردي محّمد علي -
  
   1999مصر ، محمد ابراهيم مبروك ، الدار القومية العربية ، . أإشراف ، و العولمة ،اإلسالم     : عمارة محمد  -
  
   ، بيروت ،الطليعة دار حوارات منتقاة من الفكر األلمانّي المعاصر ،: و ما بعد الحداثةالحداثة مقاربات: محمد الشيخ و یاسر الطائري -

  1996  ، لبنان                        
  
  : محمود أمين العالم -
  

  .1972 ، لبنان ، بيروت اآلداب ،  دارد ، فلسفة الطريق المسدوأو مارآيوز -                      
  .     ت. دمصر، دار الهالل ، القاهرة، ،  فكريةمعارك -                       

  ت. د، دار المعارف ،القاهرة،مصر ،  المصادفةفلسفة  -                      
  
   المعارف، القاهرة ، دار حريرالجزائرية، الزعيم الروحي لحرب الت، الحميد بن باديس عبد اإلمام : قاسم محمود  -

  .1968 مصر،                     
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   السعودّیة العربّية مكتبة الملك فهد الوطنّية ، الّریاض ، المملكة ،  الّناقد األدبيدليل:  ميجان الّرویلي وسعد البازعي -
                                1995  

  
  
   الجامعة التونسية ،مرآز األبحاثفي  المذاهب اإلقتصادية المعاصرة ،بينآن  القرمواقف:  مصطفى محمود -

   .1976 ، المطبعة الرسمية ، تونس   اإلسالمية الدراسات اإلقتصادیة ، سلسلة الدراسات و                             
  
  .1983 ،  و مكتبة الهالل ، مصردار  ، سبيل موسوعة فلسفية ، نيتشة في : مصطفى غالب -
   
  .1971، 1 األنجو المصریة، القاهرة، طمكتبة ، فلسفية وسياسيةمقالت : وهبة مراد  -
  
  : الوحدة العربية دراسات مرآز  -

   ، اّلذي نّظمته الجامعة األردنّيةاألول  العربّي  الفلسفّي  المؤتمر بحوث  -                 
   دراسات الوحدة العربّية ، بيروت ، لبنان العراقي ، مرآز          و المجمع العلمي العربيةالوحدة دراسات   -                 

  .              1994 ، لبنان ، بيروت                                      
   على مع مدخل و مقّدمة تحليلّية و شروح للمشرف،  مناهج األدّلة في عقائد المّلة عن الكشف  -                  

   ، سلسلة التراث الفلسفي العربي ، مؤلفات ابن رشد ، نشرالجابري الدآتور محمد عابد المشروع                                         
     1985، 1 ط، ، لبنان بيروت   1998، 1 ط بيروت،لبنان،  ، دراسات الوحدة العربية  مرآز                                         

           المؤتمر الفلسفيبحوث ، في الوطن تالعربي المعاصر  الفلسفة -                 
   .1985 ، 1 ، لبنان ، ط بيروت  األول الذي نظمته الجامعة األردنية ،العربي                                          

   مع مدخل و مقدمة، الحكمة من اإلّتصال   في تقرير ما بين الّشريعة والمقال فصل -                 
   محمد عابد الجابري ، سلسلة التراث الفلسفي المشروع و شروح للمشرف على تحليلّية                                    
  بنان ،   الوحدة العربّية ،بيروت ، لدراسات بي، مؤلفات ابن رشد ،نشر مرآز العر                                     

   .1998 ، 1 ط                                      
   القاهرة ، لبنان  ، بيروت  ،   و بحوث الدول الناميةدراسات الّتنمية ،  قضايا -                                         

         .1998 ، 12 ، العدد مصر                                           
   مدخلمع ،لحوارا  ، انتصارا للروح العلمّية و تأسيسا ألخالقّياتالتهافت تهافت  -                 

  ،  عابد الجابريمحمد على المشروع الدآتور للمشرف مقّدمة تحليلّية و شروح و                                       
  الوحدة رشد، نشر مرآز دراسات  ابنمؤّلفات .فلسفي العربي  الّتراث السلسلة                                      

   .1998 1 ،ط  ، ، بيروت ، لبنان العربّية                                        
  ------------ ن ----------                                          

  
  1982-1981 دمشق ، معةجا  العلوم اإلجتماعية ،في البحث  مناهج:  بلوز نایف  -
  
  :نصار ناصيف  -
  

   :في  نهضة الفلسفة في الثقافة العربية المعاصرة ،حول مالحظات  -             
Anouar ABDEL-MALEK ,Abdel-Aziz BELLAL ,Hassan HANAFI( sous la direction   de MM) :  
  Renaissance du Monde Arabe , Colloque International de Louvain  ,. Ed.  Duclot , Belgique 
                                                      1972. 

   بيروت النهار للنشر ،  دار  نقد المجتمع الطائفي ،فيمقدمات اسياسية   : مجتمع جديدنحو  -            
  .         لبنان                           

  .1977 دار الطليعة، بيروت، لبنان، ،الفلسفي االستقالل طريق   -           
  
  
  . هـ1407 اإلعالم اإلسالمي،طهران ،الجاللي،مكتبة تحقيق و تقدیم محمد جواد الحسيني ،  اإلعتـقادتجريد : الطوسي الدین نصير  -
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  ----------- س ---------        

  
  
    1988 دار الّطليعة للّطباعة والّنشر ، بيروت ، لبنان ، ، واألندلسبالمغربحزم والفكر الفلسفي  ابن:      یفوت سالم  -
  
  1962 ، 1 لبنان ، ط ، بيروت  ، دار العلم للمالیين  ،  التربية و اإلجتماعفي   أحاديث :  الحصري ساطع  -
  
   األنجلو مصریة مكتبة ،لمعاصرة  بعض الحقائق الثقافية المصرية ا:  عن الثقافة حديث : عویس سيد -

  .القاهرة                           
  
  
   : موسى سالمة  -

  .ت.ریة مصر ، د- العصالمطبعة  العصرية و اللغة العربية ،البالغة -                     
  1928 المطبعة العصریة ، القاهرة ، مصر ، ، الغد و اليوم  -   
  .1974 ، 3 المعارف ، بيروت ، لبنان ، ط ،دار  هي الّنهضة ؟ما -  

  
  
  .1993 مصر ، ، العامة للكتاب ، القاهرة الهيئة  العلم ،عصر :  سمير حّنا صادق -
  
   دراسات الوحدة العربّية ، مرآز ،  العربّي و الّدولة في الوطن  المجتمع] : و آخرون [  الّدین ابراهيم  سعد  -

   .1988 لبنان ،  ،   بيرت                              
  

                  

  ---------- ع--------              
  
  
   دار الطليعة، ، دراسة في األزمة المنهجية لفكر زآي نجيب محمود: العقل الوضعي نقد:  عاطف أحمد -

  ،1980 بيروت،لبنان،                         
  
  :  عبد الحميد خّطاب -

   دراسات فلسفية،مجلة : في ،   الفلسفي في بالدنا العربية اإلسالميةالتفكير عوائق   -                      
  ،2، السداسي 2 الجزائر، السنة جامعة سداسية محكمة، یصدرها معهد الفلسفة، مجلة                         
  .1997، 4 العدد                                

  
   سداسية متخصصة مجلة ،  فلسفية مجلة دراسات ،"  المقال فصل"  العقالنّية في خطاب      -                       

   1998 ، 5،العدد 3 السنة ، معهد الفلسفة ، جامعة الجزائر یصدرها                                  
  
  .ت د.  العودة ، بيروت ، لبنان دار  المزدوج ، النقد :  عبد الكبير الخطيبي -
  
   الجماهيریة للنشر و التوزیع ، مصراتة ، ليبيا  الدار معالمه و نماذج من تطبيقاته ، :اإلجتماعّي  التحديث . عبد اهللا عامر الهمالي -

                              1986  
  
   ،افة و الفنون و اآلداب   الوطني للثقالمجلس  ، تاریخية  و تحليلية دراسة  العلم الحديث ،ظاهرة :  عبد اهللا العمر -
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  .1983 ،  الكویت                     
  .ت. ، لبنان ، دبيروت  ، الحقيقة دار   ،  المعاصرة العربيّّّّّّة االيديولوجيا:  عبد اهللا العروي -
  
  :    عبد اهللا شریط -

  .1981، 2طلتوزع، الجزائر،  الوطنية للنشر واالشرآة ، واقع الثقافة الجزائريةمن -                      
   .1981 ، 2 الوطنية للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ط الشرآة ،  المفاهيممعرآة -                      
  1981 ، 2ط الوطنية للنشر و التوزیع، الجزائر ،  الشرآة  األخالقي عند ابن خلدون ،إلفكر -                      
  .1981 المطبوعات الجامعية، الجزائر، دیوان  االيديولوجية وقضايا التنمية،مشكلةال -                     

  
   الثقافة        وزارة الّثقافة ،  مجلة  ، األمن الّثقافي العربي بين الواقع و الّتصّور مفهوم :  عبد المجيد مزیان -

  .    1973طس أغس/یوليو   ،   76 ، العدد الجزائر                               
  
   للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ؛ الشرآة المغربّية للّناشرینالطليعة دار  في المغرب ، الفلسفّي الفكر : عبد السالم بنعبد العالي -

  1983 ، المغرب ، المتحدین                                    
  
  .1999 ، جانفي 6سطور ، العدد : ي  ف، والعولمة المضادةالعولمة:  عبد السالم المسّدي  -
  
  2، دار المعارف، مصر، ط68 إقرأ العدد سلسلة األفغاني، ذآريات وأحاديث، الدين جمال:  عبد القادر المغربي -

  . تاریخدون                              
  
    دراسات الوحدة العربّية ، بيروت ، لبنانمرآزلوعي   اودراسة في الهوّية  :  التاريخي لألمة العربية التكوين : الّدوري العزیز عبد  -

                                  1984.  
  
  : عبد الرزاق قسوم -

   دوریةمجلة ، الموافقات  مجّلة  في  المعاصر ،اإلسالمي األزمنة الّتاريخّية في الفكر إشكالّية -                        
  .1993 ،  2 العالي ألصول الدین ، الجزائر ، العدد الوطني  المعهد یصدرها  اآادیمية                            

   ، جامعة الجزائر،   الفلسفة عن معهد تصدر"  فلسفيةدراسات" مقال بمجلة ،ال صدامها....الحضارات حوار  -                       
  1996، 1 ، السنة 1 العدد                                

   للكتاب ، الجزائر ، الجمهوریة الجزائریة ،الوطنية المؤسسة ، في فلسفة ابي لوليد بن رشد  الزمان مفهوم  -                        
                              1986.    

  
  : عبد الرحمن بدوي - 

  . م1973، 2ط الثقافة، بيروت، دار ، في الفلسفة الوجوديةدراسات  -                
  ،1965، 2 مكتبة النهضة المصریة، ط ، الوجوديالزمان -          

  1984 ، 1 ط ، المؤسسة العربية للدراشات و النشر ،  1، ج) ج2 ( الفلسفة ، موسوعة  -                 
  
  : عبد الرحمن بن خلدون -

                               
   وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربرالعبرن خلدون لكتاب  ابمقدمة -                     

   مكتبة ومطبعة عبد الرحمان محمد لنشرنشر   السلطان األآبر،ذوي  عامرهم منومن                                    
  .بنان، دون تاریخ ولمصر الكریم والكتب اإلسالمية، القرآن                                     

   المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم وديوان العالمة ابن خلدون ، لكتاب العبر تاريخ-                        
  المقّدمة ، مكتبة المدرسة و دار : 1 ج، السلطان األآبرذوي  عامرهم منومن  والبربر                                   

  .1967 لبنان ، ، بيروت  ، اللبناني للطباعة و النشر  الكتاب                                 
   
  
   عمارة ، تحقيق محمد  الكواآبي الكاملة لعبد الرحمان  األعمال  مصارع اإلستعباد ،و اإلستبداد طبائع: عبد الرحمن الكواآبي -

  1975لنشر، بيروت ، لبنان ،   العربية للدراسات و االمؤسسة                                 
                        

   
  دار ، الحضارية  األبعاد بعض  ، اإلجتماعي المعاصر و الظاهرة اإلعالمية اإلتصالية  الفكر :  عبد الرحمن عّزي-

  1995 ، 1ط ، برج الكيفان ، الجزائر ، األمة                                  
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  1993حوليات آداب الكویت ،  : في ، فرانكفورت النقدية لمدرسة النظرية  : مكاوي عبد الغفار -
  
  . ، تطوان ، المغرب  المغربية الطباعة دار ،  العربّي اإلستقاللية في المغرب  الحرآات:  عالل الفاسي  -
  
  بد السالم بنعبد العالي،سعيد  ، عجعيط الجابري،حسين مروة ، هشام محمد  اعمال نقدیة حول مباحث  ،مداخالت :  علي حرب -

  1985 ، 1ط ،   لبنان ، بيروت الحداثة ،  دار   ،بنسعيد                      
  
   العربية دار النهضة ،  اإلسالم و اآتشاف المنهج العلمي في العالم اإلسالميمفكري البحث عند مناهج:علي سامي الّنّشار  .-

  1984لبنان،                         
  
    1 بيروت ، لبنان ، ط، النهضة العربية للطباعة و النشر  دار ، في الفلسفة مقّدمات :  المعطي محمد عبد علي  -

                                     1985                         .   
  
  لثقافة والسياحة، الجزائر  الثقافة، نشر وزارة امجلة  ،1916 الجزائريين في األزهر عام الطلبة:  هالل عمار -

  ،        1984فبرایر، -، ینایر79 العدد                   
  
   والترجمةللتأليف دار مكتبة الشرآة الجزائریة نشر   أجزاء4 باديس حياته وآثاره ، ابن:   عمار الطالبي-

  .1968 ،  الجزائر    ،  والتوزیعوالطباعة                      
  
  1992 ، 2 ط  ، اإلستقامة مكتبة  في الفكر األباضي ، دراسة :ج محمد صالح بابا  عمر الحا-
  
  1985 التنویرر، بيروت ، لبنان ، دار   ،  العربّي في الوطن  التخّلفالتنمية و  : التحديث : حجازي  عّزت - 
  
   .1985 ، الجامعة ، الكویت مطبوعات نصوص مختارة ، مع  في المنطق دراسات : عزمي اسالم -

  
   الجامعة ، اتحاد طالب جامعة الخرطوم مجلة الترابي ،) عبد اهللا ( حسين  تلتقي الجامعة :  عصام الدین عثمان -

  .1982 یوليو ،  21 العدد                            
  
     1991 ، 1 عمار ، عمان ، طدار ، في الفكر العربي اإلسالمي  دراسات :  عبد الحميد فتاح عرفان  -
  
  : عثمان أمين -

   .  1969 الطباعة الحدیثة، القاهرة، مصر ، دار ،ديكارت  -              
   مجلة الثقافة ، وزارة افعالم و الثقافة في  جمال الدين الفغاني من الحضارة الغربية ،موقف -               

   .1983 ، 76 ، العدد الجزائر                       
         1967 ، مصر مكتبة األنجلو مصریة، القاهرة، ، فلسفيةمحاولة -              

   وزارة الشؤون األصالة، مجلة  العربية،باللغة ضرورة المعجم الفلسفي واالجتماعي في -              
  .1979، مارس 67 الجزائر، العدد الدینية،                      

  1978، ماي 57 مجلة األصالة، وزارة الشؤون الدینية، الجزائر، العدد، ،ربيةالع اللغة فلسفة  -             
  
  --------ف  ---------           
  : فؤاد زآریا -

  -.1981 ، 1 ، طالكویت ،  لآلداب و الفنون و  للثقافة الوطني المجلس  العلمي ،التفكير -                
  .1966عارف ، القاهرة ، مصر ،   المدار    ،  نيتشة :-                

  
  1990  ، الوطني للثقافة و اآلداب و الفنون، الكویت المجلس    تجّدد نفسها ، الرأسمالية : فؤاد مرسى - 
  
    1975 ،  2 ، لبنان ،طبيروت العربية ،  النهضة دار  السياسية و القانون الدستوري ،النظم : فؤاد العطار - 
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    لبنان منشورات الجامعة األمریكّية ، بيروت ،  ،  العربي في مائة سنةالفكر:   مين فارس  أونبيه فؤاد صروف  - 

                                               1967.  
  1986 ، سوریاأدهم الّسّمان ، دار طالس ، دمشق ، . دترجمة الفيزياء المعاصرة ،في  الّطبيعة : هيزنبرج فيرنر  -
  
  دار العزیز بوباآير ،  عبد ترجمة  أفكار و نزعات ،المثقفون ، الغاربّية  األنتليجنتسيا :  ماآسيمنكو يرفالدیم  - 

  1994 ، 1 ، طالجزائر و دار النهضة   الحكمة                                   
  
    2 دمشق ، سوریا ، ط  جورج صدقيني ، وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي ،ترجمة  ،هيجل : فرونسوا شاتليه -
   
  1992 اإلنماء القومّي ، بيروت ، لبنان ، مرآز  ،الحداثة فلسفة :  و رشيدة الّتریكي الّتریكي فتحي 
   
   1986 فيفري 21-20 في ببيروت المنعقد"  العلمنة و الهویة العربية حول: "  الى مؤتمرقّدمت  ورقة  العلمانية ،مفهوم :  شلق فضل  -

   :في                      
    1976 ، لبنان ، بيروت   حول العلمنة و الهوية لعربية ، مؤتمر وقائع :مؤسسة الدراسات و األبحاث اللبنانية - 
  
  

  ---------ص-----------         
  
         22، السنة 2-1 دراسات عربية ، العدد مجلة   الفلسفة الحديثة و تاريخها ،عن : صادق جالل العظم  .-

  .1985 دیسمبر – نوفمبر                            
           

  ---------ق  -----------                 
  
   لبنان  بيروت للدراسات و النشر ،  العربية المؤسسة ،   عند هربرت مارآيوزالمعاصر اإلنسان:  قيس هادي أحمد -

   1980 ، 1 ط                            
     1977. دار العلم للمالیين ، بيروت ، لبنان ، ، المستقبل و نحن:  زریق  ينقسطنط  -
  

  ---------ر------------             
  
  
   نشر وزارة التعليم األصلياألصالة، مجلة ، باديس ونشأة الحرآة اإلصالحية في الجزائرابن: ترآي رابح  -

  .1975، . أفریل-، مارس24 العدد،    الجزائر الدینية، والشؤون                    
.                            

  
  المطبوعات دیوانخليل احمد خليل ،  .  دترجمة  ، ارسطو حتى راسل  من  و تاريخهالمنطق :  روببير بالنشي -

  ت. ، دلبنان  ،  و النشر و التوزیع الدراسات و المؤسسة الجامعية الجزائر  ،  الجامعية                          
  
  : ریمون آرون -

  1980 ، 2 ، لبنان ، ط بيروت  ، منشورات عویدات  ، فكتور باسل  ترجمة  ،   الصناعي المجتمع  -                   
  1978 ، 1 ، لبنان ، ط بيروت  ، منشورات عویدات  ، عادل العوا  ترجمة  المعاصر ،المجتمع نقد  -                

  
  : روّیه  ریمون-
  

  باریس  - منشورات عویدات ، بيروت، عادل العّوا  ترجمة  المعاصرة ، اإليديولوجيات  نقد  -              
  1978 ، لبنان ، بيروت ،  عویدات منشورات عادل العّوا ،  ترجمة  ،  المجتمع المعاصر نقد   -             
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  .1978 ، 1ط                     
  
     بيروت توفيق حسين ، دار العلم للمالیين ،  محمود ترجمة  في الّتفكير اإلنساني ، مرآزها اإلسالمّية و الفلسفة  : التزرف ریتشارد  -

  1958 ، لبنان                               
  
  .تاریخ دار مكتبة الحياة، بيروت، دون ، ووجوديونوجودية:  الوند رمضان -
  
  

  -----------ش----------           
  
   الرابع عشر للفكر اإلسالمي،الملتقى من صور  ،والسياسية محمد إقبال الدينية فلسفة:  أبو عمران الشيخ  -

  .1981 الجزائر، دار البعث للطباعة والنشر، الدینية، الشؤون منشورات                           
  
  .1989ني ، دار التقدم ، موسكو ،  طارق معصراترجمة  آنشاط ،العلمية المعرفة:  شفيریف -
  

                 
  ------ ت ------                   

  
   الوطني للثقافة و الفنون و اآلدابالمجلس شوقي جالل ،  ترجمة  الثورات العلمّية ،بنية : آوهن توماس -

    1992 ،  الكویت                           
  
   و النشر، بيروت ، لبنانللطباعة سمير آرم ، دار الّطليعة  ترجمة  الفلسفي ،كرالف تطّور : تيودور وایزمان -

 .                       1979  
  
   ، تقدیم محفوظ بنون ، موفم للنشر ، مظهر اساماعيل ترجمة  ج ، 2 ، األنواع أصل : تشارلس دروین -

  . 1991  الجزائر                           
  
  

  ----------غ---------                
  : غاستون باشلرا -

   خليل أحمد خليل ، دارترجمة  للعقل العلمي الجدید ،في فلسفي مبحث الرفض ،فلسفة -                        
  1985   ، 1 ، لبنان ، طبيروت   ،  الحداثة                             

  الثقافةعبد اهللا عبد الدایم ، نشر وزارة .عادل العّوا ، مراجعة د. دترجمة ، ديدالج العلمي الفكر -                       
  .  1969 ، سوریا ،  دمشق  السياحة و اإلرشاد القومي ، و                         

  
   النشر وللدراساتخليل احمد خليل ، المؤسسة الجامعية .  دترجمة  العقل العلمّي ،تكوين  -                     

  .1982 ، 2 ط ، التوزیع ، بيروت ، لبنان   و                          
.  
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  352-262......................................................................................................... .. منهاالعربية
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