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ال تع ِّبر آراء الكتَّاب بالضرورة عن اتِّجاهات يتب َّناها «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات»

The Arab Center for Research and Policy
Studies (ACRPS) is an independent
research institute for the study of the
social sciences and humanities, with
particular emphasis on the applied social
sciences.
The ACRPS strives to foster communication
between Arab intellectuals and specialists
in the social sciences and humanities,
establish synergies between these two
groups, unify their priorities, and build a
network of Arab and international research
centers.
In its commitment to the Arab world‹s
causes, the ACRPS is based on the
premise that progress necessitates the
advancement of society and human
development and the interaction with
other cultures, while respecting historical
contexts, culture, and language, and in
keeping with Arab culture and identity.
To this end, the Center seeks to examine
the key issues afflicting the Arab world,
governments, and communities; to analyze
social, economic, and cultural policies;
and to provide rational political analysis on
the region. Key to the Center‹s concerns
are issues of citizenship and identity,
fragmentation and unity, sovereignty and
dependence, scientific and technological
stagnation, community development, and
cooperation among Arab countries. The
ACRPS also explores the Arab world‹s
political and economic relations with its
neighbors in Asia and Africa, and the Arab
world‹s interaction with influential US,
European, and Asian policies in all their
economic, political, and communication
aspects.
The Center‹s focus on the applied social
sciences does not detract from the
critical analysis of social theories, political
thought, and history; rather, this focus
allows an exploration and questioning of
how such theories and ideas have directly
projected themselves on academic and
political discourse and guided the current
discourse and focus on the Arab world.
The ACRPS regularly engages in timely
research, studies, and reports, and
manages several specialized programs,
conferences, workshops, training sessions,
and seminars that target specialists and
the general public. The Center publishes
in both Arabic and English, ensuring its
work is accessible to both Arab and nonArab readers.

السياسات هو
العربي لألبحاث ودراســـة
المركز
ّ
ّ
مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
ّ
.وبخاصة في جوانبها التطبيقية
واإلنسانيّة
ّ
العلمي البحثي إلى
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
والمتخصصين العرب في
المثقفين
خلق تواصل بين
ّ
 وبينهم،عام
العلوم االجتماعية واإلنسانيّة بشكل
ّ
 وبينهم وبين،وأمتهم
وبين قضايا مجتمعاتهم
ّ
المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في
عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
 كما يسعى.والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي
المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
 وإلى التأثير،تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات
.العام
في الحيّز
ّ
ً
مؤسسة
أيضا
 وهــو.مؤسسة علميّة
المركز هو
ّ
ّ
األمـــة العربيّة وبالعمل لرقيّها
ملتزمة بقضايا
ّ
 وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض.وتطوّ رها
ّ
، ليس هــذا فحسب.والثقافة والــهــو ّيــة العربية
ً
ّ أيضا من
أن التطوّ ر غير ممكن
بل ينطلق المركز
 وكتطوّ ر لجميع فئات،كرقي مجتمع بعينه
إال
ّ
 في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته،المجتمع
ّ  ومن خالل تفاعله مع،وبلغته
.الثقافات األخرى
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
ً
السياسات
 وبتحليل،دوال ومجتمعات
،ـي
ّ
ّ الــعــربـ
 وبالتحليل،االجتماعيّة واالقــتــصــاد ّيــة والثقافيّة
ً
التحديات
 ويطرح،أيضا
السياسي بالمعنى المألوف
ّ
،األمة على مستوى المواطنة والهويّة
التي تواجه
ّ
ـســيــادة والتبعيّة والركود
ّ  والـ،وال ّتجزئة والــوحــدة
 وتنمية المجتمعات والدول،العلمي والتكنولوجي
العربي بشكل
 وقضايا الوطن،العربيّة وال ّتعاون بينها
ّ
.عام من زاوية نظر عربيّة
ّ
ً
العربي
أيضا بدراسة عالقات العالم
ويُعنى المركز
ّ
،ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا
ومــع السياسات األميركيّة واألوروبــيــة واآلسيوية
ّ
 بجميع أوجهها السياسيّة واالقتصاديّة،المؤثرة فيه
.واإلعالميّة
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية
ال
 مثل علم االجتماع واالقتصاد،للعلوم االجتماعية
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام
ّ
 فهو يُعنى،االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة
السياسي عناية
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة على
،تحليليّة ونقديّة
ّ
للدراسات
وجه
والسياسي
األكاديمي
الخطاب
ّ
ِّ الم
ُ
ّ
ّ
.المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها
ّ
ً
عدة برامج
ّ  ويدير،َينتج المركز أبحاثا ودراسات وتقارير

 ويعقد مــؤتــمــرات وورش عمل وتدريب،مختصة
ّ
العام العربي
 وللرّ أي،للمختصين
موجهة
ونــدوات
ّ
ّ
ّ
ً
 وينشر إصداراته بال ّلغتين العربيّة واإلنكليزية،أيضا
ّ
.االطالع عليها
ليتس ّنى للباحثين من غير العرب
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خالد كموني

الشيمية والزمانية
في الذهن العربي
Anticipation and Temporality in the Arab Mind
 هــذه الــدراســة مـحــاولــة فـهـ ٍـم لكيفية بـيــان اإلنـســان الـعــربــي فــي مـكــانــه وزمــانــه فــي لحظة:مـلـخــص
ـوي فــي
ٌّ  وه ــو ف ـع ـ ٌـل م ــاه ـ، الــزمــان ـيــة ال ـعــرب ـيــة قــوام ـهــا ف ـعــل ال ـ َّـش ـ ْـي ــم.ان ــوج ــاده ال ـم ـعــرفــي ف ــي ال ـك ــون
 وه ــو ذو ُب ـع ــدي ــن؛ إذ يـحـمــل إم ـك ــان ال ــدخ ــول وإم ـك ــان ال ـخ ــروج مـ ًـعــا.كـيـنــونــة اإلن ـس ــان ال ـع ــرب ــي
 هــو ال ــذي ربـطـنــاه بلحظة زمــانـيـ ٍـة تأسيسية هي، ومـفـهــوم الـحــدس الـشـيـمــي.فـهــو انـشـيـ ٌـام وظ ـهــور
 ف ـهــو ال ـل ـح ـظــة ال ــوس ــط ال ـق ــادرة، وال ـف ـع ــل ال ـم ـض ــارع ال ـح ــاض ــر ه ــو ال ـف ـعــل األص ـي ــل زم ــان ـ ًـي ــا،اآلن
 عناصر هذه الصورة مكتملة في الزمن.بحدسيتها أن تمكن الماضي والمستقبل من الحضور
َّ
 والـحــاضــر هــو نقطة، ولـكــن إمـكــان وجــودهــا ال يتحقق إال بعناصر الــزمــن المستقبل،الـمــاضــي
.البداية الدائمة
 الذهنية، الكينونة، الحدس، الشيم:الكلمات المفتاحية
Abstract: This study is an attempt to understand how Arab people explain their
space and time at the moment of the knowledge of their being in existence.
Arabic temporality rests on the verb for ‹anticipation› (shaim), an essential verb
for the being of the Arab. It has two aspects, since it bears the possibility of
entrance and exit simultaneously, and is anticipated and manifest. The concept
of the sense of anticipation is what links them with the foundational temporal
moment of the now, and the present imperfect verb is the original verb in terms
of temporality, for it is the intermediate moment capable through its intuition
to enable the past and future to become present. The elements of this image
are completed in the past, but the possibility of their existence is only possible
through elements of future time, while the present is the constant starting point.
Keywords: Anticipation, Intuition, Being, Mind
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مقدمة
عقلية ُمنتجها ،فإننا نحاول
نحوا ال بد منه في كشف
سبر اللفظة بالتحليل الداللي ً
لما كان ُ
َّ
ِ
ووعيا ،وهو
الكون معرف ًة
منه َج انفتاح العربي في
س
نوعية الفعل العربي في اللغة ،أي َ
ُّ
تلم َ
ً
َّ
ُ
معانيها .فاللغةُ
تصاقب األلفاظ
يتبدى بتساوق الفكر مع اللسان في إنتاج البيان ،بحيث
الفعل الذي َّ
ُ
َ
َّ
َ
وحراكه المعيش .في
يستوطن ذا َتــه
يتمك ُن من أشيائه ،وفيها
فلسفي لفاعلها في الكون؛ إذ بها
مظهر
ُ
ٌ
ٌّ
(((
هــذه الـسـيــرورة ال ُّنطقية ،أدركـنــا فعل «الــشَّ ـ ْـيـ ِـم» فــي عين مـحــور الـحــركــة المعرفية العربية الشاملة على
مستوى الوجود األنطولوجي .لذلك ،ال بد من أن ندرس عالقة هذا الفعل بأبعاده المرئية على المستوى
الوجودي المعرفي بين الذهن والحدث ،لنفهم حضوره الواقعي في المعيش .والزمان والمكان هما
المجال كما نعرف ،وقد خصصنا هذه الدراسة بالزمان ،كونه الموجود الالمرئي إال في أثاراته المكانية؛
أي فــي عــامــات دالــة؛ َ
ـار ٌة فــي معنى عالمة ويـجــوز َأن يكون على معنى بقية مــن عـلــم»((( .وانطلقنا
«أث ـ َ
ٍ
مشكلة زمانية ،وهي اآلن .فلحظة اآلن هي لحظة الشَّ يم ،لذا ليست محتوا ًة
من فهم الشيم أصـ ًـا من
ال فــي الماضي وال فــي المستقبل ،بــل فيها تنجمع صــورة الــزمــان .يصف إبراهيم العاني هــذه اللحظة
بــوصــف دقـيــق ،مــن حـيــث الـمــرئــي فــي تـصــور هــذه الـلـحـظــة بـحـســب مـفـهــومـنــا نـحــن لـعــاقــة هــذه اللحظة
تشبهها بـ ‹العدسة الالمة› التي
بفعلها الشَّ يمي ،فيقول« :هــي المدخل لفهم ماهية الــزمــان ،ويمكن أن ِّ
(((
تفرقها ،فمشكلة اآلن هي تعميق وتركيز شديد للمشكلة الزمانية األم» .
تقرب األشعة بدل أن ِّ
ِّ
ُ
ُ
واألثر في آن ،وذلك على مستوى
األصل
الفعل
وسنرى في ما يأتي بعض التسويغ لهذا الشَّ يم ،وهو
ُ
العالقة بالزمان((( في الذهنية العربية.

فعل َّ
الش ْيم

إن الشَّ يم ،كما يظهر من ِ
المراس المعيش لهذا الفعل ،هو ٌ
فعل وجــودي عند اإلنسان العربي ،أي إنه
يدخل في ماهيته الحضورية في هذا الكون .وما نستنتجه من المقاييس وغيره من المعجمات هو أن
يشتمل على إمكان أن يكون حرك َة دخـ ٍ
الشَّ يمٌ :
ُ
ـول وأن يكون حركة خروج ً
أيضا ،فهو ذو ُبعدين،
فعل

((( لـلـشـيــم (الـشـيــن والـيــاء والـمـيــم) «أصــان متباينان ،وكأنهما مــن بــاب األض ــداد ،إذ أحــدهـمــا يــدل على اإلظـهــار ،واآلخــر يــدل على
خــافــه .فــاألول قولهم :شمت السيف ،إذا سللته ،ويـقــال للتراب الــذي يحفر فيستخرج مــن األرض :الشيمة ،والجمع الشيم؛ ومن
الـبــاب :شـمــت الـبــرق أشـيـمــه شـيـ ًـمــا ،إذا رقـبـتــه تنظر أيــن يـصــوب ]...[ ،واألص ــل اآلخ ــر :قــولـهــم شـمــت الـسـيــف ،إذا قــربـتــه ،ومــن الـبــاب
ٌ
داخلة مستكنة ،واالنشيام :الدخول في الشيء ،يقال انشام في األمر
الشيمة :خليقة اإلنسان ،سميت شيم ًة ألنها كأنها منشامة فيه،
الس َلى ،وسميت بذلك كأن الولد قد انشام فيها» ،انظر :ابن
غيره
من
له
إذا دخل فيه؛ والمشيمة :غشاء ولد اإلنسان ،وهو الذي يقال
َّ
فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 395-329هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون ،ج ( 3دمشق :دار الفكر،
1399هـ-1979م) ،ص  ،237-236مادة «شيم».
((( ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين ،ت711 .هـ) ،لسان العرب ،ج  ،4ط ( 3بيروت :دار صادر1414 ،ه) ،ص  ،7مادة «أثر».

((( إبراهيم العاني ،الزمان في الفكر اإلسالمي (بيروت :دار المنتخب العربي ،)1993 ،ص .167

وخصوصا الفصل الرابع المتعلق
((( للتعرف إلى مفهوم الزمان ومفهوم اآلن عند الفالسفة والمتكلمين العرب ،انظر :المرجع نفسه،
ً
بـ «مشكلة اآلن وأبعاده التاريخية» .رأي ابن سينا ً
مثل« :اآلن طرف موهوم يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان» ،ورأي الكندي
من قبله أن «اآلن يصل الزمان الــذي مضى والــذي هو مستقبل ،ولكن اآلن موجود بينهما ال بقاء له ،ألنه ينقضي قبل تفكيرنا فيه»،
الشيمي اآلني
وغير ذلك من اآلراء .من هذه التحليالت التأسيسية العميقة نكون المرجعية التحليلية لدراستنا نحن عن مفهوم الزمان َّ
في اإلجراء الذهني اللغوي.
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ِ
نهاية ما يبدأ اآلن أو مآلِه ،وهو صورة األصل لحظة انكشافه األول للناظر إليه ،وهو يقين
تقدير
وهو
ُ
ـور على الــرغــم مــن الغياب.
أو ٌل بانتظار حــدوثــه .إ ًذا ،فيه ظـهـ ٌ
بـحــدوث الـشــيء على الــرغــم مــن أنــه قـ ٌ
ـرار َّ
ِ
ِ
يم هو حرك ُة انشيا ِم الشائِ ِم في المشيمة من أجل الشَّ يمة الظاهرة أثار ًة وهي نقطة بداية في آن.
فالشَّ ُ
إن انـجـمــاع هــذه األبـعــاد الــداللـيــة لمعاني الشيم فــي فـعــلٍ واحــد َ
(شـ َـيـ َـم) ال ُيظهر سعة الــداللــة فحسب،
حيزها الفعلي في السماوات
بل شموليتها .وكما ذكرنا سابقًا ،إن من طبيعة اللفظة العربية أن تستنفذ ِّ
ُ
تستأهل ال َّنظر في
إنسانيا .لذلك نــرى فــي هــذا الفعل «شـيــم» ظــاهــر ًة
ـدرك
واألرض ،أي فــي الـكــون الـ ُـمـ َ
ً
موجود في كل فعلٍ يقوم به العربي .إن ما نحاول
التصورية التي أبدعتها ،ألننا نرى أن الشيم
مرجعيتها
ٌ
ُّ
التسويغ له هنا هو أن انجماع الطاقة اإلدراكية عند العربي في أثناء قيامه بأي فعلُ ،يظ ِه ُر لنا هذا الجانب
الشَّ يمي في تصوره وإجراءاته .وفي النتيجة ،ال بد من أن ينعكس ذلك في بناء كالمه وألفاظه .إن بنية
اللفظة العربية ٌ
يمي ٌة ً
وسنتبين ذلك
ترتيب الحروف وانجماع الجذور واشتقاقاتها،
أيضا ،من حيث
ُ
َّ
بنية َش َّ
في خالل البحث.
ٍ
نتحدث عنه ليس واحدً ا فر ًدا في الجماعة اللغوية التي نعنى بها ،بل إنه ُّ
واحد
كل
والكائن الشائم الذي
َّ
ِّ
من هذه الجماعة .إن االنوجاد العربي في الزمان والمكان هو انوجاد شيمي ،وسندلل على ذلك من
ٍ
ٍ
ٍ
منج ٌز في َمالء الزمان والمكان العربيين ،فندرس قصدية
معرفية نوعية،
أثارات
خالل
متحققة في ما هو َ
فعل الــشَّ ـيــم الـتــي حولته إلــى ظــاهــرة فــي األداء المعيش إلنـســان البيئة العربية ،وهــو مــا تـكـ َّـرس لــديــه في
األداء اللساني.
قصدية فــي احـتــواء حركة الـكـ ِ
ٌ
معا فــي أصــلٍ واحــد ،أي
إ ًذا ،هناك
ـون عبر حركتين متقاطبتين ،تــوجــدان ً
يـقــدر الـفــاعــل أن يـجــريـهـمــا واقـ ًـعــا ،كليهما مـ ًـعــا .إن ال ــذي يـشـيــم الـ َـبـ َ
ـرق مـثـ ًـا هــو اإلن ـســان الـ ُـمـعــايــن لكل
مجر ٌب ً
إظهارا منه من
أصل ،فأي فعلٍ يقوم به ال يمكن إال أن يكون
كائن
عناصر ظاهرة البرق ،وهو ٌ
ً
ِّ
حيز
حيز اإلمكان المتحقق في نفسه إلى ِّ
ِّ
حيز الواقع .وهو يقوم بشيمه في خالل الزمان الجاري وفي ّ
ُ
ٍ
َ
َ
ِّ
فعلٍ
يبدأ
فهو
القائم،
المكان
يقرر هــذا اإلنـســانُ أن
ة
لحظ
ق
ق
متح
مشهد
ـى
ـ
ل
إ
ا
د
استنا
لحدوث
ا
انتظار
ً
ً
ِّ
ِ
نفسية
الشيم
ينتظر .وبذلك ،ال يكون
في
الوجودي
لمضمونه
المعيش
الواقع
في
هو
بل
ا،
انتظار
سلبي
ا
ً
ُ
ً
َّ
العربي ِّ
َ
دائما في سيرورة اإلنسان نحو
يشك ُل
الفعل المتح ِّققَ الدائم في الحياة .وهذا ما سنسميه انبعا ًثا ً
الحدَ ث المتر َّقب حدو ُثه هو ليس ً
َ
أمر
فعل
المصير ،أي إن
إمكان تحقيق َ
ً
إسقاطيا في الحياة ،بل هو ٌ
يعيشه إنسانُ البيئة العربية ميقاتًا.
ـدار مــن الــزمـ ِ
ت له
ـان ،وكـ ُّـل شــيء َق ـ َّـد ْر َ
وإذا نظرنا فــي معنى الــوقــت فــي لغة الـعــرب نجد أن «الـ َـو ْقــت :مـقـ ٌ
ـت مقدار من الدهر معروف،
ـت ،وكذلك ما َقـ َّـد ْر َ
ت غا َيته ،فهو ُمــؤ َّقـ ٌ
ِحي ًنا ،فهو ُمــؤ َّقـ ٌ
ـت .ابن سيده :الـ َـو ْقـ ُ
َ
الوق ِ
ْت في المكان،
واس َت ْع َم َل سيبويه لفظ َ
اس ُت ْع ِم َل في المستقبلْ ،
وأكثر ما ُيستعمل في الماضي ،وقد ْ
تشبيها بالوقت في الزمانَ ،
مقدار مثله ،فقال :و َي َت َع َّدى إِلى ما كان وق ًتا في المكانِ ،
كميلٍ و َف ْرسخ
ألنه
ً
ٌ
(((
ـروب لـلـفـعــلِ  ،والـمــوضــع» .
و َب ـ ِريــد ،والـجـمــع :أوق ـ ٌ
ـات ،وهــو الـمـيـقــات [ ]...والـمـيـقـ ُ
ـات :الــوقــت الـمـضـ ُ
إ ًذا ،إن سم َة الــوقـ ِ
ـت هي التحديد .والتحديدُ هو الــذي َّ
شك َل في الوعي صــور ًة لربط الــزمــنِ في ذهنية
((( ابن منظور ،ج  ،2ص  ،107مادة «وقت».
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فالوقت هــو تحديدٌ لــزمــان مضى أو
اإلنـســان العربي بين الماضي والمستقبل بشخصه الحاضر اآلن.
ُ
ٍ
استخدام للفعل والموضع ،فهو تكريس
لمكان مضى أو مكان سيأتي .وبما أنه
زمان سيأتي ،وكذلك
ٌ
ِ
مستقبله
سواء في
محد ٌد،
موقوت
منتظرا بل إنه
ألثر الزمان في سيرورة العيش الحاضر .فالزمان ليس
َّ
ٌ
ٌ
ً
الحاضر الذي ِّ
المثلى إلمكان الوجود زمانًا
يشكل لحظ َة
أم في ماضيه ،واألساس في الحركة هو
ِ
الوعي ُ
ُ
يمكن تحقيق ُه هــو الشَّ ْي ُم
ومـكــا ًنــا .وبالنتيجة ،ال إمـكــان النتظا ٍر أعمى وال لـعــودةٍ مستحيلة ،بــل كـ ُّـل مــا
ُ
ِ
الرؤية من طريق الحدس((( .وسنوضح َ
وبعث
والترقب،
تباعا.
ُ
ذلك ً
((( الحدس  :Intuitionقبل أن نعرض للمعنى المعجمي العربي للحدس ،نضع بعض التعريفات الفلسفية للحدس والتي تعطي
ً
ً
مفصل للمصطلح بحيث يناقش آراء كل
تحليل
التسويغ التطبيقي لهذا اإلجــراء الذهني األصيل؛ يــورد أندريه الالنــد في موسوعته
من ديكارت وكانت وشوبنهور وبرغسون وغيرهم ،ويخرج بخالصة نقدية مفادها «[ ]...إن معرفة علمية ودقيقة للوقائع هي الشرط
األولي للحدس الميتافيزيقي الذي يخترق مبدأها» ،انظر :أندريه الالند ،موسوعة الالنــد الفلسفية ،تعريب خليل أحمد خليل ،مج
 ،1ط ( 2بيروت /باريس :منشورات عويدات ،)2001 ،ص .10
وقد ورد في الموسوعة البريطانية في مقدمة التعريف بمصطلح الحدس« :بعض الحقائق األولية ،على سبيل المثال القضايا المنطقية
منطقيا ،الواحدة من األخرى .لكن ليست كل تلك القضايا قابلة لالستنتاج ،فهناك
أو الرياضية ،يمكن االستدالل عليها أو استنتاجها
ً
ً
من هذه القضايا ما ال يقبل االستدالل (كالمسلمات مثل) .أضف إلى ذلك أن السمة الرابطة لمثل هذا النظام ،نظام استدالل القضايا
قبليا قوانين االستدالل .وذلك أن حقيقة المسلمات وسريان مفعول قوانين االستدالل ال يمكن لهما أن يبرهنا
من المسلمات ،يفترض ً
قبليا ،وكذلك المالحظة ليس بإمكانها برهنة الحقائق األولية ،هذه الحقائق
يفترضهما
نفسه
االستدالل
ألن
ذاتيا بقوانين االستدالل،
ً
ً
يمكن أن نعتبرها مادة الحدس» ،انظر:
«Intuition», Encyclopedia Britannica, accessed on 29/11/2016, at: http://bit.ly/2gARZ4R

وكـتــب عـبــد الـحـمـيــد الـصــالــح فــي الـمــوســوعــة الـعــربـيــة« :الحدس ) (intuitionلغ ًة ،هــو الـظــن والـتـخـمـيــن والـتــوهــم والـنـظــر الـخـفــي ،أمــا
اصطالحا فهو شكل خاص من أشكال النشاط المعرفي ،أو المقدرة على فهم الحقيقة مباشرة دون استدالل منطقي تمهيدي .حيث
ً
ي ــدرك بــه مــا هــو مـعـقــول ومــا هــو وراء الـعـقــل ( ،)meta-reasonأي مــا هــو مـنـطـقــي ومــا هــو غـيــر مـنـطـقــي .ويـطـلــق ال ـحــدس عـلــى عملية
مباشرا على ما يمثله لها الحس الظاهر أو الحس الباطن من صور حسية أو نفسية ،أو على كشف الذهن عن
اطالعا
اطالع النفس
ً
ً
بعض الحقائق بوحي مفاجئ ال على سبيل القياس وال على سبيل االستقراء أو االستنتاج ،ولكن على سبيل المشاهدة التي ينبلج
انبالجا .ويمكن الحديث عن حدس تجريبي وحدس عقلي وحدس فلسفي وحدس صوفي» ،انظر :عبد الحميد صالح،
فيها الحق
ً
«الحدس» ،الموسوعة العربية ،الفلسفة وعلم االجتماع والعقائد ،شوهد في  ،2016/11/29فيhttp://bit.ly/2fLUAYx:
ويقول التهانوي« :هو تمثل المبادئ المرتبة في النفس دفع ًة من غير قصد واختيار ،سواء كان بعد طلب أو ال ،فيحصل المطلوب.
وهــو مــأخــوذ مــن الـحــدس بمعنى الـســرعــة والـسـيــر .ولــذا عــرف فــي المشهور بسرعة االنـتـقــال مــن الـمـبــادئ إلــى الـمـطـلــوب ،بحيث كان
تسامح إذ ال حركة في الحدس ،ولذا يقابل الفكر كما يجيء .والسرعة ال توصف إال بالحركة فكأنهم شبهوا عدم
معا .وفيه
حصولهما ً
ٌ
التدرج باالنتقال بسرعة الحركة وعبروا عنه بها» ،انظر :التهانوي (محمد بن علي ت1158 .ه) ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون
والعلوم ،تحقيق علي دحروج ،تقديم رفيق العجم ،الترجمة من الفارسي :عبد الله الخالدي ،الترجمة من األجنبية :جورج زيناتي ،ج
( 1بيروت :مكتبة لبنان  -ناشرون ،)1996 ،ص .626

ونـعــرض تـفـسـيـ ًـرا صــوفـ ًـيــا حــديـ ًثــا لـلـحــدس وهــو لمفكر صــوفــي هـنــدي اسـمــه أوشــو ( ،)1990-1931وقــد فـســر فـكــرة الـحــدس فــي كتاب
كامل سماه الحدس ،وقد ربط فكرة الحدس بسيرورة زمنية عند اإلنسان تبدأ من الغريزة وهي تساوي الماضي وتتوسط بالعقل وهو
الحاضر وتنتهي بالحدس وهــو المستقبل ،فيقول« :يفتح الحدس أبــوابــه عبر التأمل .والتأمل هو بكل بساطة االقـتــراب من مشارف
الحدس .والحدس في حالة جهوزية دائمة .إنه ال ينمو؛ وهو موروث من الوجود .الحدس هو شعورك ،هو كينونتك .إن الفكر هو
العقل .والغريزة هي الجسد .وكما أن الغريزة تقوم بوظائفها على أكمل وجــه لصالح الجسد ،فــإن الحدس يعمل بصورة مثالية في
مجال الشعور .والفكر هو الجسر بين الغريزة والحدس» ،انظر :أوشو ،الحدس أبعد من أي حس ،إعداد مريم نور ،ترجمة رياض
خليل حسن ،ط ( 3بيروت :شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،)2011 ،ص .21

أما المعنى المعجمي للحدس ،وهو ما يمكن أن يبني الرؤية األصلية في فهم حيوية المصطلح في اللغة المعيشة ،فنأخذه مما جاء في
المقاييسً ،
مثل ،وقد ورد المعنى كاآلتي« :حدس :الحاء والدال والسين ٌ
أصل واحدٌ يشبه الرمي والسرعة وما أشبه ذلك .فالحدس الظن،
وقياسه من الباب أنا نقول :رجم بالظن ،كأنه رمى به .والحدس :سرعة السير ،قال :كأنها من بعد سير حدس .ويقال حدس به األرض
حادسا .ومنه ً
أيضا حدست في لبة البعير ،إذا وجأت في لبته ،وحدست
محدوسا وآخر
حدسا ،إذا صرعه ،قال ]...[ :ترى به .من القوم
ً
ً
ً
الشيء برجلي :وطئته ،وحدست الناقة ،إذا أنختها .وحدست بسهمي :رميت» ،انظر :ابن فارس ،ج  ،2ص  ،33مادة «حدس».
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ٍ
ومكان َبعديين ليسا متحققين لحظ َة الشَّ يم هي التي تحدِّ ُد صور َة الزمان والمكان
إ ًذا ،إن صور ًة لزمان
ٍ
ٍ
الموجودين الحاضرين ً
ومكان قبليين هي التي تحدِّ د صور ًة لزمان ومكان
لزمان
أصل ،كما إن صور ًة
المخيلة والذاكرة.
َبعديين ،إذ ال مجال للتوقع خارج نطاق ُم َّدخرات
ِّ

ٍ
انشيام
وانسياخا في أخرى ،بل هو
حال
انسالخا عن
يم ليس قفز ًة إلى األمــام ،تح ِّق ُق
ً
ً
تأويل حركة الشَّ ِ
ٌ
يبدو في قــرارة الوعي ،أي لحظ َة الهجس بالفعل .وقد قلنا «يبدو» ولم نقل «يظهر» ،ألن بــدُ َّو الشيء
ِ
ُ
ُ
يفرض
األول إ ًذا متحقق وليس عد ًما بطبيعة الحال .لذلك،
أو ِل ما يبدو منه ،فهذا
بداو ًة يتم في
مرحلة َّ
الح ْي ِزية ،إذ يجب أن نحدد اتجا َه الزمن عند اإلنسان العربي،
علينا هذا الواقع المعيش أن ندرس أبعا َده َ
َ
تباعا.
كما إننا يجب أن نحدِّ د
مكان المكان ،وكذلك إمكان االنوجاد الذاتي باللغة ،وهذا ما سيتوضح ً

فتتم
تتبع انبناء الوعي ،بوصفه ظاهر ًة تحقق قيم َة الوجود .وشكل الوعي يظهر في السلوكُّ ،
إ ًذا ،فالهدف هو ُّ
عملية إدراك الواقع وتحويله إلى فكرة ،أي صوغ رؤية اإلنسان فيه ،وبالنتيجة إعطاؤه قيم َة الوجود والتأثير.
وإنـنــا نـقــوم بتفسير ظــاهــرة الـفـعــل الـمـعـيــش مــن خــال ظــاهــرة الـلـغــة ،وذل ــك مــن بــاب الـتـعــامــل مــع الــواقــع كما
ٍ
بحالة أخرى هي
هو ،أي إننا نحاول معاين َة ظاهرة «اإلنسان متك ِّل ًما» ،بحيث تكون هي السبيل في تعريفنا
الربط بين الكينونتينُ ،
«اإلنسان ً
ندرك معنى «الكيان اإلنساني» ،أي إمكان
فاعل» .وإذا ما اهتدينا إلى نوعية َّ
ٍ
بحركة تمأل الحضور الظاهر في الكون ،بما يوفر ً
حال من التعرف الدائم واالكتشاف
اإلشغال الدائم للنفس
ٌ
ٍ
هم البقاء واالستمرار
بهم
الدائم والمالحظة الدائمة؛ أي حال الوجود الفاعل .وكل ذلك
مقترن ٍّ
أساس هو ُّ
ٍ
معرفة يتوصل إليها اإلنسان تكون في
س إن قلنا صراح ًة إن أكبر
هم مادي ضروري ،فال َل ْب َ
في الوجود ،وهو ٌّ
سبيل األكل ولذة الجسد ومتعة النفس الفردية ،فأساس الر ِ
نفسا وجسدً ا،
حابة في الرؤية هو إمتاع اإلنسان ً
َّ
جراء التواصل الطبيعي بين اإلنسان واألشياء.
وما اللغة إال طريق المتعة اإلجبارية من َّ

الصرفية نظا ٌم للكينون ِة والتح ُّقق ،من شأنه أن يُبقي
لذلك ال بد من تتبُّع إمكانات اللغة وأدواتها ،فالبنى َّ
اإلن ـســا َن عـلــى خــط اإلب ــداع بـيــن نقطتي الــوجــود (الـنـفــس وال ـكــون) .وإب ــدا ُع اإلن ـســا ِن وج ــودًا هــو الـبـيــا ُن،
صـ ٌـل َوا ِ
ن بَيْنًا
ن الـْ ِفـ َـر ُ
حـ ٌدَ ،و ُهـ َو ب ُ ْع ُد َّ
اق؛ يُقَالُ بـَـا َن يَبِي ُ
الش ْي ِء َوان ْ ِك َشاف ُ ُه ،ف َال ْبَي ْ ُ
و«بـَـيـَ َ
ن :ال ْبَاءُ َوالـْـيـَـاءُ َوالـنُّــو ُن أ َ ْ
(((
ح َوانْكَ َش َف»  .والبيان يكون باللسان بيانًا لهذا اللسان ،ألن
َوبَيْنُون َ ًة [َ ]...وبـَـا َن َّ
الش ْيءُ َوأَبـَـا َن إِذَا ات َّ َ
ض َ
تتوضح وتنكشف بالبيان .ومعنى
اللسان ال يبين بذاته ،أي اللغة ال تبين بذاتها فصيح ًة واضحة ،بل هي
َّ
ح َوا ِ
ص ِ
ح ٌد ،ي َ ُدلُّ َعل َى ط ُو ٍل ل َِط ٍ
ض ٍو
نَّ :
يف غَي ْ ِر بَائِنٍ ،فِي ُع ْ
السي ُ
اللسان من «ل ََس َ
ص ٌل َ
ن َوالنُّو ُن أ َ ْ
الل ُم َو ِّ
حي ٌ
ن
ن ذَل ِ َ
ن :الل ُّ َغةُ ،يُقَالُ  .لِكُ ِّل ق َ ْومٍ ل ِ ْس ٌ
ح ِةَ .والل ِّْس ُ
ك الل َِّسا ُن [َ ]...والل ََّس ُ
أ َ ْو غَيْر ِِهِ .م ْ
ج ْودَةُ الل َِّسا ِن َوال ْ َف َ
صا َ
نَ :
ـاسَ :و َمــا أ َ ْر َسـل ْـنَــا ِم ـ ْن َر ُس ــو ٍل إِلَّ بِـلـِ ْـسـ ِن قَ ـ ْو ِم ـ ِه»((( .فالوجود البياني هــو استثمار اإلنسان
أَ ْ
ي ل ُـ َغـةٌَ .وق َـ َـرأ َ ن َـ ٌ
للطول اللطيف غير البائن (اللسان) في تحقيق االنكشاف البعيد الواضح البائن (البيان)؛ البيان عمل ُه
ِ
المنكشف الواضح البيان .والبيان
حا لتحقيق البينونة؛ وهي البُعد
في اللسان ل َْسنًا ،أي تجوي ًدا وإفصا ً
فــي الـمـكــان ،كما سنرى فــي مرحل ٍة متقدمة مــن البحث ،سيكون تحقي ًقا للبينونة الل ِّْسني َّ ِة فــي الكينونة
المعيشة .فبينونة الكينونة هــي الـظـهــور الحقيقي للكائن ،وإذا مــا راقـبـنــا حــركــة الـظـهــور والـكـمــون على
((( ابن فارس ،ج  ،1ص  ،328-327مادة «بين».

((( المرجع نفسه ،ج  ،5ص  ،246-245مادة «لسن».

12

العدد Issue 5 / 19
شتاء  Winter 2017

مستوى اللسان ومستوى البيان تمكَّنّا من ح ْد ِ
س الوعي ،أي من إدراك حركة الفكر بين النفس والكون؛
ـرصــد انـبـعــاث الـكــائــن فــي الـكــون،
وهــي حــركــة ابـتـعــا ٍد واق ـتــراب ،وانـكـشــاف وغـمــوض ،أي حــركــة َشــيـْـمٍ تـتـ َّ
أو كما قلنا :انبعاث البينونة في الكينونة.

الحدس َّ
الش ْيمي

ُ
نستنبط
من خالل التسويغ لفعل الشَّ يم ،نحاول أن نقف على ديمومة الفعل في المنتج اللفظي ،لعلنا
ديموم َة االنوجاد في المنتج المعيش ،لذلك سندرس بداي ًة اتجاه الزمان .ونقول «اتجاه» لعلنا نتمكن
الحدس
مــن تحديد أبـعــاد وأحـيــاز تضبط لنا نقطة الـبــدايــة ونقطة الـغــايــة .ومــا الــشَّ ـيـ ُـم فــي أثـنــاء اللفظ إال
ُ
الضروري إلبداع الرؤية ،لذلك سنستخدم مصطلح الحدس الشَّ ْي ِمي لتوضيح مقاصدنا في فهم قيمة
معب ًرا لفهم نوعية الحضور المؤثر لإلنسان
الزمن في حركة الكائن في ألفاظه ،فيكون انشغالنا بالزمان َ
لفظا أو َ
فنمهد لفهم الكيفية التي يصوغ بها اإلنسانُ العربي فع َله ً
لفظه ً
فعل.
في األشياء،
ِّ
وهـنــا وجــدنــا مــن الـضــروري اسـتـعــراض فـكــرة الــزمــان فــي الفلسفة ،وبالخصوص فــي الفلسفة المنشغلة
فنمهد بذلك لفهم مقصودنا بـ الحدس الشَّ ْي ِمي،
بماهية الكائن الكلية ،بوصفها موضح ًة ألدائه المعيشِّ ،
ً
وجم ِعها.
أصيل في إبداع اللفظ ،وبالنتيجة في البناء الصرفي الداللي لتركيب الحروف
بوصفه إجرا ًء
ْ

َ
السؤال
إن البحث في الزمان هو السؤال عن قدرة الكائن على اكتشاف حدوده في الكون ،لذلك نجد
ٍ
تأليف بين هذه العناصر
س أساسيات الوجود من زمان ومكان وذات ومجتمع .كما إن كل
الفلسفي َي َم ُّ
ينتج رؤي ًة على مستوى النظام الكلي ،تسمح بتأويل حركة العيش وتفسيرها في الواقع ،أي يتيح لنا في
كل مرة إنتاج َّ
يتحدد فيه الفعل والفاعل والمفعول.
تصوري
مركب
َّ
ُّ

نسو َغ لفكرتنا نحن عن الزمان وفعل الزمن العربي في
وفقَ هذه النظرة نعاين رؤية هيدغر للزمانية ،كي ِّ
المعرفية تنطلق
سيرورة الوجود المعرفي البياني في هذا الكون .وما يدفعنا باتجاه هيدغر هو أن رؤيته
َّ
هم أساس هو «إن ‹ماهية› هذا الكائن تكمن في أن عليه  -أن  -يكون»((( ،أي إن الحضور الحقيقي
من ٍّ
في الوجود ال يتم إال إراد ًيا ،والمهم هنا أن الماهية ليست محدد ًة مسبقًا ،بل ستكون من إبداع الكائن
لنفسه ،فالكائن هو من يبدع ماهيته في الوجود .من هنا وجدَ هيدغر حاج ًة إلى المنهج الفينومينولوجي
(الظاهراتي) في كشف األنطولوجيا الحقيقية للكائن .وهذا ما أبدعه في سؤاله المتجدد داخل سيرورة
الفلسفة ،ونقول «المتجدد» ألن طبيعة الفلسفة أن تسأل عن ماهية الكائن ،لكن جديدَ هيدغر هو سؤال
ً
متنازل
الكون بالكائن نفسه في اللحظة التي تستدعي السؤال ،وليس ضمن أي معطيات كاملة مسبقًا،
عن كل األحكام الجاهزة في هذه المسألة.
وقــد أوضــح هيدغر ذلــك فــي مقدمة الـكـيـنــونــة وال ــزم ــان( ((1وكــذلــك فــي كتابه اإلشـكــالـيــات األســاسـيــة في
الفينومينولوجيا  The Basic Problems of Phenomenologyالذي هو محاضرة في األساس ،ألقاها
سنة  ،1927إذ يشرح الـفــرق بين الفلسفة العلمية التي يدعو إليها بوصفها رؤيــة العالم world-view
((( مارتن هيدغر ،الكينونة والزمان ،ترجمة فتحي المسكيني (بيروت :دار الكتاب الجديد المتحدة ،)2012 ،ص .111

( ((1راجـ ــع فــي الـمــرجــع نفسه مـقــدمــة الـتــرجـمــة الـعــربـيــة الـتــي فـصــل فيها فتحي المسكيني بــالـشــرح والـتــوضـيــح مصطلحات الفلسفة
الهيدغرية ومتعلقاتها في تاريخ الفلسفة ،بما يتيح استيعاب أفق المصطلح الفلسفي عند هيدغر وعند غيره.
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يبرعلا نهذلا يف ةينامزلاو ةيميشلا

ـرحــا لــإشـكــالـيــات األســاس ـيــة فــي الـفـيـنــومـيـنــولــوجـيــا هــو بـمـثــابــة
والـفـلـسـفــة الـتـقـلـيــديــة ،فـيـقــول« :إ ًذا ،إن شـ ً
الـتـجـسـيــد الـمـبــدئــي لـفـكــرة أن الـفـلـسـفــة هــي عـلــم ال ـكــون وه ــي الـبــرهـنــة عـلــى ذل ــك أيـ ً
ـضــا [ ]...الـفـلـسـفــة
هــي التفسير النظري المفهومي للكون ،لبنية الـكــون وإمـكــانــاتــه .الفلسفة [التقليدية] أنطولوجية []...
بــالـمـقــابــل ،إن رؤي ــة الـعــالــم وض ـ ٌـع لـمـعــرفــة بــالـكــائـنــات ووض ــع لـمــوقــف مـنـهــا؛ إنـهــا لـيـســت أنـطــولــوجـيــة بل
أنطيقية [حقيقية]»(.((1
تفسيرا يتموضع بين تفسيرات أخــرى ألحــداث الــواقــع المعيش ،بــل هــي البحث
إ ًذا ،فالفلسفة ليست
ً
المبدئي األصولي الذي يسأل عن الكون بحد ذاته .لذلك نجد اختال ًفا جذر ًيا بين رؤية كارل ياسبرز
 Karl Jaspersورؤية هيدغر معاصر ياسبرز وصديقه في الوقت نفسه؛ ويوضح ياسبرز رأيه في مفهوم
رؤية العالم في كتابه علم نفس رؤى العالم  ،Psychologie Der Weltanschauungenبوصفه تحقيقًا
مدفوعا إلى
لثقافة االختالف  ،diversityفالكل في نظره يملك الحقيقة ،ويقول« :في الفلسفة ،أجدني
ً
خاسرا
التحدث بإلحاح ،وإلى االنفتاح على اآلخر بشدة ،ولكن إذا كان ذلك سيدفعه لي َّتبعني ،سأكون
ً
[ ،]...التفكير الفلسفي يريد َ
بعث اإلمكان فحسب ،وال يريد اإلذعان أو التقليد»( .((1وهنا االختالف
بين االثـنـيــن ،فــرؤيــة الـعــالــم بحسب هيدغر ال تــرى اآلخــر وال تحسب حـســابــه ،بــل تــرى ســؤال الحقيقة
بحد ذاته ،ويشرح ستيفن غولدمان ذلك ،فيقول« :المشكلة ليست في احترام براهين اآلخر على القلق
الـمـفـتــرض ،فــا شــيء فــي هــذا يستدعي االح ـتــرام .األس ــاس هــو أن نقضي عـلــى عــدم االك ـتــراث ،وهــذا
شيء يقتضي َّ
كل واحد منا أن يقوم به ،أنا بحسب قراءتي وأنت بحسب قراءتك .فال احترامي يساعدك
(((1
وال احترامك يساعدني» .
قادرا
إ ًذا ،مع هيدغر تبدو جذرية رؤية العالم في العودة إلى سؤال األصل ،بحيث يكون كل واحد منا ً
عـلــى ُصـنــع مــاهـيـتــه ،فـمـعــرفــة الـكــون ال تـخـضــع لـمـعــايـيــر الــواقــع ،بــل لـقــدرة ال ــذات .وعـلــى خـطــى معلمه
هــوســرل اعـتـمــد هـيــدغــر المنهج الفينومينولوجي ليتمكن مــن تــأصـيــل الـســؤال الفلسفي الـكــونــي عـنــده.
وهوسرل ِ
ضمن الرؤية الفينومينولوجية يفسر معنى الشيء الظاهر ومعنى الظهور والذات الظاهرة ،إذ
يختم تقديمه لكتابه فكرة الفينومينولوجيا بجملة وجدناها توضح المنهجية التحليلية للفينومينولوجيا
العامة للعقل ،فهي «تحليل الماهية في دائرة البداهة المباشرة»(.((1
ً
سبيل لبناء
إن ما يعنينا من هذه الفلسفة ،في بحثنا في الصرف العربي والحدس الشيمي الذي اقترحناه
اللفظة ،هو الوقوف على منهجية إبــداع الكينونة التي اقترحها هيدغر ،وما يسميه «استشراف النفس»
هو األساس في إبداع الماهية ،من طريق أفعال أصيلة يقوم بها الكائن ،من ضمنها ما سميناه نحن في
لمكونات الشَّ يم وعناصره الكالم الضروري أو متعة اللغة اإلجبارية ً
مثل ،كما تحدثنا عنهما
استشفافنا
ِّ
(11) Martin Heidegger, The Basic Problems of Phenomenology, Albert Hofstadter (trans.), (Indiana: Indiana University
Press, 1988), p. 12.

( ((1انظر:

Steven Goldman, «The Psychology of Worldviews: Jaspers/ Heidegger,» in Presencing EPIS (A Scientific Journal of
Applied Phenomenology & Psychoanlysis), vol. 1, no. 1, p. 34, accessed on 29/11/2016, at: http://bit.ly/2grqvfj
(13) Ibid., p. 40.

( ((1إدموند هوسرل ،فكرة الفينومينولوجيا ،ترجمة فتحي إنقزو (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2008 ،ص .45
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فهم للنفس ضمن مستطاع
سابقًا .يقول هيدغر« :إن االلتزام  -بما  -يمليه  -الضمير هو ،من حيث هو ٌ
الدازين .وهو انفتاح يستمد قوامهً ،
ٌ
فضل عن الفهم ،من الوجدان
الكينونة األخص،
طريقة في انفتاح َّ
والكالم .أما الفهم الوجودي فهو يعني :أن نستشرف أنفسنا على اإلمكان الواقعاني األخص لمستطاع
 الكينونة  -في  -العالم في كل مرة»(.((1إ ًذا ،إمــاء الضمير هو مــادة الفهم ألجــل تحقيق النفس ،وهــذا ما يستطيعه الكائن إذا أراد التمكن من
وجوده في الكون .وإذا كان الوجدان هو سماع نداء الضمير «على نحو أصيل» وكان كالم الضمير هو
«الكالم الصامت» ،فإن ما يقترن باالستشراف في أثناء «االنفتاح» هو «االعتزام» ،أي «استشراف النفس
الصامت المتأهب لقلقه ،جهة الكينونة  -المذنبة األخص لنا»(.((1
يميز هــذه المرحلة التكوينية لماهية الكائن عند هيدغر هــو تناسق األفـعــال ،أي جدلية الــربــط التي
مــا ِّ
كليا .فالقلق
يقيمها هيدغر بين اإلنسان وذاته ،بحيث إن التمظهر في الواقع ال يتم إال باستكناه الضمير ً
والـعــزم واالنـفـتــاح واالسـتـطــاعــة أفـعـ ٌ
ـال تعمل فــي نـطــاق تـحـ ُّـرك عـنــاصــر الـظــاهــرة الــوجــوديــة داخــل النفس
تصرف
اإلنسانية ،أي الضمير والفهم والكالم والــوجــدان ،وهــذا يشي لنا،
ً
ضمنيا ،بأن شـ َّـدة التأمل في ُّ
الذات اإلنسانية في الواقع المعيش هي السبب في العودة إلى دراسة األدوات واإلمكانات والمؤهالت
الذاتية التي أنتجت هيئة لنظام عيش مــا .وبما أن الـهــدف هــو إبــداع كينونة الكائن وليس استيعاب ما
هو موجود ،فإن أصالة الطرح تتمثَّل في النقطة التي يبدأ منها الفهم لظاهرة الوجود .وما دراسة هيدغر
للزمانية وربطه الكينونة بالزمان إال ليدرك حجم المسافة بين النِ َّية والفعل.

وه ـنــا ن ـتــوقــف ع ـنــد تـفـصـيــل ه ـيــدغــر ل ـلــزمــان ـيــة ،ل ـن ـعــرف نـقـطــة ال ـبــدايــة ع ـنــده «فـ ــإن الــزمــان ـيــة ه ــي ‹ال ـخ ــارج
عــن  -نـفـســه› األصـلــي فــي ذات ــه ولــذاتــه .ومــن ثـمــة فـنـحــن نـسـمــي ظــواهــر المستقبل والـكــانـيــة والـحــاضــرمواجيد الزمانية»( .((1وما يلفتنا هنا ،هو أن الزمن يكون بالكائن والعكس ،بمعنى إن الــذات اإلنسانية
عندما تقرر الحضور في العالم فإنها ستتجه نحو ٍ
ماض وحاض ٍر ومستقبل ،فهي تحدد الموقف الذي
تـعـتــزم الـحـضــور بــه فــي هــذا ال ـكــون ،وفــق عــاقــات تـحـكـمـهــا س ـيــرورة الـتـفـكـيــر بــاالنــوجــاد الـحـقـيـقــي ،أي
التفكير بتحديد الحاجة من الزمان إلثبات الكينونة.

لذلك يقول هيدغر« :إن زمانية الكينونة  -في  -العالم ،التي تبرز للعيان على هذه الشاكلة ،إنما تنكشف
بوصفها أســاس المكانية النوعية لـلـ َّـدازيــن»( ،((1يعني إن ُّ
تمكن الــذات يكون فــي انفتاح اإلنـســان بقدر
ما يستطيع أن يضع ذاتــه في موقف من الزمان والمكان ،بحيث يتمكن من استشراف ذاتــه ،أي معرفة
إمكانات وجــوده الحقيقية ،وفق معطيات العالقة بين الوجدان والفهم والكالم ،وبالنتيجة فإن تمكنه
من الزمان هو الذي يمكنه من المكان وهو الذي يصنع له ذاته الفاعلة في هذا الوجود.
( ((1هيدغر ،ص .520

( ((1المرجع نفسه ،ص .522
( ((1المرجع نفسه ،ص .573

( ((1المرجع نفسه ،ص .583
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إن اإلنـســان الــذي يسعى لتحقيق كينونته فــي الــوجــود ال يتعامل مــع الــزمــان فــي جـهـ ٍـة مـنــه دون أخــرى،
ـزمــن أي ضـ ٍ
ـرب مــن ‹تـتــالــي› الـمــواجــد.
ـزمــن ،يـقــول« :ال يعني الـتـ ُّ
بــل أســاس الــزمــانـيــة عـنــد هـيــدغــر هــو الـتـ ُّ
فالمستقبل ليس أكثر تــأخـ ًـرا عن الكانية [مــن الفعل كــان الــذي مصدره «كـ ٌ
ـون أو كينونة»] وهــذه ليست
ً
مستقبل  -يستحضر  -بقدر  -ما  -هو  -قد  -كان»(.((1
تتزمن بوصفها
أكثر تقد ًما من الحاضر .إن الزمانية ّ

إ ًذا ،فالحاضر لحظة زمنية ليست مــوجــودة بــذاتـهــا ،بــل هــو ليس ُمـ َّـدة كاملة يـكــون فيها اإلنـســان .وهــذا
طبيعي ،إذا مــا رأيـنــا أن اإلنـســان يـحــاول أن يـ ِ
ـوجــدَ نفسه بوصفه ذا ًتــا فــاعـلــة ،فــالـهــدف عند هـيــدغــر ،كما
يبدو لنا ،هو الذات وليس األشياء األخرى الموجودة ،فالذات ليست واحد ًة من الموجودات الساكنة
ـزمــن الـمــاضـ َـي
كــي تـكــون ظــاهــر ًة فــي لـحـظـ ٍـة دون أخ ــرى .إن ال ــذات فــي الـحــاضــر تجمع الــزمــان ،فـهــي تـتـ َّ
َ
نوعية وجود الذات اإلنسانية في
معا في نقطة الحاضر .والزمان ظاهرة واحدةَّ ،
والمستقبل ً
يتبدى في َّ
الــواقــع .لــذلــك ليس هـنــاك زمـ ٌ
ـان متأخر عــن زمــان أو زمــان متقدم على زمــان ،ألن األســاس هــو الحاجة
إلى الوجود ،وهذه الحاجة هي التي تحدد الموقف الذي يكون فيه اإلنسان في الواقع ،وهذا الموقف
ً
ومستقبل في اآلن الذي قرر فيه اإلنسان أن يصنع كينونته.
وحاضرا
ماضيا
يحدد حجم الزمان
ً
ً

وهــذا مــا يسميه هـيــدغــر ،فــي شــرحــه النـشـغــال الـكــائــن بــالــزمــانـيــة ،ب ـ الـمــوقــوتـيــة؛ بحيث تـبــدو ال ــذات قــدر ًة
المرجوة ،وليس وجودها العادي ،لذلك إنه «في
تتمكن من الوجود في الزمن ،بما يحقق لها ماهيتها
َّ
(((2
ٍ
ٍ
ً
مستحضرا» .
حافظا وفي ‹اآلن›
متوقعا ،وفي ‹وقتئذ›
يعبر االنشغال عن نفسه
ً
‹عندئذ› ِّ
ً
هذه المنظومة المعيشة التي وضعها هيدغر لفهم طبيعة الوجود الحقيقي لإلنسان في الزمان ،تحاكي
لدينا ما نسميه َ
فعل الشَّ ْيم لجهة ما يتضمن من إمكانات التحييز والتحديد ألمداء التوقع واالستحضار
ِ
المختل َ
عثية
الشيمية
ف في
والوجود في نفس اإلنسان .إال أن
العربية عن انفتاح الكينونة الهيدغري هو َب َّ
َّ
َّ
الذهنية الشيمية العربية ،هو القدرة الدائمة على
الحضور في لحظة اآلن .وما نعنيه بلحظة االنبعاث في
َّ
ً
ً
تميز
أفعال
ومكانيا؛ ذلك أن هناك
زمانيا
إبقاء الفاعل موجو ًدا حتى لو كان
َّ
وجودية هي التي ِّ
ً
مفعول به ً
َّ
كينونة العربي ،كفعل الخلق ً
بالفعلية العربية من نقطة البدء حتى انفالت الخلود.
يتحك ُم
مثل الــذي
َّ
فانفتاح الكينونة الهيدغرية ،لئن كان ممك ًنا بقرا ٍر من اإلنسان في رصد كينونته الزمنية وفق رؤية للذات
بما هــي عليه فــي الــوجــود الـظــاهــر ،فــإن الـعــربــي ،كما سـنــرى ،يـعـ ّـد الـكـ َ
ـون والـكــائــن والـمـكـ ِّـون عناصر ال
يمكن أن تكون مجهول ًة إذا ما أراد الحضور ،بل هي فقط في حــال السيرورة البيانية نحو الـكــون ،أو
انبعاث البينونة في الكينونة؛ فهو الفاعل المضارع لفعله
سميناه في تفسير ال ِّل ْسنِ  ،وهو فعل اللغة،
ُ
ما َّ
ً
مستقبل موجو ًدا بذاته أو
الوسط األصل ،وهو الماضي إلى مستقبله ألنه حاضر اآلن ،وليس ألن هناك
معدو ًما بذاته ،فال شيء في الكون من دونه ،لذلك إن الفاعل بفعله ٌ
حال دائمة .العدم غير موجود في
يقرر هو متى يبدأ الكون ،كل ما في األمر هو أن الوجود حاصل ،واألصالة تكون
ذهن العربي ،كي ما ِّ
في وعي حضوره ،وسنثبت ذلك.
( ((1المرجع نفسه ،ص .606-605
( ((2المرجع نفسه ،ص .693
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ٌ
إنسان يعتبر
كائن انبعاثي؛ أي إنه
وسنعاين الذهنية
الشيمية العربية ،وفق نظرةٍ إلى اإلنسان العربي بأنه ٌ
َّ
ِّ
الزمان هو الفاعل الوجودي المضاد له ،وما عليه لكي يوجد إال أن يكون ً
مصارعا
متمك ًنا بالبيان،
فاعل
ً
ـداعــا ،فال
حــالــة الـمـفـعــولـيــة ،لـكــي يـبــرز فــي الـكــون بــأفـعــالــه .إن الـفـعــل الـعــربــي ال يـمـكــن إال أن يـكــون إبـ ً
تكرار وال انعدام في سيرورة الفعل ،بل هناك صيرورة دائمة للمعنى ،بحيث ينبعث المعنى من حال
ـادرا عـلــى الـفـعــل فــي أح ــداث الـحـيــاة وتـصــاريـفـهــا،
ـادرا عـلــى الــوجــود ،أي ق ـ ً
إلــى ح ــال ،فـيـبـقــى الـفــاعــل ق ـ ً
كما سنرى.
وزي ــاد ًة فــي اسـتـقــراء الـ ُـمـعـطــى الفلسفي الـتــأسـيـســي لـلــشَّ ـيــم ،وال ــذي نــراه فـعـ ًـا فــي بنية التفكير اإلنـســانــي
ِ
التخيل والترقب .وقد استخدم
المشغول بالكون ،نذهب إلى كنط ،إذ إن تأسيسية الفاهمة عنده قوامها
ُّ
موسى وهبة في ترجمته نقد العقل المحض مصطلح الشَّ يم ترجم ًة لـ (« das schema((2وهــو الصورة
ٍ
حالة
متنوع المعطى الحسي في شكلٍ واحد رغم االختالف من
نتعر ُف إلى َّ
الحسية القبلية التي تجعلنا َّ
وصرف ُه بما يخدم الشرح داخل
إمبيرية إلى أخرى»( .((2وقد نقله غانم هنا إلى العربية بصيغته األجنبية،
َّ
وشي َمائية ِ
ِ
ِ
وشـ ْـيـ َـمــات( ،((2لكن مضمون الشرح لم يختلف بن الترجمتين ،إال
سياق النص ،فقال ش ْي َما ْ
أن ما َن َف َح به موسى وهبة المصطلح  schemaمن خالل ترجمته باللفظ العربي «الشَّ ْي ُم» ،هو المعطى
الحركي لفعل التخطيط األفهومي ،أي هو لم يكتف بالقول إن المفهم َة أو األفهم َة الترنسندنتالية كما
يسميها هي إجراء تخطيطي ،بل أضاف معاني التر ُّقب واالنتظار.
المتوس ِ
فلسفيا وصـ َ
طة بين الحس والـعـقــل ،فهو الرابط
ـف الـحــال
الشَّ يم الكنطي إن صـ َّـح الـقــول يـخــدُ ُم
ِّ
ًّ
الفعلي للكائن بكينونته الـظــاهــرة «فــإن الشِّ يم ليس أصـ ًـا ســوى الـظــاهــرة أو األفـهــوم الحسي لموضوع،
(((2
العربي
يم
من حيث يتوافق مع المقولة»  ،فهو يعالج الحالة المعرفية للكائن لحظة المفهمة ،أما الشَّ ُ
ُّ
َ
المتصرف
الكشف عن ُأ ِّسيته في كينونة اللفظ العربي؛ أي في كينونة الفاعل العربي
االنبعاثي الذي نبتغي
ِّ
ُّ
ِ
ُ
َ
الكون ُمحدِّ ًدا
يصر ُف
الذي
ه
نفس
الشائم
الكائن
ة
لغ
فهو
ا،
وجودي
ًا
ن
بيا
المعيشة
ه
بلغت
والمكان
بالزمان
ًّ
ُ
ِّ
أحـيــازَه في لغة هــذا الـكــون ،فينحو في اللفظ مـ ِ
نحو الــذات
نفسه ،والنحو هو القصد ،ما يحاكي َ
ـوجــدً ا َ
شيم
إلى الحياة ،أي قصدية اإلنسان الفاعل إلى الواقع بفعله .هذه
نحو اللفظ َ
َّ
القصدية اللفظية هي ُ
الم ُ
ِ
فيتصر ُف؛
الكالم أحياز المتك ِّلم وأثارات حركته في الكون،
يتضمن
اإلنسان في الوجود ،من هنا
بفعل
ُ
َّ
َّ
ً
ً
أي يظهر بحسب مواجيده ً
ومفعول .فشيمية كنط تخدم سؤال إمكان الترقب للمفهوم بحد
وفاعل
فعل
ذاته ،أما الشيمية التي نتحدث فيها فهي إمكان الكشف عن منتوج التر ُّقب في اللفظ ،أي إمكان البيان
في اللغة عبر تحييز اإلنسان في اللفظ ،إذ يتحدد حجم الوجود ونوعه ،أي تضبط الفاعلية.
( ((2انظر ترجم ًة عربي ًة للمصطلح  ،schemaعلى سبيل المثال ال الحصر ،ما يأتي« :نموذج ،قالب ،خطة ،ترتيب ،رسم بياني ،وزن،
روتين ال يتغير ،مخطط أولي» ،انظر :جوتس شراجله ،قاموس ألماني  -عربي ،بالتعاون مع فهمي أبو الفضل وآخرون (بيروت /لندن:
مكتبة لبنان /مكدونلد وإيفانس ليمتد ،)1977 ،ص  ،997مادة ».«schema
( ((2عمانوئيل كنط ،نقد العقل المحض ،ترجمة موسى وهبة (بيروت :مركز اإلنماء القومي ،)1990 ،ص .12

وبخاصة الفصل
( ((2انظر كتاب :إيمانويل كنت ،نقد العقل المحض ،ترجمة غانم هنا (بيروت :المنظمة العربية للترجمة،)2013 ،
ّ
األول وعنوانه «مــن العلم الترانسندنتالي لملكة الحكم (أو أنالوطيقا الـمـبــادئ) فــي شيمائية المفاهيم المحضة للفهم» مــن الكتاب
باب وعنوانه في ترجمة موسى
الثاني المعنون «من األنالوطيقا الترنسندنتالية أنالوطيقا المبادئ» ،ص  .245-237يقابل هذا الفصل ٌ
وهبة ما يأتي« :في شيامة األفاهيم الفاهمية المحضة» ،ص .122-117
( ((2كنط ،ص .121
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الشيميتين للمعرفة ،ومدى الثقابة في اإلمساك
س ما استقيناه من كال تجربتي هيدغر وكنط
نكر ُ
من هناِّ ،
َّ
بمفاعل المعرفة لحظة الفهم ،لنوضح مفهومنا نحن للشَّ يم العربي ،ونؤكد صفة العربي لفعل الشيم،
ألنـنــا ننفي عنه صفة أن يـكــون تــرجـمـ ًة للفظ  schemaاألجـنـبــي ،بــل هــو فـعـ ٌـل عــربــي أصـيــل ،يــأخــذ حـ ِّـيـ ًزا
فــي الكينونة التأسيسية للفاعلية الـعــربـيــة .فنحن ال نبني ترسيمة فـكــر وال نخطط فـحـســب ،بــل نترقب
ُّ
ونستل ونغمد ونحفر ونظهر في اآلن نفسه لندرك الكينونة الفاعلة؛ فعل وفاعل
ونترصد ونتذكر ونتخيل
ومفعول ،وهي المشيم ُة في بنية كل حركة.

الذهنية الشيمية
الصرفية .وكي
نتبين في هذا المبحث الذهني َة الشيمية لإلنسان العربي ،لنطبقها الحقًا في فهم البنى
َّ
َّ
نتبين إجراءات العقل الشيمي؛ ال بد لنا من ربط التسويغ المنطقي للفكرة بالواقع االجتماعي والنفسي
َّ
كون البنية األنثروبولوجية للفظة العربية.
الذي
َّ

بد لنا من معرفة مكانة الزمان في نفس
إ ًذا ،إن قيمة الزمان
تحددها قيم ُة اإلنسان في الوجود ،لذلك ال َّ
ُ
لنتعرف عـنــدَ ه إلــى مــا سميناه سابقًا اتـجــاه الــوعــي .وإن حضور ابــن البيئة العربية في
اإلنـســان الـعــربــي،
َّ
استشرافية ُّ
تطل على زوايــا
يتبدى من خــال استقراره اإلبــداعــي على مث َّلث الزمن ،في مساحة
الكون َّ
َّ
الحرة هي التوسط الدائم
اإلمكان الوجودي التي يقدر على إحاطتها في حياته وسلوكه .وهذه الفسح ُة
َّ
الرجعة والقفزة ،بحيث تتوسط الرغبة ُقطبي اإلحـســاس ،فتصنع تـصـ ُّـو ًرا ضــرور ًيــا لشكل اآلن ،أي
بين َّ
منطقي على معالجة
التصور الزمني للوجود ،يحيلنا بنح ٍو
لحقيقة األنــا في الــزمــان .ذلــك أن استنباط
ُّ
ّ
ِ
ً
اعتمال فــي بنية الــذهــن يبقيه
كيفية بناء اللفظ استجاب ًة للذهنية .ونـقــول «الذهنية» ،نـظـ ًـرا إلــى أن هناك
الشيمية هي ذات
راه ًنا في سيرورة الحياة .هذا االعتمال هو جريان الشَّ ْي ِم انبعا ًثا في الزمان؛ فاللحظة
َّ
لنوعية وجــوده فــي الــزمــان والـمـكــان ،أي فــي لحظة
عثية على مستوى الـكــائــن فــي لحظة تـقــديــره
َّ
قــدرة َب َّ
واقعا.
حضور كينونته ً

حجمها
حتمي في طبيعة اإلنسان ،لذلك إن صياغات الذهن مهما اتسع
أمر
ُ
والعالقة بين الذهنية والزمانية ٌ
ٌّ
بدعها .فاإلنسانُ هو صاحب
الكمي لتشمل كـ َّـل أشياء الـكــون ،تبقى أصغر من اإلنـســان ،ألنــه هو الــذي ُي ُ
ِّ
ٍ
ِ
يتفوق على الفاعل
الفعلِ  ،وبالنتيجة فأي إجراء يقوم به يكون بالبداهة
ً
خاضعا له ،أي ال يمكن للفعلِ أن َّ
ِّ
معا.
المتحكم ،مهما
مطلقًا ،بل إن الفاعل يبقى هو
َّ
المن َت ِج على اإلنسان واألشياء ً
اشتد تأثير الفعلِ ُ

ما هي إشكالية الزمن إ ًذا؟ وأيــن يجول الـ ِّـذهــن العربي في رحلته الــوجــوديــة؟ لماذا ِّ
يفكر في األصــل؟
دائما؟ ما نوعية اهتمامه بالزمن؟ هل يعنيه الماوراء أم الظاهرة؟
ولماذا
يشيم ذاتَه ً
ُ
معا ،ومما تبديه
ـار واإلخـفــا َء
والتقدير ً
نعود هنا إلــى الطاقة االستيعابية لفعل الشَّ يم ،فهو يحمل اإلظـهـ َ
َ
ِّ
الحسي األول وهو ال َف ْر ُق،
ينتج األثر
دي ُة في المعنى؛ إظهار /إخفاء أو غمد /استالل أو حفر /دفنُ ،
الض َّ
َّ
ـواد) مـثـ ًـا عـلــى صـفـحــة بـيـضــاء أو حـتــى خ ــروج الـخـضــرة مــن الـيـبــاس
فـعــامــة الـشـيــم هــي الـمـخــالـفــة (ال ـس ـ ُ
ً
منفصل
التقدير والقصد والنظر والترقب وهو ليس
الشق الثاني من المعنى فيحتوي
في األرض ،أما
ُّ
َ
أشد تجريدً ا .إن التقدير
بالمعنى عن ثنائية اإلخفاء واإلظهار ،بل هو امتداد لهذه العقلية ،ولكن بصورة ّ
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ِ
وكنهه ونهايته( ،((2إ ًذا هو إحكام السيطرة الزمانية على سيرورة
والحكم على مب َل ِغ الشيء
هو القضاء
ُ
الح ِ
دس في إجرائه.
لب الفعل الشيمي،
ومحور َ
الشيء من البداية حتى النهاية ،وهذا ُّ
ُ

ِ
َ
َ
تعر َ
التأسيسي للزمانية
الفعل
نطب ُق عليه هــذا
تاريخيا ،فــإن
العقلية الشيمية
ف
أفضل ما ِّ
ً
وإذا ما ابتغينا ُّ
َّ
«س َن ٌة» ً
مثل .ففي فصل عن «اإلنسان
تتبع أحد مفاهيم الزمن المعيش ،ككلمة َ
في الذهن العربي هو ُّ
وحـســاب الــزمــن» يـشــرح عـلــي الـشــوك بـعــض الـمـفــاهـيــم كــالـيــوم والــوقــت والــزمــن واآلخ ــرة وغـيــرهــا ،ومــن
ضمن ذلك كلمة «سنة» ،فأجرى مقارنة بين لغات المنطقة لتقصي جذر الكلمة« ،وال أدري إن كانت
لكلمة ‹وقت› العربية صلة بكلمة ) (akituالبابلية التي تقال لعيد رأس السنة ،وللمعبد الذي تمارس فيه
طقوس ذلك العيد .والكلمة من ) (A-KI-TIالسومرية ،وتعني باألصل استنزال المطر»( ،((2أما خزعل
ـرحــا وافـ ًـيــا ل ـفــوزي رشـيــد حــول كلمة أكـيـتــو« ،وكـلـمــة (آكيتو)
الـمــاجــدي فــي كتابه كـتــاب إنـكــي ،فـيــورد شـ ً
ٍ
صيغة لها جــاءت بـحــدود  2400ق.م .وعـلــى شكل آ -كــي -تي،
البابلية ذات جــذر ســومــري ألن أقــدم
الـعــامــة (آ) تعني الـمــاء ومـجــازًا المطر و(كــي) تعني األرض و(تــي) فـعـ ٌـل بمعنى يـقـ ّـرب ،فيكون بذلك
ً
كامل (تقريب الماء إلى األرض) أي االستسقاء»(.((2
معنى الكلمة
ويذكر خزعل الماجدي ما يجري في األكيتو بتفصيلٍ يوضح لنا تصور «بداية الزمن» في هذا الطقس،
فيذكر مــا يقوله مــارسـيــا إلـيــاد عــن هــذا الـحــدث الـتــاريـخــي« ،إن الـصــراع بين فريقين مــن المشخصين ال
يكرر ويخلق َ
فعل والدة الكون ،أي
يحيي ذكرى القتال البدئي بين تيامت ومردوك وحسب ،وإنما كان ِّ
االنتقال من العماء إلى الكون»(.((2
ما يعنينا من كل هذا المشهد األسطوري التاريخي هو الذهنية التي تحكم سيرورة الحدث المعيش،
ً
مستقبل فحسب ،بل هو لحظة اآلن أو لحظة الـ آ والـ كي والـ تي،
ماضيا فحسب وليس
فالزمان ليس
ً
أي اتحاد الماء بالتراب من أجل بعث الحياة .هذا االتحاد الذي ال يخلو من صور الخراب حي ًنا ومن
المهم هــو التجدد الزمني ،بحيث إن نقطة األكيتو هــي البداية الـقــادرة على
صــور الـ َـخـ ْلـ ِـق أحـيــا ًنــا ،لكن
َّ
ٌ
اشتغال بما جرى
مح ِق الماضي من أجل خلق جديد .مع العلم أن كل ما يجري فيها ،كما يبدو ،هو
ْ
الستحضار ما يجب أن يكون .إن هذا االعتبار لـ «اآلن» في تحقيق البداية هو الفعل الزمني الحقيقي،
ألن صــورة (تقريب الماء إلــى األرض) هي المظهر التقديري الــذي ُي ِّ
مكن من االستحواذ على مجال
الزمن المطلوب للوجود الفعلي.
( ((2ابن فارس ،ج  ،5ص  ،63-62مادة «قدر».

( ((2عـلــي الـشــوك ،جــولــة فــي أقــالـيــم الـلـغــة واألس ـطــورة ،ط ( 2دمـشــق /بـيــروت :دار الـمــدى ،)1999 ،ص  .180ويفصل الـكــاتــب في
الـمـقــارنــة بـيــن الـلـغــات حــول الـجــذر «سـنــة» ،فـيـقــول فــي مــوضــع آخــر مــن الـكـتــاب نـفـســه« :بــاألكــديــة ‹ســاتــي› ،و‹سـنــاتــي› ،وبــاألوغــاريـتـيــة
‹شنت› ،وبالسريانية ‹شاتو› وهــي من شنو› بمعنى تحرك ،وبالعبرية ‹شنه› .والظاهر أن أصــل هــذه الكلمة يرجع إلــى مفهوم التكرار
والحركة والتعاقب الذي نجده في الفعل العربي ‹ثنى› ،والسرياني ‹تنا› .و‹شنه› بالعبرية يعيد ،يكرر .وكلها ترجع ،على ما يبدو إلى
الرقم ‹اثنين› [ ،»]...انظر :المرجع نفسه ،ص .185
( ((2خزعل الماجدي ،كتاب إنكي ،ج ( 1بيروت /الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2013 ،ص .271-270

( ((2ال ـمــرجــع نـفـســه ،ص  .272وانـظــر أيـ ًـضــا فــي شــرح الكلمة نفسها مــا قــالــه عـلــي الـشــوك« :وفــي بــابــل كــانــوا يحتفلون بــرأس السنة
الـجــديــدة  akituكــل عــام لـعــدة أيــام ( 11أو  12يــو ًمــا) .فــي أثـنــاء هــذه االحـتـفــاالت تتلى قـصــة الخليقة وتـمـثــل مـعــركــة بـيــن اآللـهــة ينتصر
فيها أنليل على تعامت التي تمثل قوى العماء .وفي بداية السنة الجديدة يبدأ الملك حكمه ،ألن رأس السنة هو بمثابة بداية الحياة
والوالدة :بداية الزمن» ،انظر :الشوك ،ص .177
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مفهوم اآلن

ـب الـمـسـتـنــدُ إلــى تـصـ ُّـور كــامــلٍ لـلـمــآل والـنـهــايــة ،فـهــو انـبـعــاث رؤي ـ ٍـة اسـتـنــا ًدا إلــى
ومــا الــشَّ ـيـ ُـم إال هــذا الـتــر ُّقـ ُ
ٍ
متحققة بالفعل .هذه الرؤية المتحققة لم تعد قادر ًة على البقاء في لحظة الزمن والتي هي لحظ ُة
رؤية
الحدس الشيمي إلنقاذ سيرورة البقاء في الوجود .فتكون الرؤية الجديدة
الـ «اآلن» ،وهذا ما يستوجب
َ
ـدل مــن تلك الـتــي كــانــت متحقق ًة قبلها ،وأصـبـحــت إثـ َـر وجـ ِ
هــي الــرؤيــة المتحققة بالفعل ،بـ ً
ـودهــا حد ًثا
وخلق ألنه ً
ٌ
فعل ال يقدر أن
بداية
ماضيا .إ ًذا ،فالزمن بحسب األكيتو ،هو من اآلن إلى المستقبل ،وهو
ٌ
ً
ٍ
ٍ
يبقى في مرحلة قبل اآلن ،أي ال يقدر على عيش لحظة مضت ،بل على استحضار الزمن إلى لحظة
الفعل اآلن.
ولكي نزيد فــي توضيح صــورة اآلن؛ أي َكـ ُّـم هــذا اآلن وكي ُفه بحسب مقياس الــزمــن ،فإنه ال بــد مــن أن
جراء التقاء أطراف الزمن في لحظة الحضور (اآلن).
نوعية األثارة المعرفية
تتوضح لدينا
َّ
ِّ
َّ
المتحصلة من ّ
ـضــا ،فـهــو إن ـسـ ٌ
إن الــزمــان فــي نـظــر الـعــربــي زم ـ ٌ
ـان شـيـمـ ٌّـي أيـ ً
ـان يــؤمــن بــاالنـبـعــاث ت ـحـ ُّـر ًرا مــن الـمــوت الــدائــم
لألشياء ،استنا ًدا إلــى تجربة مستمرة ال ِّ
تمكنه من تحقيق الثابت الدائم الماثل أمامه ،لذلك يبقى هو
فيتحدى أثر الزمن في كيانه من خالل تجاوز التجربة المعيشة اآلنية التي
دائم الرغبة بتحقيق أمنياته،
َّ
ِ
التحول واإلفناء ألشياء موجودة.
مشهد
تتكرر أمامه في
تبقى
ُّ
َّ

إ ًذا ،هناك تحدٍّ ألثر الزمان في اإلنسان ،يتبدى من خالل استحضار أبعاد الزمان إلى لحظة الحضور
ِ
حاضرا ،أي لحظة الفعل اآلن.
المعروفة عن لحظة الوجود
اآلن ،وبالنتيجة إقصاء مآالت هذا الزمان
ً
فالسيطرة على الزمن عند العربي ال تكون إال بتجاوز نقاط االنتهاء فيه .وإذا كان الموت لحظة النهاية
ً
مستقبل ،بما يقوم به اآلن
التي ال بد منها ،فإن الوجود العربي يتج ّلى في تجاوز لحظة الموت القادمة
ِّ
متخط ًيا لها .إن األهمي َة عند العربي تكون
حاضرا من فعلٍ يتعالى به على هول النهاية ،فيصبح بإنجازه
ً
ِّ
واقعا مشاهدً ا ،فيكون اآلنُ هو زمن التجلي الحقيقي لهذا اإلنسان.
وقوته في إحداث األثر ً
للفعلِ َّ
ند يصارع الذات على البقاء ،ولذلك يكثر تعامل العربي مع
فهم العربي للزمان بأنه ٌّ
لنأخذ مشهدً ا من ِ
الزمان على أنه الدهر ،وليس المسار الطولي للوقت .يقول عنترة في إحدى قصائده:

ـب َ
األ ّي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِم َحـ ـ ّت ــى
َعـ ـ ـ َـركـ ـ ـ ُـت َن ـ ـ ــوائِ ـ ـ ـ َ
َو َذ َّل الـ ـ ـ ــدَ هـ ـ ـ ـ ُـر َلـ ـ ـ ّـمـ ـ ــا َأن َرآنـ ـ ـ ــي

َعـ َـرفـ ُـت َخـيــا َلـهــا ِمــن َح ـيـ ُـث َيـســري
(((2
ُأ ِ
القـ ـ ـ ــي ُكـ ـ ـ َّـل نـ ــائِـ ـ َـبـ ـ ٍـة بِـ ـ ـ َـصـ ـ ــدري

البعدَ الزمني في هذه اللحظة الشعرية،
إذا طبقنا الرؤية الشيمية على موقف عنترة ،فيمكننا أن نستنتج ُ
والــذي يحيلنا مباشر ًة على مضمون الوعي الوجداني لمفهوم الزمان عندهً .
أول ،سنستند في تحليلنا
إلى أهمية الزمن الماضي في شحن الزمن الحاضر الستيعاب الزمن المستقبل عند عنترة؛ فنجد رصيده
مكونًا من أربعة أفعال ماضية ،هي( :عركت ،عرفتَّ ،
ذل،
في التجربة الزمنية السابقة للحظة الحضور َّ
ذل ورآنيً .
عركت وعرفت ،واالثنان اآلخران للدهر ،وهماَّ :
أول:
رآني) .اثنان من هذه األفعال له ،هما:
ُ
( ((2الخطيب التبريزي (أبو زكريا يحيى بن علي 502-421هـ) ،شرح ديوان عنترة ،تحقيق مجيد طراد (بيروت :دار الكتاب العربي،
1412هـ 1992 -م) ،ص .82

20

العدد Issue 5 / 19
شتاء  Winter 2017

ٍ
بزمان قبل زمانك»(،((3
الدال على اقتران حدث
يقر في بالنا هو أن الفعل الماضي «هو َّ
إن ما يجب أن َّ
أما الفعل المضارع والذي تحتوي أبيات عنترة هنا على فعلين منه ،هما( :يسري ،أالقي) ،فهو كما يورد
الزمخشري ً
أيضا «يشترك فيه الحاضر والمستقبل»(.((3
ِ
الحدس الشيمي في موقف عنترة من الزمن ،وسنتدرج فيه بحسب المعطيات
إثبات
ما يعنينا هنا هو
ُ
التي افترضناها سابقًا لتحقيقه؛ ً
تصور كاملٍ للمآل والنهاية ،وهذا ما تفترضه
أول ،التر ُّق ُب المستندُ إلى
ُّ
المنظومة الزمنية لكالم عنترة ،والتي اقتضت استخدام الماضي والمضارع من األفعال لتحقيق اإلحاطة
ٍ
ً
وحاضرا
ماضيا
بالزمن المعيش
رؤية استنا ًدا إلى رؤية
الشيمي هو انبعاث
ثانيا ،إن الحدس
ومستقبلً .
ً
ً
َّ
ٍ
متحققة بالفعل ،فالرؤية الجديدة للدهر عند عنترة هي أنه « َذ َّل» ،وهذه ما لم تكن فكر ًة معيش ًة في ذهنه
ِ
وجود الذات بالنسبة إلى الدهر ومستقبل وجود الدهر بالنسبة إلى الذات .وقد َّ
َ
تمكن
شيم مستقبل
قبل ِ
عبر عـ ِ
ـت نوائب األيــام» ومعرفة مضمون «خيالها من حيث
ـرك النوائب «عــركـ ُ
من هــذا اإلجــراء الذهني َ

يسري»،
و«الس َرى :سير ال َّليل ،يقال َس َر ْيت وأسريت»( ،((3فكأن الشاعر يريد أن يؤكد د َّقة سب ِره لمجرى
ُّ
ليل .ولما كانت الرؤية المتحققة للدهر في ذهن العربي هي أنه ِ
تتبعها ً
يهل ُك
النوائب في حياته ،فقد َّ
ُّ
الناس ،واألمثلة على ذلك كثيرة ،فإنها لم تعد قادر ًة على البقاء في لحظة الزمن الحاضر لعنترة ،وهي
زمن الـ «اآلن».
لحظة «أالقي كل نائبة بصدري» ،والتي هي ُ
الذهن
فحرضت
أمــا الحدس في كــام عنترة فهو الحرك ُة
َ
َّ
الخفية التي اعتملت في ذاتــه لحظة الـقــولَّ ،
معا .وهو ما يبدو من الصورة االستعارية نفسها التي ّ
مكنته من صوغ كالمه بهذا على هذا
والوجدان ً
ِ
الحدس في سيرورة
الوجه ،فاستحضار هذه األفعال بتصريفاتها التي خدمت المعنى ليس سوى مظهر
حيث دالل ُة هذه التصريفات ودقتها في توضيح صورة الزمان والمكان في بنية القول.
الفعل ،وذلك من
ُ

الحدس عند عنترة بالشَّ يم فأنتج رؤيـ ًة للدهر حقَّقها انبعا ًثا في مجرى الحدث؛ واالنبعاث
وقد ارتبط
ُ
هو الفعل الحادث استنا ًدا إلى المعطى الشَّ يمي األصلي ،بحيث يكون حضور الفاعل في الحدث ً
فعل
قائما بذاته ،بعد أن َّ
ذل لعنترة .إ ًذا ،فالزمانُ بحسب عنترة صار
إبداعيا لصورة الحدث .فالدهر لم يعد ً
ً
الدهر الذي « َذ َّل» من اآلن إلى المستقبل ،كما أسلفنا ،وهنا نرصدُ بداي ًة وخلقًا لمظه ٍر معاينٍ للزمان،
َ
ولـيــس اس ـت ـعــاد ًة ألي تـجــربــة مـعـيـشـ ٍـة مـعــه ،إال بـقــدر مــا أنـهــا لــم تـعــد تـجــربـ ًة مـمـكـنـ ًة لـحـظــة هــذا الـتـعــريــف
الجديد للدهر .فالدهر اقترن بحضور ذات عنترة وشعو ِره «أالقي كل نائبة بصدري» ،فلم يعد باإلمكان
ٍ
ُ
الممكن هو استحضار الزمن إلى لحظة الفعل اآلن.
لحظة مضت ،بل إن
عيش
َ
نظرا
ولئن كان سائدً ا أن يقال إن الزمان العربي هو الدهر في الجاهلية ،وهو الذي ال ُي
َ
ستكمل ببعثً ،
إلــى أنــه ُيفني بالموت ،فــإن هــذا ال يلغي في نظرنا سم َة أن يكون االنبعاث ِسـ َـمـ ًة جوهرية في الوجود
منتظرا ما ُّ
يحل به.
العربي .بمعنى أن العربي ال يتعامل مع الدهر بجبرية القد ِر المحتوم عليه ،فيقف
ً
( ((3الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود ،ت538 .هـ) ،المفصل في صنعة اإلعراب ،تحقيق علي بو ملحم ،ج ( 1بيروت :مكتبة
الهالل ،)1993 ،ص .319

( ((3المرجع نفسه ،ص .321

( ((3ابن فارس ،ج  ،3ص  ،154مادة «سرو».
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ثاحبأو تاسارد
يبرعلا نهذلا يف ةينامزلاو ةيميشلا

إن العربي ال ينتظر وال يعود ،بل إنه ينبعث ،فاألساس عنده الحاضر كما بدا مع عنترة ،وإن كان مس ِّل ًما
تصوره للزمان بالعبثية ،بل العكس
بأن هناك لحظة نهاية طبيعية هي الـمــوت( ،((3فهذه الــدور ُة ال توقع
ُّ
ٌ
فينبعث في لحظة التبدِّ ي المباشرة وهي اآلن.
دائما بإثبات ذاته في الزمان،
هو الصحيح ،إنه
ُ
منشغل ً
يفسر مشهدَ الدهر بأنه الزمانُ الــدوري ،مستندً ا إلى التحليل اللغوي كسعيد الغانمي ً
مثل،
وهناك من ِّ
فهو يقول« :لقد أطلق العرب على الزمان اسم ‹الدهر› ،وهي كلمة مشتقة من ‹الدور› ،أي التكرار .بل
إن ألفاظ الزمان الطبيعي تق ِّلد هذا الزمن األولي وتتبع مساره .فالسنة مشتقة من ‹سن› (القمر) ،والشهر
من شهر (الهالل) ،والتاريخ من ‹ورخ› ...إلخ»(.((3

مجال الزمان
ـوضــح صــورة الـحــدس الشَّ يمي مــع الـقــرآن الــذي يـكـ ِّـرس مفهوم الــزمــان االنبعاثي فــي ذهنية العربي،
وتـتـ َّ
ِ
زمنيا ،هي مظهر الخلود المرتبط
وخاص ًة في
صورة المابعد الذي يسعى اإلنسان إليه .إن صورة المابعد ً
بـتـصــوريــن مكانيين هـمــا الـجـنــة وال ـنــار .والـمـهــم فــي تـحــقُّ ــق هــذا الـمـصـيــر أنـنــا ال ننتظر إمـكــان حــدوثــه أو
نشيم
حيثية أننا متأكدون من حدوث هذا المصير ،ونحن
عدمه ،بل إننا
ُ
نتصرف في حياتنا استنا ًدا إلى َّ
َّ
التغير الــدائــم فــي حياتنا وتـبـ ُّـدل أحــوال عيشنا بفكرة
أفعالنا فــي اآلن الــذي نحن فـيــه ،بحيث ربطنا أثـ َـر
ُّ
الـخـلــود األب ــدي .وفــي ال ـقــرآن تـكــريــس لـفـكــرة الــزمــن الـخــالــد ،مــن خــال مــا طــرحـتــه اآلي ــات مــن مفاهيم
ِ
بنوعية وجوده وفعله في هذه الحياة ،مثل :الجنة ،النار ،الدنيا ،اآلخرة،
تحاكي سيرورة وعي اإلنسان
العمل ،التفكر ،النظر ،الوعد ،الدهر ،األبد ،الفوز ،الخير ،الشر ...إلخ.
ولما كان الزمانُ والمكانُ مفهومين بشريين ،فإن الكالم عليهما ال يكون من خارج نطاق المعقول بشر ًيا،
َّ
بــل أكـثــر مــن ذلــك نـقــول إن مـنـظــومــة «اإلن ـســان ،الــزمــان ،الـمـكــان» هــي تـجــربــة بـشــريــة قــائـمــة لــم يـتـجــاوزهــا
اإلنسان ،لذلك ال يمكن للغته أن تخرق منظومة عيشه ،فهو ال يفهم إال ضمن هذه المنظومة ،فأحيازُ
العقل داخلها ،ال فوقها وال تحتها .إن المكان حجارة ورمال وأنهار وإن الزمان يمضي ويأتي ويحضر،
وهكذا .ويشير المرزوقي إلى أن فكرة الزمان في القرآن ليست مفارق ًة لما نعرفه عن مفهوم الزمان في
حياتنا الـعــاديــة ،لــذلــك إن كــام الـلــه على الــزمــان يحاكي الـنــاس بما يفهمونه عـنــه« :فجميع ذلــك أجــري
ألوقات مؤقتة لمعان قدرها الله تعالى على أحوال رتبها ومراتب صورها فمنها ما هو أطول ،ومنها ما هو
( ((3يقول حاتم الطائي واص ًفا الدهر:

ه ـ ــل ال ـ ــده ـ ــر إال الـ ـ ـي ـ ــوم أو أم ـ ـ ــس أو غــد

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ًة بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد يـ ـ ــوم ـ ـ ـهـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـل إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــى إم ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــه

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــردد

ف ـ ـ ــا ن ـ ـح ـ ــن م ـ ـ ــا نـ ـبـ ـقـ ــى وال ال ـ ـ ــده ـ ـ ــر ي ـن ـف ــد
ف ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى آث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ن ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــورد

انـظــر :حاتم الطائي (ت 46 .ق.ه ـ 605 -م) ،ديــوان حــاتــم الطائي ،شــرح وتقديم أحمد رشــاد (بـيــروت :دار الكتب العلمية1406 ،ه ــ-
1986م) ،ص .13

َ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ُ ُ َ ْ
وت َون َيا َو َما
وقد ورد في القرآن الكريم آية توضح تصور العرب للدهر من هذه الناحية ،يقول تعالى﴿ :وقالوا ما ِه إِل حياتنا ادلنيا نم
ْ
َ
ُ ْ ُ َ َّ َّ ْ
ْ ُ ْ َّ َ ُ ُّ َ
َ َ
يهل ِكنا إِل
ادله ُر ۚ َو َما ل ُهم بِذٰل ِك م ِْن عِل ٍم ۖ إِن هم إِل يظن
ون﴾ (الجاثية.)24 :

( ((3سعيد الغانمي ،ملحمة الحدود الكبرى (بيروت /الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2000 ،ص  .48وانظر ً
أيضا الفصل
األخير المعنون بـ «ملحمة الزمن الدوري» ،ص .165-157
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أقصر ،على حسب آماد األمور المقدورة فيها ،فمثّل ً
وموقعه
ومقداره
تقرر به النفوس غاي َته وأمدَ ه
َ
َ
كل بما ِّ
مما كنا نعرفه ونألفه ونشاهده ونتصرف فـيــه»( .((3إ ًذا ،يمكننا اعـتـمــا ًدا على مفهوم الـحـ ِ
ـدس الشَّ يمي أن
نقول إن القرآن ليس حاج ًة إضافي ًة على الحياة العربية ،بل هو صور ُة هذه الحياة في الكون .نأخذ ً
مثل
َ
َ
َْ َ
او ُ
ِين ف َ َ َ َ
ت َّ
الس َم َ
من القرآن صورة الجنة الخالدة ،ففي اآلية ﴿ َوأ َّما َّال َ
ال َ
ِين ُسع ُِدوا ف ِف
ات
ال َّنةِ خ ِ
ِيها ما دام ِ
َ َّ
َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ً َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
والرض إِل ما شاء ربك ۖ عطاء غي مذو ٍذ﴾ (هــود .)108 :نجدُ في هذا التحديد للخلود بأنه ٍ
باق بقا َء
تصور األبدية .ذلك أن مجال التفكير في
السماوات واألرض ،أوضـ َـح صــورةٍ عن المخيال العربي في
ُّ
الحياة والبقاء هو مشهد الكون (السماء واألرض) ،وقضي ُة الوجود عندَ اإلنسان العربي هي استمرار هذا
وعاين زمان السماوات واألرض ومكانهما في عيشه اليومي.
المشهد أما َمه إلى األبد ،وذلك ألنه َخبِ َر
َ
ِّ
ٌ
والكل المحيط.
موقف من األشياء
يتكون لديه
فاإلنسانُ لحظة يوجد في هذا الكون،
َّ

ِ
وإن اقـتـ َ
ً
تناقضا في سـيــرورة الزمن في الـقــرآن ،إنما هو
خلود الجنة ببقاء السماوات واألرض ليس
ـران
تعبير عن كيفية الحدس الشيمي عند العربي للزمان .فالقرآن الكريم يحاكي التصور العربي للزمان،
يشيمها الـعــربــي فــي وعـيــه اآلن مــن خــال مــا هــو عليه مــن مـسـتــوى مـعــرفـ ٍّـي في
وإن ص ــور َة الـجـنــة اآلتـيــة
ُ
لتصريفهِ
ِ
ِ
المتكون لديه من تراكم أثارات الزمن في مخياله الحدسي ال مجال
الكون ،فمفهوم الخلود
ِّ
ٍ
ٍ
والتدبر ،بل إنه
مرتبة أعلى في العقل
مشهد أمــداؤه السماوات واألرض .وهذا ليس عج ًزا عن
إال في
ُّ
ـاد كــامـ ٌـل لـمــا فــي فـطــرة اإلنـســان وطبيعته مــن إمـكـ ٍ
ـان لـلـمـعــرفــة .ويــوضـ ُـح أبــو الـعـبــاس ثعلب سياق
اسـتـنـفـ ٌ
استخدام الـعــرب لمقولة مــا دامــت الـسـمــاوات واألرض ،فيقول« :مـقــدار مــا كانت الـسـمــاوات واألرض
[ ]...العرب تقول :ال آتيك ما أن في بح ٍر قطرة ،وال آتيك ما دامت السما ُء سماء ،وال آتيك ما السماء
سماء ،وال آتيك ما سمر  -وأسمر  -ابنا سمير ،يعنى الليل والنهار .وال آتيك هبيرة بن سعد ،وال آتيك
القارظ العنزي ،أي قد ذهب ذا فال آتيك .قال :يضعون هذا موضع أبد الدهر»(.((3

مكونات الزمان العربي
ِّ

تصور قيمتي االنبعاث
العربي على
مكونات الواقع ،وما قدر ُة
مكونات الزمان في الذهن ،هي ِّ
إ ًذا ،إن ِّ
ُّ
ِّ
ـادرا عـلــى الـتـفـكـيــر فــي الـجـنــة وال ـنــار ،إال نـتـيـجـ ًة مــؤكــد ًة لممارسة
والـخـلــود فــي كـيـنــو َنـتــه ،بـحـيــث يـكــون ق ـ ً
مسطح الــزمــان عـنــده .إن هــذا اإلنـســان يـتــراوح بين نقطتي وج ـ ٍ
َّ
ـود ،ال يمكن
الـحــدس والـشـيــم مـ ًـعــا على
ُ
واإلنية على مستوى الشيء
الماهية
دائما ما تبقى العالقة جدلي ًة بينهما ،وهما
غالبا ،بل ً
الفصل بينهما ً
َّ
َّ
الـمــوجــود .فـمــاهـيــة ال ـشــيء« :مــا بــه الـشــيء هــو هــو وهــي مــن حـيــث هــي هــي ،ال مــوجــودة وال مـعــدومــة،
وال كلي وال جزئي ،وال خاص وال عام ،وقيل منسوب إلى ما ،واألصل المائية قلبت الهمزة ها ًء لئال
يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ما واألظهر أنه نسب ًة إلى ما هو ،جعلت الكلمتان ككلمة واحدة»(،((3
أما اإلن ّّية ،فهي قد وردت عند الجرجاني بصيغة اآلنية ،وهو جائز االستخدام في الفلسفة العربية(،((3
( ((3المرزوقي (أبو علي أحمد ،ت421 .هـ) ،األزمنة واألمكنة (بيروت :دار الكتب العلمية ،)1996 ،ص .105-104

( ((3ث ـع ـلــب (أب ــو الـعـبــاس أحـمــد بــن يـحـيــى 291-200هـ ـ ــ) ،مـجــالــس ثـعـلــب ،تـحـقـيــق عـبــد ال ـســام مـحـمــد ه ــارون ،ق  ،1الـنـشــرة الـثــانـيــة
(مصر :دار المعارف ،)1960 ،ص .321

( ((3الجرجاني (علي بن محمد 816-740هـ) ،التعريفات (مصر :المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر1306 ،هـ 1889 -م) ،ص .84
( ((3انظر في هذا الصدد :الكندي (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 256-185هـ ،رسائل الكندي الفلسفية ،تحقيق محمد عبد الهادي
وافيا للمصطلح ،من
أبو ريدة ،ط ( 2القاهرة :دار الفكر العربي ،)1978 ،الهامش ( ،)2من ص  26إلى ص  .30يورد المحقق
ً
شرحا ً
حيث األصل العربي والترجمة من اليونانية والسريانية ،وطريقة رسم المصطلح وتداوله في الفلسفة العربية.
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ويقول الجرجاني« :اآلنية :تحقق الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية»( ((3وهو يوافق ما قاله أبو البقاء
كلياته« ،إن :بالكسر والتشديد ،هي في لغة العرب تفيد التأكيد والقوة في الوجود ،ولهذا أطلقت
في َّ
الفالسفة لفظ اإلنية على واجــب الوجود لذاته ،لكونه أكمل الموجودات في تأكيد الوجود وفــي قوة
الوجود»( .((4أما نشوان الحميري فيقول« :وقالوا :لن يكون شيء موجود إال وله أنية ومأنية ،وعلمك
باألنية غير علمك بالمأنية ،وذلك أن تسمع الصوت ،فتعلم أن له مصوتًا ،ويجهل ما هو ،فعلمك بما
هو ،غير علمك بأن له مصوتًا»(.((4
س مـكـ ِّـونــات الــزمــان ،ذلــك أنــه عـنــدمــا نـبــدأ الـتـجــوال فــي الــذهــن
ـدر َ
إ ًذا ،بـيــن الـمــاهـ َّـيــة واإل ِّن ـيــة يمكننا أن ن ـ ُ
فنحن إنـمــا نـقــوم بتحديد وضعيتها بــذاتـهــا وإزاء الـعــالــم ،وهـنــا نسبي ُة الــرؤيــة إلــى األشـيــاء .إذ إنه
بـفـكــرةٍ،
ُ
النفس أن لها عالق ًة متح ِّقق ًة بالشيء الذي تعاي ُنه ،فإنها تمنح ُه ،بحسب ُقدرتها على
تتصو ُر
بمقدار ما
َّ
ُ
ِ
ُ
يحصل
يميا
التصور والفهم ً
طبعا ،وجــو ًدا ثاب ًتا ُأسـ ًـيــا في هــذا الكون الـ ُـمـ َ
ـدرك .من هنا ،نــرى أن تفاوتًا ق ًّ
عـلــى مـسـتــوى الـحـضــور الـظــاهــر الـمـعــايــن لــأشـيــاء ،فـنــوعـيـ ُة الــوجــود لـيـســت واح ــدةً ،بــل إن مـقـيــاسـهــا هو
ِ
الممكن
قي ِم
القوة في الوجود على صعيدي الجوهر والعيان .والزمانُ ليس سوى
ُّ
التصور المبني على َ
والواقع من األحداث.
َ
ندرك طريقة تفكير اإلنسان العربي بالخلود واالنبعاث والجنة والنار،
إ ًذا ،بين الماهية واإلنية يمكننا أن
فالزمان مقياسه الحضور والغياب على مستوى الوجود .إذ إن المتحقق من الزمان يقاس عليه الغائب
ٍ
ـصـ َّـو ًرا بحسب إمكانات اآلن ،وبالنتيجة ُمـ ً
منه ،والغائب بنوعيه مـ ٍ
بطريقة
ـدركــا
ـاض ومستقبل
يصبح ُمـ َتـ َ
ُ
تالئم التفكير اإلنساني وليست من خارج نطاق مدركاته .وهنا ال نقول إن اإلنسان يتنبأ بالغيب ،بل كل
ما نؤكده أن اإلنسان في سلوكه اليومي يشيم زمانه في المستقبل انطال ًقا من معطيات هذا الزمان في
ِّ
يقدر هو على استيعابه في حياته الحاضرة اآلن.
متشك ٌل مما
الحاضر .فتصوره لآلتي من الزمان ك ُّله
ُ
ولو نظرنا إلى أفكار عودة الماضي أو انبعاث الحاضر أو رؤية المستقبل من وجهة نظر فيزيائية ،فإنه
بإمكاننا التسليم بــأن فيزياء الكون في ذهنية اإلنـســان ليست ثابت ًة في كل األزمـنــة والعصور ،بل إن ما
ٍ
َّ
لحظة أخــرى من الزمن.
ـدث من الزمن الماضي ،قد يكون هو فكرة المستقبلِ في
فكر به على أنــه حـ ٌ

دائما على التغيير
عشوائيا ،بل إن رغبات اإلنسان وطرائقه في العيش والتفكير
توقعا
وهذا ليس ً
منصبة ً
ً
َّ
ِ
في شكل الكون الموجود في سبيل اإلنسان وبقائه ،ليكون أكثر متع ًة وسعادة وهنا ًء في عيشه .لذلك،
تتغير النظرة إلى الشيء من حيث الماهية الثابتة له ،ومدى تحقيق االستقرار الزماني ،أي استمرار نو ٍع
َّ
يفوت اإلنسانُ
من اآللية الحركية في صورة الزمان ،من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل ،بحيث ال
ُ
ً
طبعا لإلنسان،
لحظ ًة إال ويدركها ،فيكون
ممسكا بمصيره ،ولكن هذا اإلمساك الك ِّلي هو ما ال يحدث ً
ألن وج ــو َده لــم يسبق الــزمـ َ
ـان ولــم ي ـجــاوزه ،فـهــو كــائـ ٌـن فــي الــزمــان .وبـمــا أنــه مـحــدود الـقــدرة فــي تحقيق
المثلى لديه في استيعابه هذا العالم.
االستقرار الزمني ،تبقى إمكانات الشيم والحدس هي القدرات ُ
( ((3الجرجاني ،ص .17

( ((4أبو البقاء (أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ،ت1094 .هـ) ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،تحقيق عدنان
درويش ومحمد المصري (بيروت :مؤسسة الرسالة1419 ،هـ 1998 -م) ،ص .190

( ((4الحميري (نشوان بن سعيد ،ت573 .هـ) ،الحور العين ،تحقيق كمال مصطفى (القاهرة :مكتبة الخانجي ،)1948 ،ص .148
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أيضا ،بالتفكير في الزمان والخلود والمصير ،فميشيو كاكو ً
ٌ
منشغلة ً
مثل ،يطرح
إن الفيزياء المعاصرة
فــي كـتــابــه فـيــزيــاء الـمـسـتـحـيــل ع ــد ًدا مــن ال ـت ـســاؤالت ،انـطــا ًقــا مــن فـكــرة أن «أي شــيء غـيــر مستحيل هو
م ـم ـكــن»( ،((4فـيـتـحـ َّـد ُث فــي خـمـســة عـشــر ف ـصـ ًـا عــن إم ـكــانــات الـسـفــر عـبــر الــزمــن واسـتـبـصــار المستقبل
حاليا ،على
ونظرية كل شيء ووجود أشياء سرعتها أكبر من سرعة الضوء .وهو يشير إلى المستحيل
ً
مستقبل ،فيقول« :تتسق آلــة زمـ ٍ
ً
ـان تأخذنا نحو المستقبل مع نظرية النسبية
أنــه هو الممكن أن يتحقق
ـوعــا نـحــو ال ــوراء فــي ال ــزم ــان؟»( .((4وهــذا يــؤكــد لـنــا فكرة
الـخــاصــة آليـنـشـتــايــن .ولـكــن مــاذا عــن الـسـفــر رجـ ً
دائما ربط الماضي والمستقبل باآلنَّ ،
لعل اإلنسان يرسم الصورة الكاملة
الحدس الشيمي التي تحاول ً
لالستقرار الزمني .وهو لن يقدر على ذلك.

خاتمة
قمنا فــي هــذه الــدراســة بـمـحــاولــة فـهـ ٍم لكيفية بـيــان اإلنـســان الـعــربــي فــي مـكــانــه وزمــانــه فــي لحظة انبثاقه
دائما في الكون .واعتبرنا أن الزمانية
النطقي المعرفي الوجودي؛ أي في وعيه كينونته الفعلية الحاضرة ً
العربية قوامها فعل الشَّ يم .وهــذا الفعل ٌ
عرفنا فعل
فعل مــاهـ ٌّ
ـوي فــي كينونة اإلنـســان العربي .وبعد أن َّ
الشيم بأنه ٌ
انشيام وظهور ،وجدنا أن
معا فهو
ٌ
فعل ذو ُبعدين؛ إذ يحمل إمكان الدخول وإمكان الخروج ً
مجال هذا الفعل هو الوجود اإلنساني المعيش.
ُفهم بأثاراتها أي العالمات الدالة عليها ،فالحظنا أن الزمان الماضي يحتوي
ولما كانت مظاهر العيش ت َ
ولما كانت طبيعة اإلنسان ال تسمح
زمنيا ،من هنا تكون الرغب ُة في استرجاعه دائم ًةَّ .
كل شيء متحقق ً
له بالعودة إلى الخلف ،بل هي تسمح بالتقدم إلى األمام فحسب ،فإن النشاط البشري التفكيري مجاله
ٍ
َ
تقر في المخيلة.
أن
يعمل في المستقبل ،استنا ًدا إلى صورة مرئية ُّ

ٍ
زمانية تأسيسية هي اآلن ،إذ في هذه
سميناه الحدس الشيمي الــذي ربطناه بلحظة
من هنا ،درسنا ما َّ
اللحظة يتمكن اإلنسان من الترقب والرصد والغمد واالسـتــال في الكل الزماني الكمي الــذي يوجد
زمانيا ،ومن
كيفيا .ووجدنا أن الفعل المضارع الحاضر هو الفعل األصيل
ً
فيه .وبالنتيجة يكون حضوره ً
زمنيا فــي الـمــراس الحدسي
خــال استيعاب قيمة الـحــدس فــي الحاضر ،تمكنا مــن تأكيد قيمة معيشة ً
ٍ
عيش آسنة ،بل هو
الواعي للزمن وهي االنبعاث في الرؤية المعيشة ،فالقرار في المعرفة ليس لحظ َة
ٌ
منبعثة فــاعـلــة؛ فـهــو الـلـحـظــة الــوســط ال ـقــادرة بـحــدسـ َّـيـتـهــا أن تـمـكــن الـمــاضــي والـمـسـتـقـبــل من
لـحـظـ ٌـة حـ َّـيــة
الحضور .عناصر هذه الصورة مكتملة في الزمن الماضي ،ولكن إمكان وجودها ال يمكن إال بعناصر
الحلمية إال الشَّ يم .وميزنا
الزمن المستقبل ،والحاضر هو نقطة البداية الدائمة .وال يحقق هذه السيرورة ُ
خالل الدراسة بين قصدية هوسرل والرؤية إلى العالم عند هيدغر وشيمية كنط التأليفية القبلية والشيمية
مكونات المعرفة الذاتية العربية.
العربية ،مستندين إلى ما يثبت فرادة هذا المفهوم في ِّ
من كل ذلك علمنا الربط بين الذهنية والشيمية في الحضور الوجودي لإلنسان العربي ،وإن أي خللٍ
في هذه المنظومة الزمنية الفاعلة في ذهنية العربي ،يؤدي إلى خللٍ حتمي في المنظومة الوجودية.
( ((4ميشيو كاكو ،فيزياء المستحيل ،ترجمة سعد الدين خرفان ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد ( 399نيسان /أبريل  ،)2013ص .14

( ((4المرجع نفسه ،ص .249
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ثم درسنا أهمية الحضور ولحظة اآلن في حياة العربي ،إذ إن الحضور هو الزمان الحقيقي ،فال ماضي
فاعليته على الزمان ،فيصبح الزمان
وال مستقبل بال وعي لآلن ،واإلنسان يحقق هذا الحضور إذا حقق
َّ
ً
مفعول به وليس العكس.
وبعد أن استوضحنا مــا نــريــده مــن مفهوم الــزمــان وعالقته بمفهوم الشيم ،أردنــا أن نعرف مجال الزمان
العربي ،فدرسنا صــورة الــزمــان وعالقتها بـصــورة الخلود فــي الــذهــن العربي المعيش .وتطرقنا إلــى هذا
المفهوم في النص القرآني .ووجدنا بالنتيجة أن مجال الزمان هو السماوات واألرض ،لذلك هو خاضع
معرفيا ،أي إن عناصره إنسانية بامتياز.
إلمكان الشيم والحدس
ً
َ
يتبدى
وال يمكن هذا
اإلنسان أن يستقر ،لذلك لم يقبل صورة الموت .إن اإلنسان العربي ال يموت ،وهذا ما ّ
ً
ٌ
بداية دائمة ،حتى إن القاعدة
تصو ًرا للسكون بأنه نهاية ،بل هو
فعل في بنية اللغة العربية التي ال تتضمن ُّ
ُ
الظرف حال السكون في آخر كلمة أو في بداية أخــرى ،من ًعا
تحرك أحد طرفي الكلمة ،إذا اقتضى
اللغوية ِّ
اللـتـقــاء الساكنين .وقــولـنــا إن الـسـكـ َ
ـون بــدايـ ٌـة دائـمــة ،يفيد ِضـمـ ًنــا أنــه ال يمكن الـمـكــوث بــه ،إذ ال اسـتـقــرار في
البدايات ،بل الحركة هي التي تحدد حجم هذا السكون بالنسبة إلى حجم الفعل في الزمان والمكان.

مكونات الزمان العربي من خالل طريقة العربي في التعامل مع األفكار من حيث حضورها
لذلك درسنا ِّ
الماهوي واإل ِّنــي ،أي بــإزاء ذاتــه وبــإزاء العالم من حوله ،وحاولنا تفسير حركة الوجود من خالل فكرة
سعي اإلنـســان إلــى االسـتـقــرار الــزمـنــي ،فلمسنا أن تحقيق مثل هــذا االسـتـقــرار ال يمكن إن بفعل الشيم
أنطولوجيا المجرى الزماني،
يتوسط اإلنسان
القادر على تحقيق
استيعابي ٍة ذهنية لسيرورة الزمان ،بحيث َّ
ً
َّ
حاضره ،كي يكون.
بين الماضي والمستقبل ،فيعي
َ
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إبراهيم مجيديلة 

ّ
الخطاء
أنثروبولوجيا اإلنسان
ً
ً
مؤوال
تافها والشر
الشر جذر ًيا والشر
The Anthropology of the Fallible Human
Evil’s Radicalism, Banality and Symbolism

مـلـخــص :تـتـجــه هــذه الــدراســة إلــى الـتـفـكـيــر فــي مـفـهــوم الـشــر مــن مـنـظــور فـلـسـفــي .ولـئــن تـعــددت
المرجعيات واختلفت التأويالت لهذا المفهوم ،فــإنّ الغاية المنشودة هي التفكير في اإلنسان
ـورا إلـيــه مــن زاوي ــة الـفـعــل وال ـحــريــة والـمـســؤولـيــة .فــاإلنـســان
أو بـنــاء أنـثــروبــولــوجـيــا لــإنـســان م ـن ـظـ ً
ـش وضـعـيــف وغ ـيــر مـع ـصــوم ،يـقـتــرف ال ـشــر ب ــإرادت ــه أو بــاسـتـعـمــالــه لـحــريـتــه.
كــائــن خ ـ ّـط ــاء*** وه ـ ّ
وهـ ــو ب ــذل ــك ي ـح ــدد ط ـب ـي ـعــة وج ـ ــوده ف ــي ال ـع ــال ــم وع ــاق ـت ــه ب ــاآلخ ــري ــن .وإنّ ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـشــر
يستبطن دعــو ًة إلــى فعل الخير ،ونـشــر السلم ،واإليـمــان بــاالخـتــاف ،واالعـتــراف بالتعدد ،ونبذ
العنف واإلرهاب.
الكلمات المفتاحية :الشر ،اإلنسان ،الحرية ،األنثروبولوجيا
Abstract: In this study, the concept of evil is addressed from a philosophical
perspective. Despite the numerous references and varied interpretations of
this concept, the ultimate goal here is to focus on what is human, or build an
anthropological reading of humans from the perspective of action, freedom and
responsibility. Human beings are sinful, fragile, fallible and commit evil out
of their free will or their misuse of freedom. Evil thus determines the nature
of their existence in the world and their relationship to others. In addition, a
discourse about evil implies a call for good, dissemination of peace, tolerance,
acknowledgement of pluralism, and renunciation of violence and terrorism.
Keywords: Evil, Human, Freedom, Anthropology
* أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عبد المالك السعدي (متخصص في فلسفة التواصل) ،تطوان  -المغرب.

** Professor of Philosophy, specialist in the Philosophy of Communication, Faculty of Arts and Humanities,
Abdul-Malik al-Saadi, Tetouan - Maroc.
*** استعرنا هذا االصطالح المركب من بول ريكور.
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مقدمة
يـشـهــد الـعــالــم الـمـعــاصــر مــوجــات مــن الـعـنــف والـعــدوانـيــة والـكــراهـيــة ،تـكــاد تـكــون غـيــر مسبوقة
ـورا متعدد ًة تشترك ك ّلها في التدمير والتخريب،
في التاريخ اإلنساني الطويل ،وهي تتخذ صـ ً
وتتمظهر فــي الـحــروب التطهيرية ،واإلب ــادات الـعــرقـيــة والـقـتــل المستمر ،تـحــت عـنــاويــن مختلفة ،دينية
وسياسية واقتصادية ،ينخرط فيها األفراد والجماعات والدول .ففي عالمنا المعاصر ،تعلو على السطح
صورة قاتمة وسوداوية تُلقي بظاللها على مستقبل البشرية ،بل تتعداه إلى مستقبل الكون .وفي خضم
هــذا الـعــالــم الـمـضـطــرب ،تـقــع عـلــى عــاتــق الـكــائــن اإلنـســانــي مـســؤولـيـ ٌـة كـبــرى تـجــاه مــا يـحــدث؛ ذلــك أ ّنــه
الـفــاعــل والـجــانــي ،كما أنــه المفعول بــه والضحية ،فهو مــن يقترف الـشــر ،ومــن يـتــأذى بــه ،إ ّنــه يــدمــر ذاتــه
ووجوده وعالمه.
يمر بها العالم المعاصر إعادة النظر في هوية اإلنسان ،فربما فقدت كل
تفرض هذه الحالة العامة التي ّ
التعريفات التي ُقــدمــت لــه بداهتها ووضــوحـهــا ،فــاإلنـســان العاقل والـكــائــن األخــاقــي تصدر عنه أفعال
ومـمــارســات تشهد بغياب العقل وانـتـفــاء األخ ــاق ،ومــن ثـ ّـم يـكــون الـكــائــن الـبـشــري أقــرب إلــى الحيوان
المتوحش منه إلى «اإلنسان المتحضر» ،ولهذا يصير من المشروع العودة إلى السؤال« :ما اإلنسان؟».
أنثروبولوجيا* ،ويبحث في داللة اإلنسان أو حضور اإلنساني في الكائن
يحمل هذا السؤال مضمونًا
ً
البشري .وتب ًعا إليمانويل كانط ،ومن وجهة نظر براغماتية ،فإنّ هذا السؤال ال يدخل في إطار «معرفة
نظري ،ويكشف
عملي وليس بما هو
العالم» ،بل في إطــار «استعمال العالم»(((؛ إذ إ ّنــه يرتبط بما هو
ّ
ّ
عن الكيفية التي يستعمل بها اإلنسان نفسه .فاإلنسان فاعل ،وتصدر عنه أفعال أضــداد ترتبط بكيفية
استعماله لــذاتــه .إنــه يفعل الخير كما يقترف الشر ،ومــن هنا ،فــإنّ كيفية استعمال اإلنـســان لنفسه ،كما
صــاغـهــا كــانــط ،تــرتـبــط بــأنـطــولــوجـيــا حـضــور اإلن ـســان فــي الـعــالــم وتــأث ـيــره فـيــه بـمــا تـصــدر عـنــه مــن أفـعــال،
ً
ومفعول.
تأثيرا
فالخير والشر فعالن إنسانيان .وإن كانَا يصدران عن المصدر نفسه ،فإنّهما يختلفان ً
وإنّ حضور الشر في العالم على نح ٍو يكاد يفوق حضور الخير ،يفرض التفكير في مفهومه ومصدره
فــي أفــق فهمه ومــواجـهـتــه ،أو الـبـحــث عــن عـنــاصــر رؤيــة فلسفية تـمـ ّـكــن مــن فـ ّ
ـك رم ــوزه ،وتـمـنــح إمكانية
التغلب عليه والتحكم فيه.
يشهد الــواقــع بكل مـفــرداتــه أنّ الـشــر يـطــرح على الفكر الـبـشــري تـحــديــات كـبــرى ،وينسج شبك ًة ملتبس ًة
ومعقد ًة من األسئلة واإلشكاليات .فهو من طينة المواضيع التي يتداخل فيها الثيولوجي مع الفلسفي،

* نـسـتـعـمــل مـفـهــوم األن ـثــروبــولــوج ـيــا بــالـمـعـنــى الـفـلـسـفــي ال ــذي أع ـط ــاه إي ــاه إي ـمــانــويــل كــانــط ف ــي كـتــابــه األن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــا م ــن وج ـه ــة نـظــر
براغماتية (عام  ،)1798وقد تناول فيه السؤال المركزي «ما اإلنسان؟» ،وتناوله في ما بعد في كتابه دروس في المنطق (عام .)1800
فاألنثروبولوجيا تـتـنــاول الـســؤال الــرابــع (مــا اإلن ـســان؟) ،استئنا ًفا ألسئلة عالجها كــانــط مــن قبيل :ســؤال الميتافيزيقا «مــاذا يمكنني أن
ـام تـشــرع الـقــانــون
أع ــرف؟» ،وس ــؤال األخ ــاق «م ــاذا يـجــب عـلـ ّـي أن أف ـعــل؟» ،وس ــؤال الــديــن «م ــاذا يـحــق لــي أن آم ــل؟» .وهــي بــوجــه عـ ّ
الـعـقـلــي ال ــذي يـحــدد لــإنـســان مــا يـجــب أن يـفـعـلــه ليصبح مــا يــريــد أن يـكــون عـلـيــه .لـلـتــوســع فــي هــذه الـفـكــرة ،انـظــر :فـتـحــي المسكيني
«ان ــزي ــاح ــات ال ـهــويــة الـحــديـثــة أو تــأويـلـيــة اإلن ـس ــان األخ ـي ــر (ك ــان ــط ،نـيـتـشــه ،ه ـي ــدج ــر)» ،مــؤم ـنــون ب ــا حـ ــدود ،2016/4/16 ،شــوهــد فــي
http://bit.ly/2hVDN43
 ،2016/12/25في:
((( ف ـت ـح ــي ال ـم ـس ـك ـي ـنــي« ،ك ــان ــط م ــا ب ـعــد ه ــاي ــدج ــر اإلنـ ـس ــان (مـ ــا هـ ــو؟) أم (مـ ــن هـ ـ ــو؟)» ،فـ ــي :أح ـم ــد ع ـبــد ال ـح ـل ـيــم ع ـط ـيــة (م ـح ــرر)،
كانط وأنطولوجيا الحاضر (بيروت :دار الفارابي ،)2010 ،ص .196
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يمس اإلنسان في وجوده وماهيته ،ويشرط
والميتافيزيقي مع األخالقي ،والنظري مع العملي ،كما أنه ّ
ثم ،يمكن أن نفهم ما ذهب
إيقاع حياته ،ويؤ ّثر في كينونته ،ويحدد عالقاته بذاته واآلخر والعالم .ومن ّ
تحد للفلسفة؛
تحد ًيا ال مثيل له تواجهه الفلسفة والثيولوجيا م ًعا((( .فهو ّ
عد الشر ّ
إليه بول ريكور ،حين ّ
وتحد للثيولوجيا؛ ألنّه ّ
ً
مدخل إلعادة
يشكل
ألنه يفرض عليها إعــادة البحث في مسألة عقلنة العالم،
ّ
النظر في مسأل َتي العدل اإللهي والحرية اإلنسانية .وفي كلتا الحالتين ،فهو ال ينفصل عن إشكاليات
الوجود والفكر ،وإنّ النظر فيه يستدعي مفاهيم أخــرى ،كالحرية واإلرادة والخطيئة والذنب والصفح
والالعصمة واأللم والعقاب .فالشر تحدٍّ كبير أمام اإلنسان؛ ألنه ما كان يجب أن يوجد ،ولكنه موجود،
ٍ
وعماء ضبابي ،ال شكل
ويصادفه اإلنسان في كل العوالم التي يقيم فيها .ويظهر الشر ككتلة سديمية
له وال صورة محددة ،فهو يلقي بظالله على الوجود اإلنساني ،ينسج عليه خيوطه ،ويحفر فيه أخاديده،
ّ
خيارا
وتتشعب دروبه في شكل متاهات تمتص النفس،
وتشل العقل ،وتنخر الجسد .إنّه ال يترك للبشر ً
سوى مصارعته ومواجهته .وتقع البداية في التفكير فيه بغية ّ
حل شفراته ،والحفر في طبقاته وترسباته،
من أجل اإلمساك بمعناه وتحديد مصدره وطبيعته.

وإذا كان الشر ّ
يشكل واقع ًة تاريخي ًة صاحبت اإلنسان منذ وجوده ،فإنّ تاريخيته تبرز من خالل حضوره
ً
تاريخا
وتأثيره في مسار األحــداث والوقائع الفاعلة في سيرورة الزمن اإلنساني ،كما تــدل على أنّ له
ـاس الشر نفسه .وســواء كان
خـ ً
ـاصــا يشهد بتطور تمظهرات حـضــوره فــي الــواقــع اإلنـســانــي الملتبس الـتـبـ َ
مباشرا أو ُمـ ً
ـؤول ،فــإنّ السؤال الــذي يفرض
واقعيا أو رمز ًيا،
أخالقيا ،جذر ًيا أو تاف ًها،
فيزيائيا أو
الشر
ً
ً
ً
ً
ذاتــه هــو :مــا الـشــر؟ ثـ ّـم هــل يـشـ ّـكــل حــد ًثــا عــرضـ ًـيــا فــي درب الــوجــود اإلنـســانــي؟ أم يمثل واقـ ًـعــا جــوهــر ًيــا
أخلق اإلنسان
ال يرتفع؟ وهل يحمل مع ًنى في ذاته؟ وهل يمكن معرفته؟ وما مصدره؟ أو من أوجده؟ ُ
شــريـ ًـرا أم أ ّنــه يصير كذلك بــإرادتــه وحريته؟ وهــل يمكن فهم حقيقة الشر الواقعية والسياسية مــن دون
اإلمـســاك بحقيقته الميتافيزيقية ،إن كــانــت لــه حقيقة؟ وهــل الـشــر شــيء أو عنصر فــي الـعــالــم لــه جوهر
وطبيعة؟ أم أنــه مجرد تصور عقلي ومقولة أخالقية؟ أيملك اإلنـســان الـقــدرة على التخلص منه أم أنه
يقف عند حــدود القبول به والتعايش معه؟ وهل يفعل اإلنسان الشر بمحض إراداتــه الحرة؟ أم تُوجد
مخير على فعل الشر؟ أم أنه مجبر
ّ
قوة متعالية تفرض عليه اقترافه؟ وبلغة علماء الكالم ،هل اإلنسان ّ
عليه؟ يظهر هنا أنّ الشر يرتبط بإشكالية األفعال اإلنسانية وطبيعتها ومصدرها .فإذا كان اإلنسان ً
فاعل،
فهل هــو مـصــدر أفـعــالــه ومنبع انبثاقها؟ أم أنّ أفـعــالــه صــدً ى إلرادة إلهية تـتـجــاوزه أو إرادة عمياء تفعل
فعلها من خالله؟

ُتـشـتــق مجمل هــذه األسـئـلــة مــن مـســألــة كـبــرى تتعلق بالكيفية الـتــي عــالــج بـهــا التقليد الفلسفي والتقليد
ال ـث ـيــولــوجــي إش ـكــال ـيــة ال ـش ــر ف ــي ال ـع ــال ــم ،ون ــزع ــم أنّ ه ــذه ال ـك ـي ـف ـيــة م ـن ـهــا ت ـت ـخــذ ،ف ــي ج ــزء ك ـب ـيــر ،صـيـغــة
فينومينولوجيا تأويلية ،تسعى في بعدها األول لوصف الشر كما هو موجود وقائم في العالم ،وتــروم
في بعدها الثاني تأويل الشر واإلمساك بمعناه وعقلنته.
وارتـبـ ً
ـاطــا بشبكة األسئلة واإلشكاليات السابقة ،نشير إلــى أنّ مقولة الشر عرفت تحوالت مختلف ًة عبر
تصور الشر كوسمولوجيا ضمن إطار
يتم ّ
تاريخ الفكر والالهوت والفلسفة ،في حين أنّه كان في البدء ّ
(2) Paul Ricoeur, Le mal: défi à la philosophie et à la théologie (Genève: Éditions Labor et Fides, 1986), p. 13.
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يتم تصوره من خالل التقابل بين الخير والشر ،فأصبحت له طبيعة أخالقية ،وأصبح يرتبط
المانوية ،أو ّ
ً
قانونيا بظهور المسؤولية الجنائية الفردية كما كان عليه األمر في
طابعا
ارتباطا
مباشرا بالحرية ،واتخذ ً
ً
ً
(((
ومما تجدر اإلشارة إليه،
القانون الروماني ،وهذا التصور يرجع في جذوره إلى القديس أوغسطين ّ .
قدمت لسؤال أصل الشر منذ القديم؛ كتلك التي عرضها
أنّ العديد من اإلجابات الثيولوجية والفلسفية ّ
أفالطون والقديس أوغسطين ،إضاف ًة إلى بعض المفكرين ،كالرواقيين على سبيل المثال ،كما قدمت
إجابات سياسي ًة واقتصادي ًة وعلمي ًة له في الوقت الحاضر .فالشر حقيقة أنطولوجية ،يكشف التاريخ
البشري عن مساراته المتعرجة والمعقدة.
ولـعــل هــذا مــا أت ــاح ب ــروز كـثـيــر مــن ال ـتــأويــات بـغـيــة اإلم ـســاك بــداللـتــه ،وفـهــم مـنـطــق اشـتـغــالــه .ومــن أبــرز
هذه التأويالت التأويل الكانطي «الشر جذر ًيا» ،وهو ما سنخصص له هذه الدراسة مع االنفتاح على
ً
ونقدر أنّ التفكير في
تأويلين معاصرين لكل من ح ّنة أرندت «الشر تاف ًها» وبول ريكور «الشر
مؤول»ّ ،
مفهوم الشر عبر هذه المسارات المتعددة يندرج في إطار مشروع أوسع ،يخص تأسيس أنثروبولوجيا
فلسفية تـحــاول أن تـمـســك بــاإلنـســان فــي كـ ّلـيـتــه ،أي بــالـنـظــر إلـيــه عــار ًفــا وفــاعـ ًـا ومـنـفـعـ ًـا((( ،أو الكشف
عن حقيقة الــوجــود اإلنساني من خــال دوائــر متداخلة تخص المعرفة والفعل واالعـتـقــاد ،ومــن خالل
تجلياتها في مجاالت األخالق والسياسة.

كانط والشر الجذري
 - 1كانط أو الدين في حدود العقل

أول مــن قـ ّـدم نـظــريـ ًة علماني ًة بحت ًة حــول الـشــر فــي كتابه الــديــن فــي ح ــدود مـجــرد الـعـقــل؛ فهو
ُيـعـ ّـد كــانــط ّ
ُيرجعه إلى كائنات إلهية أو قـ ًـوى خارقة ،بل ربطه باإلنسان ذاتــه أو بالطبيعة اإلنسانية واإلرادة الحرة.
والمثير في األمــر أنّ كانط عالج إشكالية الشر في إطــار تفكيره في موضوع الــديــن ،وكأنه يوحي إلينا
أنّ الموقع األصلي للتفكير في الشر يندرج في إطــار فلسفة الدين .فعندما ّ
ً
جاعل منه
فكر في الدين
موضوعا للتفلسف ،اتجه تفكيره إلى تقديم نظرية فلسفية في الدين ،أو تشييد رؤية تبحث في معنى
ً
الدين في حدود مجرد العقل من أجل تأكيد الحرية ،ورفض كل أشكال الوصاية التي يمكن أن تفرض
على العقل .وبالنسبة إليه ،فإنّ بناء معنى الدين يحتاج إلى تعريته وتجريده من كل الطقوس والشعائر
والتفسيرات التاريخية التي علقت به عبر الزمن ،وما لحقه من تحوالت بفعل توظيفه من المؤسسات
كونيا بالبحث
الدينية والسلطوية .فاألفق المنتظر من الفلسفة حين تفكر في الدين هو أن تمنحه بعدً ا ً
فــي نــواتــه الـعـقـلـيــة .ولـعــل أب ــرز مــا يـمـكــن تـسـجـيـلــه عـلــى نـحــو ج ـلـ ّـي ،هــو أنّ كــانــط عــالــج مــوضــوع الـشــر
ً
ّ
ينفك من إشكاليات العقل
جاعل منه إشـكـ ًـال ال
متسلحا بفلسفته النقدية،
في إطــار فلسفته الدينية،
ً
والحرية واإلرادة ،مؤكدً ا أنّ الشر الجذري ال ينفصل عن الدين ،وأنّه ّ
دافعا للتفكير فيه.
يشكل ً
((( عــز العرب لحكيم بناني« ،الحرية والمسؤولية والخطيئة في فلسفة الدين الكانطية» ،في :التأصيل النقدي للحداثة وما بعدها:
ق ــراءة فــي الـفـلـسـفــة الـكــانـطـيــة ،تنسيق مـحـمــد الـمـصـبــاحــي ،سلسلة ن ــدوات ومـنــاظــرات ( 128الــربــاط :مـنـشــورات كـلـيــة اآلداب والـعـلــوم
اإلنسانية ،)2005 ،ص .50
(4) Paul Ricoeur, Le conflit des interprétations: Essais d’herméneutique (Paris: Seuil, 1969), p 10.
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ومـ ّـمــا راهــن عليه كــانــط فــي كتابه الــديــن فــي ح ــدود مـجــرد الـعـقــل هــو بـنــاء نظرية فلسفية فــي الــديــن تتيح
لــه التفكير فــي العالقة بين العقل والــديــن مــن جهة ،وبين األخــاق والــديــن مــن جهة أخــرى .وتتيح له،
كما أشــار في مقدمة الطبعة األولــى (عــام  ،)1973بيان صلة الدين بالطبيعة اإلنسانية التي هي مشوبة
بــاس ـت ـعــدادات خـ ّـيــرة فــي ج ــزء مـنـهــا ،وبــاس ـت ـعــدادات شــريــرة فــي جــزئـهــا اآلخـ ــر((( .ويـتـنــزل الـعـقــل فــي هــذا
الـكـتــاب ،كما هــو الـشــأن فــي بــاقــي كتب كــانــط ،منزلة الـمـشــرع؛ فهو الــذي يـشــرع األخــاق والــديــن م ًعا،
والذي يقيم الصلة بينهما .وفي الطبعة الثانية من كتابه ،يضيف كانط مالحظ ًة على غاية من األهمية،
في سياق الرد على الشكوك التي أثيرت حوله وحول كتابه .وتخص هذه المالحظة طبيعة العالقة بين
ً
محضا ،لك ّنه
عقليا
العقل والدين؛ إذ يشير إلى أنّ الوحي «يمكن على األقل أن يتضمن في ذاته دي ًنا ً
ال يمكن أن يحتوي العنصر التاريخي للوحي»((( .إنّ للدين بعدينُ :بعد عقلي و ُبعد تاريخي ،وإنّ ما
يهم الفلسفة هو البعد العقلي منه الذي يتجرد من كل تجربة تاريخية للوحي ويفكر في الدين انطال ًقا
ّ
من مبادئه القبلية .ونسجل بأنّ القول الفلسفي لكانط في الدين يتجاوز االشتغال بالمنظومة التاريخية
تم الجمع بين هاتين المنظومتين في لحظة ما،
للوحي إلى التفكير في المنظومة العقلية له .وحتى إن ّ
فــإنـهـمــا سـتـنـفـصــان؛ ألنّ الـعــاقــة بينهما لــن تـعــدو أن تـكــون شـبـيـهـ ًة بــالـعــاقــة بـيــن الـمــاء والــزيــت .وتـقــود
مالحظة كانط السابقة إلى تصور الدين والعقل بمنزلة دائرتين لإليمان ،إحداها أوسع من األخرى.
ويــذهــب بعض الباحثين إلــى أن كتاب كانط الــديــن فــي حــدود مـجــرد العقل ،يـنــدرج فــي سياق الفلسفة
يتم االصـطــاح عليه ببراديغم فلسفة الحق ،وهــو مبحث متأخر في فلسفة كانط ،ولكنه
العملية أو ما ّ
يسير على خطى الفلسفة النقدية التي تُعنى بإبراز حــدود المعرفة اإلنسانية ونقد العقل لذاته .كما أنّ
تتم ًة منطقي ًة لكتاب نقد العقل العملي ،بالنظر إلى أنّ الكتاب تقعيد أخالقي للدين
بعضهم اآلخر ّ
يعده ّ
(((
العقلي الخالص  .وفي هذا الكتاب يعرض كانط نوعين من الحدود:
 .أيرسم حدود الدين بواسطة العقل .وبالنسبة إليه ،فإنّ الدين الذي يتجلى في التاريخ يمكن فهمه
وتــأويـلــه مــن وجـهــة نـظــر الـعـقــل الـعـمـلــي وح ــده ،وإال أ ّن ــه سيسقط فــي الــوهــم الــديـنــي ،وإنّ الــداللــة
التاريخية والرسمية للدين توجد في الدين الخالص المحدود بالعقل ،وإنّ الدين يتطلب ،على
نـحـ ٍو خــاص ،تــأويـ ًـا مــن وجـهــة نظر العقل الـكــونــي .فـهــذا المنحى العملي المرتبط بــوضــع حــدود
للدين هو ما جلبته الروح النقدية للعالم في عصر األنوار(((.
 .بإنّ عنوان الكتاب يفترض حدو ًدا للعقل ذاته ،وهي الحدود التي تمنح السبب الموضوعي لظهور
الــديــن التاريخي الــذي يتخذ شكل تمثالت ومعتقدات دوغـمــائـيــة ،ويـكــون ضــرور ًيــا للناس بفعل
ال ـحــدود الــواضـحــة لـعـقـلـهــم .فــاإلنـســان ال يـعــرف مــن أيــن يــأتــي الـشــر؛ لـيـسـتــوطــن الـقـلــب اإلنـســانــي،
((( إيمانويل كانط ،الدين في حدود مجرد العقل ،ترجمة فتحي المسكيني (لبنان :جداول للنشر والتوزيع ،)2012 ،ص .55
((( المرجع نفسه ،ص .56
((( بناني ،ص .45

»(8) Myung Su Yang, «la représentation religieuse chez Kant et la philosophie Kérygmatique de la religion de Ricoeur,
Études Ricoeuriennes, vol. 3, no. 2 (2012), p. 52.
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وال مــن أيــن تــأتــي فـكــرة اإلن ـســان الـمـثــالــي ،وال مــن أيــن تــأتــي فـكــرة الـعــالــم األخ ــاق ــي((( .فـكــل هــذه
ٍ
مسلمات ترتبط باألساس الذاتي الستعمال
األفكار تُوجد على نح ٍو قبلي وال مشروط ،بوصفها
معا تعني إمكانية إنشاء دين عقالني محض؛
الحرية .فالحدود التي رسمها كانط للدين والعقل ً
ـدرا للتشريع ،وهــو يريد إضــافـ ًة إلــى ذلــك تحديد ما يمكن
أي ديــن يستنبط من العقل بوصفه مـصـ ً
أن ُيـعــرف مــن الــديــن بواسطة العقل فحسب .وعندما ُيعنى كانط بترسيم الـحــدود لكل مــن الدين
والعقل ،فهو ال يقصد من ذلك أن يفصل بينهما ،أو أن ينفي أحدهما ويثبت اآلخر ،بل إنّه يفتح
الدين على العقل كما يفتح العقل على الدين .ومن هذا المنظور ،عمل كانط في كتابه الدين في
حــدود مـجــرد الـعـقــل على تقديم تـصــور عقالني خــالــص للدين على صــورة التصور النظري الــذي
صاغه في كتابه نقد العقل الخالص.
 - 2التجاور بين الخير والشر

فــي بحثه حــول الـشــر الـجــذري فــي الطبيعة اإلنـســانـيــة ،أو الـتـجــاور بـيــن مـبــدأ الـشــر ومـبــدأ الـخـيــر ،ينطلق
كــانــط مــن نـقــده لـتـصــوريــن مـتـعــارضـيــن ،أحــدهـمــا تـشــاؤمــي واآلخ ــر تـفــاؤلــي :يتجلى األول فــي الـشـكــوى
القديمة القائلة إنّ «الـعــالــم خبيث وال ُيطمأن ل ــه»( ،((1ويتجلى الثاني فــي الموقف البطولي القائل إنّ
السيئ إلى الحسن .وتضمر تلك الشكوى
العالم يجري ،من دون انقطاع في وجهة معاكسة؛ نعني من ّ
السائدة بين رجال الدين أو المؤمنين عمو ًما ،على نحو ما ّبين كانط ،القول إنّ العالم يسير من الحسن
ذهبيا وحيا ًة سعيد ًة في
سيئ إلى أســوأ .فالعالم بدأ بالخير أو كانت البداية
عصرا ً
ً
السيئ ،بل من ّ
إلى ّ
الـفــردوس ،ولكن كــل ذلــك الحلم الجميل تـبـ ّـدد وسقط العالم فــي الـشــر ،مــا جعله ُم ً
قبل على الــدمــار.
مفتوحا
بمهماته ،تــار ًكــا المجال
إنّ الشر يسود العالم منذ أن تخلى حافظ العالم «فيشو» على القيام
ً
ّ
أمــام «سيبا» مدمر الـعــالــم .وخــا ًفــا لــذلــك ،فــإنّ التصور البطولي الــذي تبناه الفالسفة األخــاقـيــون ،من
الفيلسوف والخطيب الروماني سينكا إلى جون جاك روسو ،ينطلق من افتراض طيب متفائل ،يجعل
من الخير ً
أي
طبيعيا في اإلنسان .فما دام اإلنسان ُيولد  -عاد ًة -
مبدأ
سليما في جسمه ،فإنه ال ُيوجد ّ
ً
ً
وخي ًرا بالقدر نفسه»( .((1إنّ
«سبب يمنع من أن نقبل به ً
أيضا من حيث النفس ،بوصفه في طبيعته
ً
سليما ّ
يعبران عن أطروحتين متناقضتين؛ تنسب األطروحة األولى إلى اإلنسان الشر وتصور
هذين التصورين ّ
السيئ .في حين تنسب إليه الثانية الخير وتصور العالم على أنه
العالم على أنه يسير من الحسن إلى ّ
السيئ إلى الحسن.
يسير في اتجاه تفاؤلي من ّ
يـقــدر كــانــط أنّ الـخـطــأ كــان حـلـيـ ًفــا لـلـتـصــوريــن الـســابـقـيــن ،ويـعــارضـهـمــا مـ ًـعــا ،ويـعـ ّـبــر عــن ذلــك فــي صيغة
بالخير وال هو
تساؤلية يغلب عليها الطابع االستنكاري :أال يمكن القول إنّ اإلنسان في طبيعته ال هو
ّ
بالشرير؟ أال يمكن َعـ ّـده خـ ّـيـ ًـرا فــي شطر منه وشــريـ ًـرا فــي شطره اآلخــر؟ فهل اإلنـســان أحــادي الطبيعة؟
شريرا؟
خي ًرا؟ ومتى يكون
ً
أم يتقاسمه الخير والشر؟ ومتى يكون اإلنسان ّ

(9) Ibid., p. 53.

( ((1كانط ،ص .65

( ((1المرجع نفسه ،ص .66

ثاحبأو تاسارد
ً
ّ
مؤوال
تافها والشر
الخطاء :الشر جذر ًيا والشر
أنثروبولوجيا اإلنسان
ً
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شريرا بحسب كانط ،ليس هو اقترافه
إذا أردنا أن ننطلق من السؤالين األخيرين ،فإنّ ما يجعل اإلنسان كائ ًنا
ً
ألفعال قبيحة ومنافية للقانون ،بل إنّ ما يجعله كذلك هو أنّ األفعال التي يقترفها تقوم على مسلمات
قـبـيـحــة( .((1فــاألفـعــال القبيحة والـشــريــرة تستند إلــى مسلمات قبيحة ،كـمــا أنّ األفـعــال الحسنة تستند إلــى
مسلمات حسنة .وإنّ أساس الخير أو الشر يقوم على القاعدة التي شرعتها اإلرادة لنفسها في ممارسة
حريتها .وبهذا المعنى ،فإنّ الشر الجذري عند كانط يقوم على الحرية ،ما يجعله لصيقًا باإلنسان(.((1
الـقــول إنّ اإلنـســان هــو بالطبيعة خـ ّـيــر ،أو هــو بالطبيعة شــريــر ،ال يـعــدو أن يعني ،بالنسبة إلــى كــانــط ،أنّ
أول للقبول بمسلمات حسنة أو بمسلمات سيئة ،بالنظر إلى أنّ ما ينبغي
اإلنسان ينطوي على أساس ّ
(((1
فهمه مــن عـبــارة «طبيعة اإلن ـســان» ،هــو األس ــاس الــذاتــي السـتـعـمــال حــريـتــه بـعــامــة  ،فــا تعني الطبيعة
لي ،وسابق للحواس
هنا الغريزة ،وال تدل على الحتمية ،وإنما هي مجرد أساس ذاتي يتميز بكونه ْقب ّ
خيرة ،أو شريرة إال من
ومستقل عن التجربة ،ويرتبط بالمشيئة الحرة التي ال يمكن الحكم عليها بأنها ّ
خالل مسلماتها فحسب.
منزعا
ومما يجب تأكيده حتى يتضح التصور الكانطي ،هو أنّ األساس الذاتي الستعمال الحرية ليس ً
ّ
طبيعيا وال ً
ميل غريز ًيا ،وإنما هو مس ّلمة ُخلقية غير مكشوفة(((1؛ بمعنى أنّ هذا األساس غير معروف
ً
وال يمكن إدراكــه .وحتى عندما َي ُع ّد كانط أنّ هذا األســاس ُيوجد في اإلنسان بالفطرة ،فإنه ال يتجاوز
حاضرا في اإلنسان في الوقت نفسه مع الوالدة ،من دون أن تكون الوالدة هي
أن يكون متمث ًّل بوصفه
ً
السبب األصـلــي فــي ذل ــك( .((1وإنّ هــذه المس ّلمة تتميز بطابع مــزدوج ،ذاتــي وكــونــي .فهي ذاتـيــة؛ ألنها
تبعا لها .ويمكن
تجد أساسها في الحرية ،وهي كونية؛ ألنها ّ
تقدم نفسها قاعد ًة يكون سلوك الجميع ً
أن نفهم من ذلك أنّ هذه المسلمة (أو األساس الذاتي للحرية) ال تنفصل عن القانون األخالقي الذي
يشرعه العقل.
بحسب كــانــط ،يقود الـتـصــوران السابقان مـ ًعــا ،شكوى ُ
الكهان والـقـســاوســة ،ثـ ّـم موقف بعض الفالسفة
األخالقيين ،إلى خالف نظري وعملي يتأسس على الفصل أو على القضية الشرطية المنفصلة التالية:
أخالقيا أو شرير
خير
أخالقيا»( .((1ولتجاوز هذا الخالف الحا ّد ،يشير كانط
ً
ً
«إنّ اإلنسان هو بالطبع ّإما ّ
وشريرا في بعضها اآلخر.
خي ًرا في بعض أجزائه،
ً
إلى إمكانية وجود افتراض آخر يكون بحسبه اإلنسان ّ
ويستند هــذا االفـتــراض إلــى الــوصــل بـ ً
ـدل مــن الـفـصــل ،ويعتمد حـ ًّـدا أوســط بين الطرفين األقـصـيـيــن(.((1
متجاورا مع مبدأ الشر.
فاإلنسان يحتوي في ذاته على مبدأ الخير
ً
( ((1المرجع نفسه ،ص .67

(13) Claude Piche, «Le Mal radical chez Fichte et Kant et Schelling, Symposium,» vol. 111, no. 2 (1999), p. 211.

( ((1كانط ،ص .67

( ((1المرجع نفسه ،ص .68
( ((1المرجع نفسه ،ص .67

( ((1المرجع نفسه.

( ((1المرجع نفسه ،ص .69
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 - 3الطبيعة اإلنسانية :استعداد ونزوع

المقومة
يرتبط فعل الخير في الطبيعة اإلنسانية ،على غرار فعل الشر ،بعدة استعدادات تمثل األجزاء ُ
لــوجــود الكائن والــازمــة لــه .ويـخــص كــانــط بالذكر هنا االسـتـعــدادات الـتــي تتعلق مـبــاشــر ًة بملكة الرغبة
واستعمال المشيئة( .((1وحتى تتضح هذه الفكرة ،نشير إلى أنّ كانط يرجع االستعدادات التي تتقاسم
الـطـبـيـعــة اإلنـســانـيــة إلــى ثــاثــة أن ــواعً .
أول :االسـتـعــداد لـلـحـيــوانـيــة فــي اإلن ـســان مــن حـيــث هــو كــائــن حـ ّـي،
ثانيا :االستعداد
الفيزيائي
لحب الذات
العام
ويندرج تحت العنوان ّ
ّ
والميكانيكي الذي تحكمه الغريزةً .
ّ
ّ
حي وكائن عاقل ،ويخضع هذا االستعداد
لإلنسانية في اإلنسان بالنظر إليه ،في الوقت ذاتــه ،ككائن ّ
لـلـعـقــل الـعـمـلــي غـيــر أن ــه يـكــون م ـشـ ً
ـروطــا أو ف ــي خــدمــة دواف ــع أخ ــرى .ثــال ـ ًثــا :االس ـت ـعــداد لـلـشـخـصـيــة في
تحمل الـمـســؤولـيــة ،ويتخذ هــذا االسـتـعــداد
اإلنـســان ،بوصفه كــائـ ًنــا عــاقـ ًـا ،ق ـ ً
ـادرا فــي الــوقــت نفسه على ّ
ـذرا لــه عـلــى نـحــو غـيــر م ـش ــروط( ،((2و ُتـفـهــم مـنــه فـكــرة اإلنـســانـيــة ُمـعـتـبــر ًة عـلــى نحو
مــن الـعـقــل الـمـشــرع ج ـ ً
عـقـلــي .ويـمـكــن لــإنـســان أن يـسـتـعـمــل االس ـت ـعــداديــن األول ـيــن عـلــى نـحــو مـضــاد لـلـغــايــة م ـن ـه ـمــا( ،((2لكنه
ال يستطيع أن ُيـبـطــل مـفـعــولـهـمــا ألنـهـمــا أصـلـيــان فــي الـطـبـيـعــة اإلنـســانـيــة ،بـيـنـمــا يــرتـبــط االسـتـعــداد الـثــالــث
بالقانون األخالقي أو الشعور الخلقي .وبهذا المعنى ،فــإنّ كانط يرى أنّ فكرة القانون األخالقي هي
ما يتناسب مع استعداد اإلنسان للشخصية ،وهو ما ّ
ذاتيا للفعل األخالقي ،أو االستعداد
يشكل
ً
أساسا ً
األصلي للخير في الطبيعة اإلنسانية.
وإلى جانب هذا االستعداد األصلي للخير ،يوجد في الطبيعة اإلنسانية نزوع إلى الشر ،ويقصد كانط
بالنزوع األساس الذاتي إلمكانية ميلٍ ما ،ويتميز بطابع عرضي ،وهو ُي ّ
مكتسبا ،تعرض
فكر فيه بوصفه
ً
له اإلنسان ذاته من ذاته نفسها( .((2إنّ الشر ال يكون ممك ًنا إال بالنظر إليه كإمكانية النحراف للمسلمات
عــن القانون الخلقي .فاإلنسان بامتالكه للحرية ،وهــي إحــدى المسلمات واألســاس الــذاتــي لالختيار
والفعل ،قادر على استعمال مشيئته المنبثقة من نزوعه الطبيعي في اتجاه قبول ،أو عدم قبول القانون
األخ ــاق ــي .ويـمـيــز كــانــط بـيــن ث ــاث درج ــات مــن ال ـنــزوع إل ــى ال ـشــر؛ يـتـخــذ األول شـكــل وه ــن وضـعــف
وأم ــا عن
للطبيعة اإلنـســانـيــة فــي اتـبــاع الـمـسـلـمــات بــوجــه ع ـ ّ
«أم ــا عــن اإلرادة فــأنــا أري ــدّ ،
ـام ،ومـثــال ذلــك ّ
اإلن ـجــاز فـغـيــر م ــوج ــود»( .((2ويـتـجـلــى ال ـنــزوع الـثــانــي فــي عــدم الـصـفــاء الـحــاصــل فــي الـقـلــب بـفـعــل خلط
الدوافع غير األخالقية بالدوافع األخالقية ،وينشأ الخلط عندما تكون المس ّلمة من جهة القانون خيرةً،
وقوي ًة على نح ٍو كـ ٍ
ـاف ،ولكنها ليست بصافية من الناحية األخالقية ،ومن مظاهر ذلك أنّ اإلنسان قد
تـصــدر عـنــه أفـعــال شــرعـيــة مــوافـقــة لـلـقــانــون ،ولكنها غـيــر مـشــروعــة أخــاقـ ًـيــا ،وإنّ الـتـعــارض بـيــن القانوني
( ((1المرجع نفسه ،ص .77

( ((2المرجع نفسه.

( ((2من أمثلة ذلك أنّ الحب ،كاستعداد للحيوانية في اإلنسان ،له ثالثة أنحاء ،هي :الحفاظ على الذات ،والتوالد ،واالجتماع مع
تبعا
أناس آخرين .فعلى الرغم من طبيعته الحيوانية ،فإنّ اإلنسان يرقى به من المستوى الغريزي إلى المستوى األخالقي عندما ينظمه ً
للقوانين التي يشرعها العقل ،وعندما ينسلخ من األخالق والقوانين ،فإنه ينتج رذائل بهيمي ًة .المرجع نفسه ،ص .75
( ((2المرجع نفسه ،ص .78
( ((2المرجع نفسه ،ص .79
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وأما النزوع الثالث ،فهو يرتبط بتأخير الدوافع المنبثقة من النظام
واألخالقي هو ما يفسر هذا الخلطّ .
األخالقي ،أو تعطيلها ،لمصلحة الدوافع الالأخالقية.

لقيا .ويعود النزوع الفيزيائي إلى مشيئة
ونشير هنا إلى أنّ كل نزوع إلى الشرّ ،إما أن يكون
فيزيائيا أو ُخ ً
ً
اإلنسان من حيث هو كائن طبيعي .وفي هذه الحالة ،ال ُيوجد نزوع إلى الشر األخالقي؛ ألنه يتأسس
عـلــى بــواعــث حـسـيــة ويـفـتـقــر إلــى الـحــريــة .ويـبــدو أنّ وج ــود الـحــريــة ،أو غـيــابـهــا ،يـمـ ّثــل عـنــد كــانــط سـنــدً ا
للحكم على األفعال اإلنسانية بالخير أو الشر .فالفعل الشرير هو ما يقترفه اإلنسان بمشيئته ويتحمل
مسؤوليته .وبنا ًء عليه ،فإنّ النزوع الخلقي ُينسب إلى مشيئة اإلنسان ،من حيث هو كائن أخالقي؛ أي
حسي ُم ً
ذات لعقل أخــاقــي عملي .فالنزوع المرتبط بما هــو فيزيائي هــو ٌ
عطى فــي الــزمــان ،وغير
فعل ّ
الخلقي ،فهو ٌ
وأمــا النزوع ُ
فعل عقلي؛ بمعنى أنّه قابل للمعرفة بواسطة
قابل لالستئصال؛ ألنه فطريّ .
الـعـقــل ،مــن دون أي شــرط متعلق بــالــزمــان .وعـنــدمــا يـنــزع اإلنـســان إلــى الـشــر ،فهو يـمــارس فـعـ ًـا مخال ًفا
الخير هو الذي يقوم به اإلنسان احترا ًما للقانون األخالقي الذي يلزمنا
للقانون األخالقي ،وإنّ الفعل ّ
بفعل الواجب في حـ ّـد ذاتــه ،من دون ارتباطه بنتائج خارجية .وحين يقوم اإلنسان بالواجب من أجل
مصلحة خارجية ،فهو يقوم بعمل شــريــر ،فالواجب ضمن الفلسفة األخالقية لكانط ،هــو فعل عملي
إكراها
أو يتضمن
للميل في اإلرادة .فليس الواجب
ً
عمليا ،وهو يلهم االحترام ويقصي التأثير المباشر َ
ً
ً
مستقبل ،بل هو ما يجب فعله احترا ًما للقانون األخالقي الذي يشرعه العقل.
ما نرغب فيه اآلن أو
والسؤال الذي ينبعث ويلوح في األفق ،هو :هل في اإلمكان إثبات كونية النزوع إلى الشر بين الناس؟
يجيب كانط إنّ «النزوع إلى الشر مطروح هنا على طراز اإلنسان ،حتى األفضل من نوعه ،وهو ما ينبغي
أن يحدث متى كان يجب إثبات كونية النزوع إلى الشر بين الناس أو أنه مرتبط بالطبيعة اإلنسانية»(.((2
 - 4جذرية الشر

إنّ قضي ًة مثل قضية «اإلنـســان شــريــر» ،ال تعني بحسب كانط إال أنّ اإلنـســان وا ٍع بالقانون األخــاقــي.
وعلى الرغم من ذلك ،ينحرف عن مسلماته مؤق ًتا .ويفضي مثل هذا القول إلى أنّ الشر ضروري من
الناحية الذاتية في كل واحد من الناس ،حتى في أفضل إنسان .وكنتيجة لهذه القضية ،يخلص كانط
طبيعيا للشر .وبما أنه
نسمي هــذا الـنــزوع نــزوعــا
إلــى إقــرار يتضح مــن خــال الـقــول« :ســوف يمكننا أن ّ
ً
شرا جذر ًيا ،فطر ًيا ،في الطبيعة
ينبغي أن يكون على الدوام ً
مذنبا بذاته ،فنحن نستطيع أن نسميه هو ذاته ً
اإلنـســانـيــة»( .((2فـهــذا الـنــزوع المنحرف عــن مسلمات الـقــانــون األخــاقــي ،متجذر فــي اإلنـســان ومتأصل
الحس من اإلنسان ،والميول الطبيعية
في طبيعته .وإنّ أساس هذا الشر ال يمكن أن يوضع في ملكة
ّ
ٍ
المشرع للقوانين ،بل هو نزوع جذري أو أنّ الشر
المؤقتة ،وال أن يوضع في
فساد ما للعقل األخالقي ُ
شر جذري؛ ألنه نابع من حرية اإلنسان التي ّ
تشكل ماهيته وتميز وجوده.
ٌّ

وتقتضي جــذريــة الشر عند كانط أنّ الحرية هــي أصــل الـشــر ،كما هــي أصــل الخير فــي اإلنـســان بمعناه
األنثروبولوجي الذي يشمل كل النوع البشري ،وال وجود للشر إال بوجود الحرية .فالشر جذري في
( ((2المرجع نفسه ،ص .80
( ((2المرجع نفسه ،ص .84
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اإلنـســان؛ ألنــه ُيفسد األســاس الــذي تـقــوم عليه جميع المسلمات الـخـيــرة ،وهــو فــي الــوقــت نفسه  -من
حيث هو نزوع طبيعي  -ال يمكن تدميره بالقوى اإلنسانية؛ إذ إنّ ذلك ال يمكن أن يحدث إال بواسطة
حر ،متصف بحرية اإلرادة والقدرة على االختيار،
خيرة( .((2فاإلنسان من حيث هو ٌ
مسلمات ّ
كائن فاعل ّ
الخيرة أو الشريرة .والفضائل ،على غرار
ٌ
مطالب باختبار حريته التي هي األساس الذاتي لكل أفعاله؛ ّ
الرذائل ،مصدرها إرادة اإلنسان الحرة .وإن كان وجود الشر يتجاوز إرادة اإلنسان  -ربما كان مصدره
الله أو الشيطان  -فإنّ اقترافه أو ارتكابه متع ّلق باإلنسان.
إنّ القول بالشر الجذري يستبطن نقدً ا لبعض التصورات الفلسفية ،من قبيل تلك التي تذهب إلى أنّ
(((2
ـدويــا( ((2وتأمل
الطبيعة اإلنسانية تتجه إلــى االكتمال في حالة الـتـمــدن  ،أو تلك التي تأخذ طاب ًعا مـهـ ًّ
حال ًة من السلم األبدية( .((2وتكشف الوقائع اإلنسانية أنّ الرذائل تختفي وراء الفضائل ،فخلف الصداقة
يقيم الـكــره والـحـقــد بين األصــدقــاء .وخـلــف الــدعــوة للسلم ،تـكــون الـشـعــوب فــي حــالــة التهيؤ المستمر
للحرب ،كما تكشف تجربة التعارض الفعلي في الزمان بين المشيئة اإلنسانية الحرة ،والقانون الخلقي
عن النزوع إلى الشر في الطبيعة اإلنسانية.
يحمل اإلنسان طبيع ًة تتصارع فيها األضداد ،فهو منشطر بين الله والشيطان ،وحتى تنتصر إرادته الطيبة
والخيرة على اإلرادة السيئة والشريرة ،وجب على اإلنسان أن يواظب على القيام باألعمال الصالحة،
ّ
وأن يتبع الـقــواعــد األخــاقـيــة الـتــي يشرعها الـعـقــل .وفــي الـمـقــابــل ،عـنــدمــا يـتـحــرر مــن الـقــانــون األخــاقــي
فإنه يقوم بتحويل ذاته إلى «كائن شيطاني» .فهذا الصراع بين مبدأ الخير ومبدأ الشر في اإلنسان ،كما
عرضه كــانــط ،يوجد فــي التصور المسيحي البروتستانتي ،وهــو صــراع يتحكم فــي تــاريــخ اإلنسانية منذ
الخطيئة األولى ،وال ينتهي إال بنزول المسيح المخلص الذي سيتصارع مع الشيطان في نهاية الزمان.
غير أنّ ما يميز كانط هو أنه يربط الشر بالحرية ،ال بالخطيئة األصلية .فاألصل في اإلنسان هو البراءة،
ال الخطيئة.
إنّ التعالق بين الشر والنزوع في الطبيعة اإلنسانية من جهة ،وبين الشر والحرية من جهة ثانية ،يجعل
الموقف الكانطي أمام مفارقة يصعب الحسم فيها .فهل الشر فطري متأصل في الطبيعة اإلنسانية؟ أم
تبعا لألفعال التي يقترفها اإلنسان ويتحمل فيها المسؤولية؟ وبنوع من التركيب يصرح كانط
مكتسب ً
قــائـ ًـا« :هـكــذا يمكننا أن نـقــول فــي الــوقــت نفسه إنّ الـشــر جــذري فـيـنــا؛ ألنــه جــزء مــن الطبيعة البشرية،
ٍ
لشر أخالقي من دون حــريــة»( ،((3وربما
إال أنّنا بوجه ما نحن الذين جنيناه على أنفسنا؛ ألنه ال وجود ٍّ
جوهرا في الطبيعة اإلنسانية ،في حين أنّ الشر تابع لها
كان الجذري في اإلنسان هو الحرية التي تمثل
ً
ويعبر عن هشاشة الطبيعة اإلنسانية.
وناتج منها ،وهو ينشأ عن االنحراف الجذري في القلب اإلنساني ّ
( ((2المرجع نفسه ،ص .90
( ((2المرجع نفسه ،ص .85

( ((2تـشـيــر الـمـهــدويــة إلــى مــذهــب ديـنــي تــوحـيــدي ،يعتقد أتـبــاعــه أنّ الـمـسـيــح أو الـمـهــدي ســوف يـطــرد الــدجــال ،ويـحـكــم الـعــالــم قبل
قيام القيامة.
( ((2كانط ،ص .86

( ((3المرجع نفسه ،ص .84
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يستند كــانــط فــي حـجــاجــه المتع ّلق بــأنّ الـشــر جــذري إلــى قضيتين؛ تتعلق األول ــى بــالــذنــب الـفـطــري(،((3
وتتعلق الثانية بكونية الشر( .((3فعلى الرغم من وجود وقائع تجريبية كثيرة توحي بالنزوع الطبيعي إلى
ً
متماسكا.
الشر ،فإنّ ذلك ال يمنع من التساؤل إن كان مفهوم «الشر الطبيعي»
ومن منظور تأويلي ،يرى بول ريكور أنّ الشر مهما كان جذر ًيا ،فإنه ليس
أصليا( ،((3وهو بذلك يميز
ً
بين «الجذري» و«األصلي» .فالجذري في اإلنسان هو نزوعه إلى الشر ،ولكن الميل إلى الخير أصلي
فيه .ويضاعف ريكور توضيحه للشر الـجــذري ،استنا ًدا إلــى التحليل النفسي؛ عــا ًّدا إيــاه مجموع ًة من
الوجوه؛ إذ يستعيد كل ٍ
وجه الوج َه السابق ،بغية عدم االعتراف به وتجاوزه ،كما يقول فرويد عن العمل
الـفـنــي( .((3ويضيف أنّ تعبير الـشــر الـجــذري الكانطي يــدل على مـحــدوديــة اإلنـســان ،بمعنى ضعفه في
فعل الخير وفي معرفة الحقيقة .وربما جاز القول ،استنا ًدا إلى تأويل ريكور ،إنّ ماهية اإلنسان تكمن
في محدوديته ،وإنّ الشر الـجــذري مظهر من مظاهر هــذه الماهية المركّ بة التي ال يمكن اختزالها في
ٍ
تمس كل جوانب الحياة اإلنسانية،
ُبعد واحــد .لهذا السبب ،يطرح الشر الجذري إشكاليات متعدد ًة ّ
صورا ديني ًة وأخالقي ًة وسياسي ًة ،تخص الشخص في
وتترتب عليه نتائج ترتبط باالعتقاد والفعل ،ويتخذ
ً
تشكل ً
عالقته بذاته وفي عالقته بالغير .ونؤكد هنا أنّ الحرية ّ
ناظما لكل إشكاليات الشر الجذري
خيطا ً
وصــوره ونتائجه؛ فهي كما أشــار ريـكــور ،فــي أحــد فصول كتابه صــراع الـتــأويــات ،األمــل لفهم معضلة
الشر الجذري( .((3إنّ الشر اختيار إرادي وحر ،أو يفعله اإلنسان بكل حرية ،ويتحمل مسؤولية اختياره.

ح ّنة أرندت وتفاهة الشر
 - 1األزمة كإطار للتفكير

تظهر فلسفة ح ّنة أرنــدت ،كتعبير عن تجربة شخصية ،وتاريخية كبرى .فهي تجربة مفكرةٍ من أصول
يـهــوديــة وطــالـبــة للفلسفة فــي ألـمــانـيــا فــي سـنــوات الـثــاثـيـنـيــات .عــانــت مـعــاداة الـســامـيــة ثـ ّـم عــانــت الـنــازيــة،
ُ
ثم بعد ذلك إلى أميركا خالل الفترة
وأجبرت على الهجرة التي قادتها إلى فرنسا في الفترة ّ ،1940-1933
1975-1943؛ أي حتى وفاتها( .((3وبحسب جوليا كريستيفا( ،((3تتخذ حياة أرندت شكل سرد مسكون
بهواجس القلق الفكري والــوجــودي المرتبط بـســؤال الــذات والـهــويــة والـحـضــور فــي الـعــالــم .فهي ذلك
تعرض لمحاولة التجريد من إنسانيته ،وسلب هويته ،وطمس معالم خصوصيته؛
الكائن اإلنساني الذي ّ
ودينيا (يهودية) لأليديولوجيا التي فرضها النظام النازي.
(سامية)
وعرقيا
جنسيا (امرأة)
لكونها مغاير ًة
ً
ً
ً
ّ
(31) Stephen R. Grimm, «Kant’s argument for radical evil,» European Journal of Philosophy, vol. 10, no. 2 (2002),
p.161.
(32) Ibid., p. 163.

( ((3بــول ريكور ،الــذاكــرة ،التاريخ ،النسيان ،ترجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي (بيروت :دار الكتاب الجديد المتحدة،)2009 ،
ص .710

( ((3بول ريكور ،في التفسير :محاولة في فرويد ،ترجمة وجيه أسعد (دمشق :أطلس للنشر والتوزيع ،)2003 ،ص .454

(35) Paul Ricoeur, «la liberté selon l’espérance,» in: Ricoeur, le conflit des interprétations, pp. 393-415.
(36) Françoise Colin, L’Homme est-il devenu superflu? (Paris: Edition Odile Jacob, 1999), p. 9.

(37) Julia Kristeva, Le génie féminin, la vie, la folie, les mots, Hannah Arendt, vol. 1 (Paris: Gallimard, 1999), p. 27.
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ّ
العام لفلسفتها.
وشكلت هذه األزمة التجربة الشخصية والتاريخية ،بالنسبة إلى أرندت ،اإلطار النظري
ّ
فـهــي مــوضــوع تـجــربــة مـعـيـشــة ومــوضــوع تـفـكـيــر فــي اآلن نـفـســه ،كـمــا ســاهـمــت فــي تـحــديــد مـعــالــم منهج
تفلسفها الذي يتحدد في صورة فينومينولوجيا أنثروبولوجية وسياسية ،ويتخذ طبيع ًة نقدي ًة .وتُعنى هذه
الفينومينولوجيا باإلنسان في تعدده وتنوعه كموضوع لها ،وليس اإلنسان بمعناه «الك ّلي»؛ ذلك الكائن
الذي يسكن األرض.
مــن السمات الـبــارزة لفلسفة أرنــدت أنها فكر أزمــة وتفكير فــي األزم ــة( .((3فهي تنظر إلــى األزمــة كواقع
إقليمي وكضعف تــاريـخــي فــي الـمــؤسـســات السياسية ،والثقافية واألنـظـمــة التعليمية ،وتنعتها بالهيمنة
الشاملة .فــاألزمــة هــي العالمة األســاسـيــة لشرطنا اإلنـســانــي؛ إذ تقع فــي قلب أنشطتنا وعالقاتنا بأنفسنا
واآلخــريــن والعالم ،ومــن ثـ ّـم ،فهي ما يؤسس وجودنا في العالم وحياتنا المشتركة .ولئن كانت األزمــة
تمس كــل مـجــاالت األزمـنــة الحديثة ،فــإنّ أرنــدت تخمن أنّ أزمــة العالم الحالي هــي أزمــة سياسية قبل
ّ
كل شيء.
ً
ومرتبطا
وقائما فيه ،وملتصقًا بــه،
فكرا محايثًا للواقع اإلنساني،
ً
يتميز الفكر الفلسفي ألرنــدت بكونه ً
بتجاربه المعيشة .فهو ال ينطلق من العدم وال يقوم على التخمين .فقد تفلسفت وفكرت في ما عاشته،
وعايشته من أزمات كاندالع الحربين العالميتين األولى والثانية ،وتصاعد موجات معاداة السامية ،وبدء
االستعمار ،وانتشار معتقالت اإلبــادة الجماعية .فكل هذه الوقائع واألحــداث جعلت أرنــدت تنعطف
من التفكير في الحب الذي كان موضوع رسالتها لنيل الدكتوراه ،إلى التفكير في الشر؛ ذلك أنّ الشر
صــار قـضـيـ ًة مــركــزيـ ًة شغلت كــل فـكــرهــا إلــى حـ ّـد أنـهــا تــوقـعــت أنــه سيصبح الـســؤال الـمــركــزي فــي الحياة
األوروبية ما بعد الحرب .وحتى إنْ م ّثـل مفهوم الشر الخيط الناظم الذي يمتد عبر دروب فكر أرندت،
واألساس البارز لبنية فلسفتها ،فإنه يمثل كذلك حقيقة أزمنة الحداثة التي يتعذر رفضها( ،((3ولعل هذا
مــا كتبته فــي إحــدى رســائـلـهــا الـتــي أرسـلـتـهــا إلــى الفيلسوف كــارل يــاسـبــرز؛ إذ إ ّنـهــا أش ــارت إلــى أنّ الشر
مما كان عليه ،وأنّ الفلسفة تتحمل جز ًءا من المسؤولية بخصوص هذه القضية(.((4
أصبح أكثر جذري ًة ّ
ومن منظور تأويلي ،يمكن رصد مسؤولية الفلسفة بخصوص انتشار الشر من خالل أطروحتين؛ تشير
غذت الذهنية ُ
األولــى إلى وجود خطابات فلسفية ّ
الكليانية ،أو التوتاليتارية ،ويمكن أن نشير هنا إلى
الفيلسوف كارل شميت الذي ساند النظام النازي بعد وصوله إلى سدة الحكم في عام  .1933وتشير
األطروحة الثانية إلى صمت الفلسفة في وجه من يريد محو الفكر ،أو إلى صمت الفيلسوف وتخليه
عن دوره في مساءلة السائد ونقده ،بل تعدى ذلك إلى التواطؤ معه في لحظة تاريخية ،كما هي حال
الفيلسوف مارتن هايدجر ،ومن مظاهر مسؤولية الفلسفة ،بالنسبة إلى أرنــدت ،أنّ الفلسفة الغربية لم
تـقـ ّـدم مفهو ًما واضـ ًـحــا للسياسة ،ولــم تعالج اإلنـســان فــي فــرديـتــه وتـفــرده واستقالليته ،وإنـمــا بالنظر إليه
(38) Céline Ehrwein Nihan, Hannah Arendt: une pensée de la crise: la politique aux prises avec la morale et la religion
(Genève: éditions Labor et Fides, 2011), p. 18.
(39) Dario De Facendis, «Hannah Arendt et le mal,» in: Hannah Arendt, le totalitarisme et le monde contemporain
(Canada: Presses de l’Université Laval, 2003), p. 53.
(40) Ehrwein Nihan, p. 16.

ثاحبأو تاسارد
ً
ّ
مؤوال
تافها والشر
الخطاء :الشر جذر ًيا والشر
أنثروبولوجيا اإلنسان
ً
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فــي انـصـهــاره فــي الجماعة وذوبــانــه فــي اآلخــريــن ،وقــد ساهمت مثل هــذه الذهنية فــي خلق بنية معرفية
وسـيــاسـيــة مـهــدت لـلـنــازيــة والستالينية ،ولـكــل األنـظـمــة الـشـمــولـيــة .وحـتــى إنْ كــانــت أرن ــدت ال تنتظر من
تعدها مسؤول ًة على تجسيد إرادة الفهم(.((4
الفلسفة تغيير العالم ،فإنها كانت ّ
 - 2مفهوم اإلنسان

عما
يحتل الـســؤال «مــا اإلنـســان؟»
ً
موقعا مركز ًيا في فكر ح ّنة أرنــدت؛ ذلــك أنّ تفكيرها فيه ال ينفصل ّ
كــان يميز عـصــرهــا الــذي كــان يـئـ ّـن تـحــت وطــأة مـصــادر الـشــر الـثــاثــة :الـتــوتــالـيـتــاريــة واالسـتـعـمــار ومـعــاداة
الـســامـيــة .فـتـحــت تــأثـيــر مفعولها الــاإنـســانــي ،وقــع تـحـ ّـول عـمـيــق فــي وضــع اإلن ـســان ال ــذي أصـبــح مجرد
عضو في مجموعة تتجاوزه وتتعالى عنه ،وتمارس عليه هيمنتها ،وال يملك القدرة على التخلص منها.
وفي عالم تتحكم فيه التقنية ،وتسوده السلطوية السياسية ،وتهيمن فيه أنظمة شمولية ،أصبح اإلنسان
مستلبا ،ووج ــو ًدا عــار ًيــا مــن اإلرادة ،وفــاقــدً ا للحرية ،وأصـبــح ال يحظى بــأي حـقــوق ،يــرزح تحت
كائ ًنا
ً
وطأة استالب حديث غير مسبوق .فاإلنسان الحديث يحيا غرب ًة قاتل ًة ،إذ إنّه غريب عن ذاته وعالمه،
ومـتـقــوقــع ،ومنغلق عــن وج ــوده الـخــاص ،ومنسحب مــن فـضــاء الـفـعــل ،وربـمــا نلمس هـنــا تقاسيم نظرة
مأساوية للوضع البشري ،وهــي النظرة ذاتها التي توجد عند الجيل األول من فالسفة النظرية النقدية
عرقيا
لـ «مدرسة فرانكفورت» الذين كانوا يتقاسمون مع أرنــدت الحقبة الزمنية نفسها والــوضــع نفسه؛ ً
وسـيــاسـ ًـيــا .وفــي ظــل هــذه األوض ــاع الـتــي تعاند كــل مــا هــو إنـســانــي ،فــإنّ انـشـغــال أرنــدت بـســؤال اإلنـســان
والتفكير في وضعه كان بهدف الدفاع عنه ،والدفاع عن حريته ،ولعل هذا ما يتيح بناء المعنى األصلي
واألصيل لمفهوم اإلنسان.
وبــالـنـظــر إل ــى الـقـيـمــة ال ـتــي يـحـتـلـهــا اإلن ـس ــان فــي فـكــر أرنـ ــدت ،فـقــد خـصـصــت لــه ك ـتــا ًبــا ب ـع ـنــوان الــوضــع
فلسفيا فــي نقد الحداثة وتعرية أزمــاتـهــا .وإن كانت أرنــدت اهتمت في
الـبـشــري الــذي يمكن عـ ّـده بيانًا
ًّ
هــذا الـكـتــاب ،فــي أغـلـبــه ،بـمـظــاهــر مـتـنــوعــة للفاعلية اإلنـســانـيــة ،فــإ ّنـهــا تـســاءلــت فـيــه كــذلــك عــن الــوســائــل
التي يمكن للمجتمع ،بواسطتها ،أن يحمي نفسه من فتنة الكليانية والدكتاتورية واالستبداد ،وقصدها
هو إرادة تحقيق الشروط الواقعية إلمكانية الوجود اإلنساني ،وبخاصة الشرط السياسي الــذي يحمي
اإلن ـســان مــن ال ــذوب ــان ،ويـضـمــن وج ــوده وفــاعـلـيـتــه فــي الـفـضــاء الـعـمــومــي بــوصـفــه عــالـ ًـمــا إنـســانـ ًـيــا مـشـتــر ًكــا
ومـجـ ًـال للفعل والـحــريــة ،مــن دون إلـغـ ٍ
ـاء للمجال الـخــاص الــذي هــو مجال الملكية .لــم تقصد أرنــدت
من كتابها الوضع البشري تحديد ماهية اإلنسان أو البحث عن طبيعة له ،بقدر ما كانت ُمشغل ًة بشروط
وجــوده ،أو بما يشرط وجــوده في هــذا العالم ،فاإلنسان كائن اجتماعي وسياسي ،أو الفعل السياسي
أهم شرط لوجوده(.((4
ّ

ويـمـكــن أن نـشـيــر هـنــا ،انـطــا ًقــا مــن مــاحـظــة أورده ــا بــول ريـكــور فــي مـقــدمــة تــرجـمــة كـتــاب حـ ّنــة أرنــدت
الوضع البشري ،إلى أنّ الخيط الناظم بين هذا الكتاب وكتابها العمدة أسس التوتاليتارية هو التماس
(41) Hannah Arendt, La philosophie de l’existence et autres essais (Paris: Payot, 2015), p. 281.

( ((4ح ّنة أرندت ،الوضع البشري ،ترجمة هادية العراقي (بيروت /الرباط :جداول /مؤسسة مؤمنون بال حدود ،)2015 ،ص .22
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طــريـقــة جــذريــة لـمـقــاومــة الـجــرائــم الـتــي تنتج مــن الـنـظــام الـتــوتــالـيـتــاري( .((4ومــن مــوقــع فيلسوفة السياسة،
ترى أرنــدت أنّ نقطة ارتكاز مقاومة النظام التوتاليتاري تقع في تأسيس أنثروبولوجيا سياسية جديدة،
في إطارها يتحدد اإلنسان كحيوان سياسي ،يعيش في مجتمع سياسي منظم بالقوانين والمؤسسات.
فــإنـســان الـشــرط اإلنـســانــي أو الــوضــع الـبـشــري ،ليس كــائـ ًنــا مـنـعـ ً
ـزل وال وحـيــدً ا ،إنــه ُيــوجــد بمعية اآلخــريــن
ويشاركهم الــوجــود فــي الـعــالــم .كــأنّ مفهوم اإلنـســان يتحقق بشرط العيش المشترك ،وضمن المشترك
اإلنساني تعلو الحرية كقيمة وشرط يمنحان المعنى لإلنسان وعالمه ،وللسياسة والمجال العمومي.
وحتى يتسنى لح ّنة أرنــدت أن تؤسس أنثروبولوجيا سياسي ًة جــديــدةً ،فإنّها ستعود إلــى إحـيــاء كثير من
المفاهيم السياسية من التراث الفلسفي ،ألرسطو ومكيافي ّلي ومونتسكيو ،إلى جانب استحضار التجربة
التاريخية الــرومــانـيــة الـتــي عــرفــت ّإبــان تــدهــورهــا وسقوطها أزم ـ ًة تتشابه فــي كثير مــن معالمها مــع األزمــة
التي عاشتها المجتمعات األوروبية الحديثة ،وهدفت من هذه األنثروبولوجيا السياسية إلى رفض كل
تميز هذه
استالب ّ
يمس اإلنسان ،ومعارضة األنظمة االستبدادية والتوتاليتارية .وإنّ السمة البارزة التي ّ
األنظمة ،والتي وجهت إليها أرندت سهام النقد ،هي الرعب الشامل .وبلغة واضحة ،ترى أرندت أنّ
الرعب الشامل متأصل في األنظمة الشمولية ،وأنّه دخل بدخولها إلى العالم اإلنساني؛ فهو يمثّل أحد
األوجــه القبيحة ألزمــة الـحــداثــة السياسية ،وقــد أدى إلــى نتائج مــدمــرة ،وأحــدث قطيع ًة مــع كــل التقاليد
حرفيا «كل مقوالتنا السياسية ومعاييرنا للحكم األخالقي» ((4(.وقد يبدو أنّ األنثروبولوجيا
التي تنظم
ً
نوعا ما ،عن نوستالجيا تعكس حني ًنا إلى الماضي.
تعبرً ،
السياسية ألرندت ّ

في هذه األنثروبولوجيا السياسية الجديدة س ُتعنى أرنــدت ،بإعادة النظر في مفهوم اإلنسان من خالل
ً
مهمل بين الفالسفة ،يتجلى فــي الـشــرط السياسي مــن وجهة نظرها.
استحضارها لمفهوم جديد كــان
فــاإلنـســان ال يملك طبيع ًة إنساني ًة ْقبيل ًة ،وال يمكن تعريفه بماهية سابقة .وربـمــا يعكس هــذا المفهوم
جانبا من جوانب تأثرها بأنطولوجيا مارتن هيدجر ،وهي بذلك تكون أقــرب إلى الفلسفات الوجودية
ً
منها إلى الفلسفات الماهوية التي تحدد اإلنسان من خالل ماهية قبلية وثابتة وكونية .وحتى ال تقع في
تصور ميتافيزيقي لإلنسان ،ستركّ ز في مظاهر فاعليته (الشغل ،والفعل ،والحرفة) ،أو حياته النشيطة؛
فهو كائن فاعل ،والسياسة من بين المجاالت التي تظهر فيها هذه الفاعلية وذاك النشاط .وتب ًعا لمفهوم
تعرف اإلنسان بأنّه حيوان سياسي
الشرط اإلنساني ،وتحت تأثير الفكر السياسي ألرسطو ،فإنّ أرندت ّ
«إلها» ،أو ُع ّد
 ،Zôon politikonيعيش في مجتمع سياسي ،وإن لم يكن كذلك ُع ّد أسمى من البشر ً
ً
سافل «حيوانًا» .فالسياسة هي المجال األبرز الذي يظهر أنّ اإلنسان يحقق فيه وجــوده ،ويختبر
كائ ًنا
يعبر عن حرية اإلنسان ،وكأنّ السياسة هي مسكن الوجود اإلنساني
فيه حريته .فالفعل السياسي هو ما ّ
وف ـضــاء انـبـثــاق حــريـتــه ،أو الـمـجــال ال ــذي يـتـيــح لــإنـســان ال ـخــروج مــن فـتـنــة نـسـيــان الــوجــود واالنـغـمــاس
ف ــي ال ـح ـشــود؛ كـمـجــرد بـهـيـمــة م ــن دون هــويــة أو وط ــن .إنّ الـسـيــاســة بـمـعـنــى ال ـحــريــة ه ــي ال ـتــي تـفـكــك
أزمــة الـحــداثــة وتكشف أعطابها وتـشـ ّـخــص أمــراضـهــا .وينبغي اإلش ــارة إلــى أنّ تعريف أرنــدت لإلنسان
(43) Paul Ricoeur, Préface à La condition de l’homme moderne (Paris: Pocket Agora, 1994), p. 9.
(44) Hannah Arendt, «Compréhension et politique,» Esprit (juin 1980), p. 68.
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بالحيوان السياسي ،ربما هــو أقــرب إلــى هوبز ومكيافي ّلي منه إلــى أرسـطــو؛ ذلــك أنّ إنـســان هوبز كائن
قاتل وعنيف ،ومنجذب إلى القوة والحرب «حرب الكل ضد الكل» ،فهو كائن يسعى لصيانة وجوده
البيولوجي ،ويتصرف وفق رغباته ،وإنسان مكيافي ّلي يتخذ صــورة األمير الــذي يجب عليه أن يتصرف
معا.
كالحيوان ،وأن يقلد األسد والثعلب ً
إنّ تعريف اإلنسان بالحيوان السياسي يعني كذلك أنّ السياسة قيمة مطلقة ،وأنّ اإلنسان موجود من
أجــل السياسة ،وأنــه ينظم وجــوده بالقوانين بكيفية عادلة ما أمكن ذلــك ،كما أنّ السياسة عند أرنــدت،
تـعـنــي الـحــريــة ،وتـتـعــارض مــع كــل أشـكــال الـهـيـمـنــة والـعـنــف الـتــي تـعـ ّـبــر عــن الـشــر ال ــذي سيحتل الـفـضــاء
مست النظام السياسي ً
العمومي و ُيفرغه من إنسانيته .إنّ الشر ّ
دول وأفرا ًدا.
يشكل
ً
مظهرا لألزمة التي ّ

تتحدد ماهية اإلنسان عند أرنــدت من خــال قدرته على الفعل الحر ،فهو كائن فاعل ،والحرية شرط
سياسيا؛ فالفعل السياسي هو ما يمنح اإلنسان الفرادة والتميز.
طابعا
إلنجاز ذلك الفعل الــذي يتخذ ً
ً
بيد أنّ حرية اإلنسان ليست ً
قبليا ،أو فكر ًة مجاني ًة وعفوي ًة ،بل هي فعل وا ٍع وقصدي ومسؤول،
معطى ًّ
ٌ
وفعل
وبكلمة واحــدة :إ ّنـهــا تـحـ ّـرر .كما أ ّنـهــا ليست عــاقـ ًة باطني ًة مــع الــذات ،وإ ّنـمــا هــي عالقة بــاآلخــر،
يتمان في المجال العمومي .وبما أنّ اإلنسان ،كما ترى أرندت ،مخلوق ُوهب موهبة العمل،
وممارسة ّ
فإنّ العمل والسياسية هما الوحيدان بين مجموع القدرات واإلمكانات التي ال يمكن تصور وجودها
من افتراض وجود الحرية( .((4وإذا تصورنا الحرية وسيل ًة وغاي ًة للفعل السياسي ،فإنّ اإلنسان في سعيه
لتملك الحرية ،أو للتحرر ،يواجه متاهات ودرو ًبا شائك ًة من الشر والعنف تهدده في وجوده وكينونته،
وتضع إنسانيته في دائرة الخطر.
 - 3التوتاليتارية أو الشر السياسي

تحول ألمانيا إلى
عملت أرندت في كتابها أسس التوتاليتارية (الصادر سنة  ،)1951على فهم أسباب ّ
حدث غير مسبوق في التاريخ السياسي،
ٌ
نظام للهيمنة المطلقة .فالتوتاليتارية كتجسيد للشر المحض،
تــأتــي بــذورهــا مــن ال ـحــداثــة ،ومــن عـجــزهــا عــن تــدبـيــر مـشـكـلــة الـعـيــش الـمـشـتــرك .فــالـشــر ،قـبــل كــل شــيء،
فـعــل عـنـيــف وس ـلــوك عــدوانــي يـتـ ّـم فــي الـمـجــال الـسـيــاســي ،ويـسـعــى لـتــدمـيــر الـغـيــر وإخـضــاعــه والـتـحـكــم
فيه .وتتمظهر صــوره القصوى بالنسبة إلــى أرنــدت فــي مـعــاداة السامية والتوتاليتارية واالسـتـعـمــار .فقد
عــرضــت فــي كـتــابـهــا مـعــالـجـ ًة نــوعـيـ ًة ،بـخــاصــة لـلـتــوتــالـيـتــاريــة ،ســاهـمــت فــي كـشــف نـقــاط االش ـتــراك مــا بين
حد
«النازية» و«الستالينية» ،وكــل األنظمة الشمولية التي تجسد تجربة الـخــراب .فهذه التجربة ،على ّ
تعبيرهاُ ،تـبــرز أنّ الجحيم لـيــس هــو اآلخــريــن ،وإنـمــا هــو غـيــاب الــروابــط مــع اآلخــريــن ،ومــع ال ــذات(.((4
فقد أفسدت التوتاليتارية العالقة بين السياسة والحرية ،وذلك عند ادعائها أنها جميع مجاالت الحياة
لمتطلبات السياسة .وفــي هــذه الحالة ،انتفى التطابق بينهما ،وظهرت معادلة جديدة مفادها أ ّنــه كلما
( ((4حـ ّنــة أرنــدت ،بـيــن الـمــاضــي والـمـسـتـقـبــل :سـتــة بـحــوث فــي الـفـكــر السياسي ،ترجمة عبد الرحمان بشناق ،مراجعة زكــريــا إبراهيم
(بيروت :جداول ،)2014 ،ص .204
(46) Christian Delmas, Hannah Arendt, une pensée trinitaire: une nouvelle approche de son ouvre (Germany: Harmattan,
2006), p. 10.
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زادت السياسة ،نقصت الحرية .ومــن هنا نفهم حــرص أرنــدت على االنسجام بين السياسة والحرية،
فهما ال تنسجمان إال بقدر مــا تضمنه الحرية مــن تـحــر ٍر مــن السياسة ،كما فرضتها ومارستها األنظمة
(((4
تحول اإلنسان
التوتاليتارية  .فالحرية السياسية هي إمكانية التحرر من السياسة ،كتصور وممارسة ّ
إلى مجرد ٍ
فرد داخل حشود من األجساد ،أو الجثث التي ال روح فيها.
و ُيفهم من التوتاليتارية أنّها ذلك النظام السياسي الذي يجعل األفراد خاضعين لسلطوية هيئات سياسية
واجتماعية .بمعنى آخر ،إنّه يتأسس على وجود نظام وحيد تنصهر فيه كل السلط :التشريعية والقضائية
والتنفيذية؛ لتكوين سلطة قــاهــرة تـمــارس سيطر ًة شامل ًة على األشـخــاص وأنشطتهم ،وتتدخل فــي كل
تـفــاصـيــل حـيــاتـهــم ،وبـلـغــة جــولـيــا كــريـسـتـيـفــا ،تـحــولـهــم إلــى جـثــث ح ـ ّـي ــة( ،((4ويـصـيــرون غــربــاء عــن ذواتـهــم
ويفقدون اإليمان بأنفسهم.
لقد تفوقت التوتاليتارية على كل األيديولوجيات التي كانت معاصر ًة لها ،وجعلت من نفسها سلط ًة
عليا ومقدس ًة تصدر عنها كل األحداث ،وتتحكم في مجريات الوقائع ،واستندت في ترسيخ سلطتها
إلــى عصمة القائد «الفوهرر» والحمالت الدعائية ،واستعملت التصفية الجسدية في حـ ّـق المخالفين
لـسـيــاســاتـهــا والـمـشـكـكـيــن فــي قــدسـيــة سـلـطـتـهــا ،والــرافـضـيــن لـجـبــروتـهــا .وبـفـعــل آلـيــات الـحـمـلــة الــدعــائـيــة،
ٍ
وسند بنيوي في تكوينها األيديولوجي،
حولت النازية العداء للمخالفين والمشككين ،إلى مبدأ ذاتي
مــا شـ ّـكــل ُمـسـ ّـو ًغــا لـمـمــارســة الـعـنــف مــن دون ح ــدود؛ اسـتـجــابـ ًة لـغــريــزة الـسـيـطــرة .والـعـنــف الـمـمــارس هنا
نفسيا بر ّده إلى
بيولوجيا ،من خالل ربطه بميكانيزمات دفاعية لحفظ النوع ،وال تفسيره
ال يمكن تبريره
ً
ً
الغضب ،بل هو ٌ
فعل أداتي مقصود يترجم غريزة التوسع والهيمنة والتسلط التي هي من طبيعة األنظمة
البين أنّ أشـكــال التنظيم التوتاليتاري (الــدولــة والجمعيات الـســريــة ...إلــخ) شكلت
التوتاليتارية ،ومــن ّ
ٍ
ُروجها
أدوات لتفيد األيديولوجيا العنيفة التي يرسمها القائد المعصوم ،والدائرة الحميمية المحيطة به ،ت ّ
الحمالت الدعائية القائمة على التوهم النفسي للجماهير.
وتمثّل التوتاليتارية ،بكل مكوناتها ،الوجه القبيح واألبــرز للشر المطلق في القرن العشرين ،ومنعط ًفا
ِ
خط ًرا في التاريخ اإلنساني؛ لهذا جعلت منها أرندت عنوانًا بارزًا للتعبير عن األزمة الشاملة للحضارة
ٍ
خصوصا؛ إذ
وخرق في التاريخ عمو ًما ،وفي التاريخ السياسي
الغربية ،وعالم ًة دال ًة على ثغرة عميقة
ً
أسست قطيع ًة جذري ًة مع كل األنظمة السياسية التي ُوجدت من ُ
قبل؛ كاألنظمة المستبدة والديكتاتورية.
ّ
وإنّ تحليل أرندت للتوتاليتارية قادها إلى اكتشاف التجسيد المتطرف وغير المعلن للمقولة الكانطية
«الشر الجذري» التي تطرح تحد ًيا أمام الفكر ،بمعنى أننا ال نملك ما يحيل على فهم هذه الظاهرة التي
هي بمنزلة الواقع المرهق الــذي يمتنع عن استجوابه واستنطاقه ،ويكسر كل المعايير المعروفة لدينا.
تكون في مشاتل التوتاليتارية ،من خالل أنظمتها ومؤسساتها وأجهزتها السرية،
ومن مظاهر الشر الذي ّ
أي شيء ال تقوى الحيوانات على أن
عملها على «تحويل الشخصية البشرية إلى محض شيء ،إلى ّ
نوعا بشر ًيا يشبه األنواع الحيوانية التي يكون هدفها
تكونه»( .((4ومن خالل سيطرتها المطلقة ،صنعت ً
( ((4أرندت ،بين الماضي والمستقبل ،ص .208

(48) Kristeva, le génie féminin, vol. 2, p. 229.

( ((4ح ّنة أرندت ،أسس التوتاليتارية ،ترجمة أنطوان أبو زيد ،ط ( 2بيروت :دار الساقي ،)2016 ،ص .207
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الوحيد الحفاظ على نوعها .ففي معسكرات االعتقال والمعتقالت السرية مورست فظائع وجرائم ضد
انتصارا للنسق التدميري لكل قيمة إنسانية نبيلة .وحتى
اإلنسانية تعكس داللة الشر الجذري ،بوصفه
ً
تظهر فظاعة الشر الـجــذري بكل صــوره ومـظــاهــره ،شبهته أرنــدت باستخدام القنبلة الهيدروجينية ضد
برمته(.((5
الجنس البشري ّ

يكشف البناء الـســردي لــأحــداث ،والتوثيق التاريخي للوقائع في كتاب أســس التوتاليتارية ،عن رؤية
تــأمـلـيــة ُتـسـنــد إلــى نـقـ ٍـد مـتـعــدد الـجــوانــب ،سـيــاســي وفـلـسـفــي وأخــاقــي ،يـعـ ّـري فـظــائــع األنـظـمــة الشمولية
والكليانية وجرائمها ،ويؤكد أنّ أرنــدت ،قاربت ســؤال مشكلة الشر من منظور سياسي بعيدً ا عن كل
بأي َميل ميتافيزيقي ،وال يستند إلى
التفسيرات الالهوتية والقيمية .فهذا السؤال ،بالنسبة إليها ،ال يرتبط ّ
إنساني ،وال يمكن أن ُيفهم إال في عالقته
أي مبادئ مطلقة تُحيل على ما هو مقدس أو ديني ،بل هو
ّ
ّ
إنساني .وعبر اقترافه ،فإنّ الناس يخرجون من إنسانيتهم ،وهو كما وصفته :ثقب أسود ،وهاوية
بما هو
ّ
جليدية ،والمكان األعمق في جهنم بلغة الشاعر اإليطالي دانتي ،فهذا الثقب األسود يلتهم كل شيء
وال يترك سوى رعب المطلق الالإنساني( ،((5ويؤسس مملكة الخراب أو «مملكة األموات المغلقة»(،((5
حيث إنّ البشر أموات في صورة أحياء ،وأجساد ،من دون روح ،وهياكل عظمية منخورة.
 - 4حالة أيخمان

ومثيرا؛ عندما ُأرسلت لتغطية محاكمة الموظف النازي
مزعجا
في سنة  1961ستعيش أرنــدت ،حد ًثا
ً
ً
كارل أدولــف أيخمان .وانطال ًقا من هذا الحدث ستبدع مفهو ًما جديدً ا هو «تفاهة الشر» ،استنا ًدا إلى
المفهوم الكانطي «الشر الجذري» الذي كانت تستعمله من ُ
ثم تضعنا أمام مفهومين حاولت
قبل ،ومن ّ
التعرف إلى طبيعة الشر ،وهو ما يدعو إلى التساؤل :أتوجد قطيعة أم استمرارية بين هذين
من خاللهما ّ
(((5
تافها وهي في الوقت نفسه تتحدث عن الشر الجذري ؟
المفهومين؟ وكيف يكون الشر ً
وفي فصل بعنوان «من الشر الجذري إلى تفاهة الشر» ضمن كتاب أرندت والمسألة اليهودية ،سيعمل
ريتشارد برينشتاين على تتبع مسار ّ
ليسا إال
تشكل داللــة الشر؛ ليؤكد أنّ الشر الـجــذري وتفاهة الشر َ
لحظتين لـسـيــرورة واح ــدة يمكن تسميتها «ديــالـكـتـيــك ال ـش ــر»( ،((5وأثـنــاء هــذه الـسـيــرورة يـصــل الـشــر إلــى
ً
محضا .فهو محض؛ ألنه
شرا
مرحلته المطلقة التي تتساوق مع المرحلة النهائية للتوتاليتارية ،فيصير ً
التعرف إلى
تتم إحالته على دوافع إنسانية ،ومن دون هذه التوتاليتارية لم يكن في اإلمكان إطال ًقا
ال ّ
ّ
الطبيعة الجوهرية للشر.
ي ـم ـكــن أن ُي ـف ـهــم م ــن «ح ــال ــة أي ـخ ـم ــان» م ـع ـن ـيــان م ـت ــداخ ــان .ف ـمــن ج ـه ــة ،ي ـم ـكــن ال ـن ـظــر إل ـي ـهــا كـمـشـكـلــة
أيديولوجيا ،وال معاد ًيا للسامية
ومقتنعا
متعصبا
أو كشيء شبيه باألحجية .فكيف أمكن إلنسان لم يكن
ً
ً
ً
( ((5المرجع نفسه ،ص .215
( ((5أرندت ،أسس التوتاليتارية ،ص .217

(51) De Facendis, p. 54.

(53) Ibid., p. 52.
(54) Ibid.
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أن ينخرط في عملية «الحل النهائي»؛ بمعنى إبــادة الماليين من األشـخــاص؟ وكيف إلنسان لم يكن
نزوع إلى القتل ،وكان عاج ًزا عن اغتيال رئيسه في العمل ليحل مكانه ،أن يقترف
منحر ًفا ،ولم يكن له ٌ
ُعد هذه
جرائم شنيعة؟ وكيف يمكن أن نفهم إنسانًا ال يستشعر الشر الــذي ارتكبه؟ ومــن جهة ثانية ،ت ّ
الـحــالــة مـثـ ًـال مـتـمـيـ ًزا .فــأيـخـمــان هــو الـنـمــوذج األكـثــر دال ًل ــة عـلــى تـفــاهــة الـشــر .وينبغي لـهــذا الـمـفـهــوم ّأل
يـضـلـلـنــا ،فـهــو ال يـقـصــد أن يـجــد أليـخـمــان ظ ــروف الـتـخـفـيــف ،أو الـتـقـلـيــل ،مــن الـشــر ال ــذي ارتـكـبــه ،بل
ـوعــا جــديــدً ا مــن الـجــريـمــة أو ش ـ ًـرا جــديــدً ا مـتـطــر ًفــا،
إ ّن ــه  -عـلــى الـعـكــس مــن ذلــك  -يـجـســد فــي الـتــاريــخ ،نـ ً
بأي تعصب( .((5إنّ الشر
بأي إرادة لفعل الشر من أجل الشر ،وال ّ
بأي دافع وال ّ
ولكن ال يمكن ربطه ّ
أي إرادة لفعل
المرتكب من طــرف أيخمان ليس جــذر ًيــا؛ ألنــه ليست له جــذور في داخله وال يتضمن ّ
الـشــر مــن أجــل الــرغـبــة فــي ال ـشــر( .((5فــالـشــر دائـ ًـمــا مـتـطــرف ولـيــس جــذر ًيــا أب ــدً ا ،فــي حـيــن أنّ الـخـيــر دائـ ًـمــا
عميق وجذري.
جانبا آخر ،هو التفاهة وليس الشر .فالوصف األساسي أليخمان ،بحسب
وتحمل عبارة «تفاهة الشر» ً
أرندت ،سطحي بكل المقاييس .لهذا ،ال يمكن تفسير َميله إلى الشر إال ككليشيهات أو لقطات ك ّلها
حقيقية ،ما يدل على غياب الفكر لديه ،وربما تظهر عبارة «غياب الفكر» في الوهلة األولى كأحجية.
فأيخمان ،على غرار ّ
غبيا وال بليدً ا .فقد
كل األشخاص ،يعي وجوده ،وهو كما أكدت أرندت لم يكن ً
(((5
ـادرا على
كــان يملك الـقــدرة على التمييز بين الـعــدل والـظـلــم ،وبين الخير وال ـشــر  ،بيد أ ّنــه لــم يكن قـ ً
التفكير .فخالل أطوار المحاكمة ،كان أيخمان ،كما الحظت أرندت ،يتكلم بلغة نمطية وسطحية ذات
طابع رسمي وإداري ،فهي اللغة الوحيدة التي صار يعرفها ،ألنه كان ً
يتفوه بكلمة إال
فعل عاج ًزا عن أن ّ
كانت مبتذل ًة( .((5وقد كان يتكلم كموظف بيروقراطي ين ّفذ أوامر أسياده ،من دون أن يملك الجرأة على
التفكير .وتُمثّل عـبــارة «غـيــاب الفكر» مــن جهة ُعمق تحليل ح ّنة أرنــدت للشر ،ومــن جهة ثانية لحظ ًة
لفهم طبيعة النازية وباقي األنظمة التوتاليتارية .إنّ عجزه عن التعبير مرتبط جدً ا بقصوره في التفكير،
وبالخصوص انطال ًقا من وجهة نظر غيره(.((5
ـاس عــاديــون ،ويمارسون
وهـكــذا ،فــإنّ وضعية أيخمان تجعلنا أمــام الكيفية التي يتحول مــن خاللها أنـ ٌ
اإلبــادة والتطرف والعنف كأوجه للشر .ويمكن أن نشير هنا إلى أنّ مفهوم «تفاهة الشر» يحمل دالل ًة
تعد ح ّنة أرندت مسؤول ًة عن المعاناة التي
سياسي ًة يمتد مفعولها إلى حدود نقد الحركة الصهيونية التي ّ
وضوحا عن تفاهة الشر الذي جلبته
عاشها يهود أوروبا ،وإلى أنّ شخصية أيخمان هي التعبير األكثر
ً
تحول إلى عالم الإنساني ،أو مضاد  -إنساني.
األنظمة التوتاليتارية للعالم اإلنساني الذي ّ
(55) Catherine Valleé, Histoire et Justice, peut-on juger l’histoire? (Lyon: Éditions de l’Emmanuel/ Le Collège
Supérieur, 2002), p. 123.
(56) Ibid., p .129.
(57) Ibid., p. 133.

( ((5ح ـ ـ ّن ـ ــة أرنـ ـ ــدت ،أي ـخ ـم ــان ف ــي الـ ـق ــدس ت ـق ــري ــر ح ـ ــول ت ـف ــاه ــة الـ ـش ــر ،ت ــرج ـم ــة نـ ـ ــادرة ال ـس ـن ــوس ــي ،ت ـق ــدي ــم ع ـل ــي ع ـب ــود ال ـم ـح ـم ــداوي
(وهران :ابن النديم للنشر والتوزيع ،)2014 ،ص .86
( ((5المرجع نفسه ،ص .87

ثاحبأو تاسارد
ً
ّ
مؤوال
تافها والشر
الخطاء :الشر جذر ًيا والشر
أنثروبولوجيا اإلنسان
ً
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تجسد شخصية أيخمان المعنى الحقيقي لتفاهة الشر ،حيث يستقيل العقل ،ويتعطل الضمير ،وتغيب
المسؤولية ،وترتفع األخــاق ،ويع َّلق القانون ،وتُرتكب أفظع الجرائم والمجازر التي أ ّدت إلــى ضياع
ُعد محاكمة أيخمان محاكم ًة للشر ومصادره وأسبابه.
إنسانية اإلنسان ،وإلى تحويله إلى «ال شيء» .وت ّ
ومن أجل رسم صورة عامة ،جاز القول إنّ الشر بالنسبة إلى ح ّنة أرندت هو فعل إنساني ،ال يخرج عن
العالم اإلنساني ،فهو يصدر عن اإلنسان ،ويقع على اإلنسان .فليس فيه شيء من الشيطان ،وليس له
بأي مبدأ من المبادئ الخالدة للعقل اإللهي؛ فالشر ك ّله إنساني.
أي مظهر ميتافيزيقي ،وهو ال يرتبط ّ
ّ
وإنّ الشر بكل تمظهراته ،الـجــذري والـتــافــه والمطلق ،المعنوي والـمــادي ،يتمثل بالنسبة إلــى أرنــدت،
وسياسيا ،في «الخطيئة األصلية للصهيونية».
وتاريخيا
واقعيا
ً
ً
ً

الشر المؤول عند بول ريكور
يتيح تفكير بــول ريـكــور فــي مفهوم الـشــر ،الــولــوج فــي دائــرة مــن «صــراع الـتــأويــات» ،كما يـفــرض علينا
الهش الموسوم بصفة «اإلنسان الخطاء» ،ذلك
االنتقال «من النص إلى الفعل» ،ويجعلنا أمام وجودنا
ّ
عرف بحرية اإلرادة ،والمتلبس بالخطيئة ،والواقع في الشر ،والملتمس للغفران من خالل
الكائن ُ
الم ّ
االعتراف بالذنب .وضمن هذه الدائرة التأويلية التي تتزاحم فيها الرموز األسطورية ،والرموز العقالنية
يـفـيــض الـمـعـنــى مـحـطـ ًـمــا قــوقـعــة الـفـهــم الــواحــد ،أو التفسير الـنـمــوذجــي ال ــذي ت ــر ّد إلـيــه كــل ال ــدالالت أو
تُفهم فــي إطــاره .فبمجرد النظر إلــى الشر كــرمــز ،فــإنّ بنيته الداللية ستكون منطوي ًة على معنى مــزدوج
حد التناقض والصراع.
«حرفي ومجازي» ،بل إنّ هذه البنية قد تستدعي معاني ودالالت متعدد ًة إلى ّ
ونشير هنا ،إلى أنّ هذا التعدد الداللي ينتج من كيفية عمل اللغة التي تحاول أن تجعل من نفسها مسكن
الوجود ،وكأنّه ال يوجد شيء خارجها .فليس الشر مجرد قضية لغوية ،بل هو قضية أنطولوجية تخص
اإلنـســان والـلــه والـعــالــم ،وحتى إن كانت اللغة تـحــاول التعبير عنه ،وتقديم تــأويــات بشأنه ،واإلمـســاك
بـمـعـنــاه الـمـتـعــدد ،أو ب ــاألح ــرى بـمـعــانـيــه ال ـم ـت ـعــددة ،فــإ ّنــه يـتـجــاوزهــا ويـنـفـلــت مــن كــل تـحــديــداتـهــا .ومـمــا
شكل ً
ال شك فيه أنّ الشر ُي ّ
ناظما لفكر ريـكــور ،وبخاصة تأمالته حــول اللغة والــرمــز واالستعارة
خيطا
ً
وال ـس ــرد( .((6وفــي إطــار هــذه الــرؤيــة الـعــامــة ،تكمن الـمــرآة الفلسفية الـتــي تنعكس فيها رمــزيــة الـشــر التي
كثيرا من أعماله ،والتي مــارس فيها قــراء ًة فينومينولوجي ًة هيرومينوطيقي ًة من خالل
خصص لها ريكور ً
ح ــواره المتشعب الـمـســالــك مــع الثيولوجيا والفلسفة مـ ًعــا ،مــن دون الــوقــوع فــي الـخـلــط بـيــن الخطابين
الديني والفلسفي.
 - 1هيرمينوطيقا الشر

لن نجانب الـصــواب إذا وصفنا تفكير ريكور في الشر بكونه «هيرمينوطيقا الـشــر» ،كنمط من التفكير
الفلسفي ال يسعى لتفسير ما ،ولكن يروم الوصف .فليس غرض هذه الهيرمينوطيقا أن تبحث عن أصل
ً
كمعطى في العالم ،أو كظاهرة
الشر بإرجاعه إلى أسبابه ،أو النظر في وظيفته ،بل قصدها النظر إليه
(60) Abel Olivier, «Le vocabulaire de Paul Ricoeur,» Ellipses (2007), p. 51.
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تفسيرا ،وتبدو هيرمينوطيقا الشر ،بالنسبة إلى
موضوع فه ٍم ،وليس
قائمة في الوجود اإلنساني .إنّ الشر
ُ
ً
ـام للرمزية الدينية ،بمعنى أنّ «رمــزيــة الشر هي
ريـكــور ،كأنّها لحظة والدة خاصة فــي قلب التأويل الـعـ ّ
الوجه اآلخر للرمزية الدينية»( .((6وستعمل هذه الهيرمينوطيقا ،من خالل التفكير النقدي ،ومن خالل
مهمة تتوخي تحقيقها ،وهــي مــن طبيعة
الفكر انـطــا ًقــا مــن الــرمــز ،على القيام بعدة مـهـ ّـمــات .وإنّ ّ
أو َل ّ
مباشرةً ،إزالـ ُة طبقات األسطرة التي تُغ ّلف مفهوم الشر ،وتحجب رمزيته من التجلي واالنكشافّ .أما
مهمة تسعى هيرمينوطيقا الشر لبلوغها ،وهي غير مباشرةً ،فهي «إعادة االعتبار» للمقدس ،أو نقد
ثاني ّ
(((6
الحداثة بوصفها نسيانًا للمقدس .
يبدو أنّ تحدي الشر ،كما وصفه ريكورُ ،يعيد الهيرمينوطيقا إلى أصلها وطبيعتها األولى؛ فهي قبل أن
تكون هيرمينوطيقا فلسفي ًة ،أو تصير كذلك ،كانت هيرمينوطيقا ديني ًة ،أو بدأت كذلك .فالنص الديني
ّ
هو الحاضن األول لها .وفي إطاره ّ
وتشكلها ،فإنّها
تشكلت وتطورت .وعندما تعود إلى منطلق نشأتها
ال تروم تحقيق أغراض دعوية أو تبشيرية ،وإنما غرضها المحوري من طبيعة تأويلية نقدية.
أنطولوجيا؛ ألنــه يتيح ،أو يحتم ،إعــادة التفكير في الوجود الــذي أصبح
ونضيف أنّ الشر يحمل بعدً ا
ً
«ط ــي الـنـسـيــان» ،وك ــأنّ الـشــر يـقــع فــي صـمـيــم كــل نـظــريــة تـعــالــج «نـسـيــان ال ـكــائــن» ،وتــدعــي فـهــم «الـكــل
اإلنساني» وتأويله .فمن خالل رموز الشر «نقرأ فشل وجودنا»( ،((6ومن خاللها نتموضع أمام نمط من
الوعي الشقي ،أو اللوغوس الكاذب للشر ،ويرغمنا الشر على بناء موقف من الوجود ك ّله ،وعلى بناء
ٍ
تصنيف ،وهي تشبه إتيقا نيتشه في
إتيقا ،ولكنها من صنف اإلتيقا التي يجب عليها أن تنفلت من كل
(((6
ما وراء الخير وما وراء الشر ،وتبحث عن «شر جذري خلف القواعد الذاتية السيئة»  .كما سيصل
صــداهــا إلــى الـعـلــوم اإلنـســانـيــة ،والـتـحـلـيــل الـنـفـســي ،وعـلــم الـجــريـمــة ،والـقــانــون الـجـنــائــي ،والـمـعــالـجــات
النفسية واالجتماعية إلشكالية العنف.
فعندما يوضع الشر موضع نظر وفكر وتأمل ،فإنه يعني ،بحسب بول ريكور ،االعتراف بوجوده وحضوره
فــي الـعــالــم ،كـمــا ُيـفـهــم أنّ مـكــان ظـهــور الـشــر هــو اإلنـســانـيــة ،أو أنّ اإلن ـســان هــو فــاعـلــه ،وأنّ الـشــر مــا كــان
لِـ ُـيــوجــد ،ولـكـنــه مــوجــود ،وأ ّن ــه دخــل إلــى الـعــالــم مــع اإلن ـســان .وتـبـ ًعــا لـهــذا الـمـعـنــى ،يـنـبـثــق س ــؤال مــركــزي:
ما معنى أن يكون اإلنسان َّ
ثم هل أنّ اإلنسان
خطا ًء؟ وكيف تحقق دخول الشر مع اإلنسان إلى العالم؟ ّ
ضمنيا،
هو الذي أدخل الشر إلى العالم؟ أم أنه صادفه في هذا العالم واستأنفه؟ إنّ هذا السؤال يحيل،
ً
على وجوب استحضار قضية مركزية في فلسفة بول ريكور تتعلق بما يصطلح عليه «رمزية الشر»؛ ألنّ
مشكلة الشر هي ما ّ
ً
مدخل لهيرمينوطيقا الــرمــوز التي أتاحت لريكور ،التحاور مــع كبار أقطاب
يشكل
الهيرمينوطيقا من أمثال غيرهارد فون راد ،وردولــف بولتمان ،وهانز غادمير ،وفيلهليم دلتاي .وإنّ الشر
( ((6بول ريكور ،صراع التأويالت دراسات هيرومينوطيقية ،ترجمة منذر عياشي ،مراجعة جورج زيناتي (بيروت :دار الكتاب الجديد المتحدة،
 ،)2005ص .372

( ((6المرجع نفسه ،ص .351
( ((6المرجع نفسه ،ص .388
( ((6المرجع نفسه ،ص .403
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بالنسبة إلــى ريـكــور ،رمـ ٌـز يفيض بالمعاني وال ــدالالت ،وكـ ّـل مـحــاولــة إجــابــة عــن األسـئـلــة المرتبطة بــه ،أو
ـاس بين حــدود الميثولوجيا والثيولوجيا والفلسفة .بيد أنّ
فهم مشكلة حـضــوره فــي الـعــالــم ،تـفــرض الـتـمـ ّ
ُأفق هذه الممارسة التأويلية لريكور ،هو إزالــة األسطرة عن الشر ،وتعقيل اإليمان أو الدين ،وهو بذلك
يسعى لالنتقال من فلسفة الشر إلى فلسفة المفارقة ،واالنتقال من النظري إلى العملي ،أو االنتقال من
«أنا أفكر» إلى «أنا أريد» .فرمزية الشر ،إذن ،تطرح إشكالية العالقة بين مجموعة من الثنائيات :اإلرادي
والإلرادي ،المتناهي والالمتناهي ،اإلرادة الطيبة واإلرادة الشريرة ،الخطيئة والغفران ،الذاكرة والنسيان.
وقبل استئناف القول للوقوف على الخطوط الكبرى لرمزية الشر المؤول عند بول ريكور ،نشير إلى
أ ّنــه سيعمل على اسـتـعــادة الـعــديــد مــن الـتـصــورات الفلسفية لكانط وتضمينها فــي فلسفته .وعـلــى غــرار
ستهتم هيرمينوطيقا ريكور ،بحدود
الفلسفة النقدية التي اهتمت بحدود العقل وشرائط إمكان المعرفة،
ّ
المعرفة والقدرة اإلنسانية .فكأنّ حدود العقل اإلنساني تعطي ً
أمل بشأن إمكانية فهم أصول الشر ،أو
معرفيا
أنّ في كتاب حدود العقل الخالص ،حيث صاغ كانط العديد من المسلمات ،وجد ريكور سندً ا
ً
وأخــاقـ ًـيــا لـلـجــواب عــن إشـكــالـيــة ال ـشــر( ،((6وعـنــدمــا يستعيد ريـكــور الـتـصــور الفلسفي الـكــانـطــي لتحدي
الشر ،فإنّه يستعيد معه العديد من المفارقات التي نجد في مقدمتها المفارقة المترتبة على الربط بين
الـشــر والـحــريــة .فــإذا كــان اإلنـســان مـحــدو ًدا ومـتـنــاهـ ًـيــا ،فكيف يـكــون مـسـ ً
ـؤول عــن الـشــر؟ وبلغة كانطية،
تضمر مفارق ًة ،فإنّ اإلنسان هو في اآلن نفسه «الضحية المذنبة والضحية البريئة» .فعلى الرغم من أنّه
يقترف الشر ،فهو «يشعر بكونه ضحي ًة مع أنّه مذنب»(.((6
 - 2الشر والخطيئة األصلية

تقع بداية تأويل الشر عند ريكور في ما اصطلح عليه ّ
«فك مفهوم» الخطيئة ،وهي تمثّل المحور الذي
يدور حوله التأويل الثيولوجي .وبحسب هذا التأويل ،فإنّ الشر ال ينفصل عن الخطيئة األصلية ،وكأنّ
اإلنـســان خـ ّـطــاء بالطبع ،أو أنّ الشر نزعة مــوروثــة ،وأنّ إرادة اإلنـســان أسـيــرة للخطيئة؛ ذلــك أنّ الجنس
محكوم عليه بالخطيئة.
البشري ،منذ اإلنسان األول أبي كل البشر،
ٌ
وإنّ الفائدة الفلسفية من دراسة الشر الجذري ،وفق ما يعتقد ريكور ،تتمثل بـ «نقد الخطيئة األصلية بما
هي معرفة مغلوطة»( .((6وتمثّل الخطيئة في نظر ريكور «معرفة كاذبة ويجب تهميشها بوصفها معرف ًة»،
إنّها معرفة شبه قانونية لخطيئة المواليد الجدد ،ومعرفة شبه بيولوجية لنقل العاهة الموروثة ،كما أنّها
للدين ،ومقول ًة بيولوجي ًة للوراثة في مفهوم غير منطقي»( .((6فالخطيئة
«معرفة كاذبة تحجز مقول ًة قانوني ًة ْ
وقانونيا يجعل كل أفراد الجنس
بيولوجيا
عقيدة أصلية في التصور الالهوتي .وبفعل تأثيره ،تتخذ طاب ًعا
ً
ً
(65) Ouédraogo Paul, la problématique du sujet personnel et la logique de réciprocité chez Paul Ricoeur, Étude
analytico-critique et contribution théologie morale (Madrid: Universidad sam Dàmaso, 2015), p. 69.

( ((6بـ ــول ري ـكــور ،فـلـسـفــة اإلرادة :اإلن ـس ــان ال ـخ ـطــاء ،تــرجـمــة عــدنــان نـجـيــب الــديــن ،ط ( 2ال ــدار الـبـيـضــاء :الـمــركــز الـثـقــافــي الـعــربــي،
 ،)2008ص .223

( ((6ريكور ،صراع التأويالت ،ص .361
( ((6المرجع نفسه ،ص .318
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البشري مرتهنين لهذه الخطيئة .ونسجل هنا أنّ فـ ّ
ـك مفهوم الخطيئة ،أو عملية تأويل عقيدة الخطيئة
األصليةّ ،
ً
مدخل لنقد اللغة الثيولوجية على مستوى الــرمــوز األسطورية،
شكلت بالنسبة إلــى ريـكــور،
وعلى مستوى الــرمــوز العقالنية .وقــد تج ّلى هــذا المنحى التفكيكي والتأويلي لديه فــي نقده للتصور
ً
ضغطا على اإليمان الكنسي.
الغنوصي الذي مارس
ـث فــي اإلنـســان مــن ال ـخــارج»(،((6
تبعا للتصور الـغـنــوصــي ،فــإنّ الـشــر يــأتــي لــإنـســان مــن الـخــارج أو «يـنـبـ ّ
ً
وقــد وقعت النفس البشرية فيه .فالشر ال يتعلق بالحرية اإلنسانية ،وال ينبثق منها .إ ّنــه ينبثق من قوى
خــارج اإلنـســان ،وتـفــرض خــارجـيــة الـشــر تب ًعا للتصور الغنوصي َعـ ّـده شي ًئا وعــالـ ًـمــا وجــوهـ ًـرا قــائـ ًـمــا بذاته
أو «يـكــون قــائـ ًـمــا بــذاتــه» .ويـقــود هــذا الـتـصــور إلــى اعـتـقــاد مـفــاده أنّ الـشــر يـتـجــاوز حــريــة اإلنـســان ويبطل
مفعولها .فــاإلنـســان ال يختار اقـتــراف الـشــر ،بــل يجب عليه فعله وكــأ ّنــه قــدره ،وهــو فــي تـعــارض تــا ٍّم مع
ذلك .إنّ التصور الثيولوجي ،يرى أنّ الشر ال يكون في ذاته ،وال يأتي من خارج اإلنسان ،بل ينبثق من
اإلنسان نفسه .فليس للشر وجود خارج اإلنسان ،وإنما هو ٌ
وجه إلى
الم ّ
فعل صادر عنه .ولتجذير النقد ُ
يعده َمــن «صــاغ رؤيــة أخالقية محضة للشر حيث
الغنوصية ،استدعى ريكور القديس أغسطين ،وهــو ّ
ً
يكون اإلنسان
مسؤول مسؤولي ًة كامل ًة»( .((7وتقود هذه الرؤية إلى أنّ الشر نابع من حرية اإلنسان ،ومن
ـدث
إرادت ــه السيئة .وينفي أغسطين أن يـكــون الـشــر جــوهـ ًـرا قــائـ ًـمــا بــذاتــه فــي الـعــالــم ،فهو بالنسبة إلـيــه حـ ٌ
إنسانيا على نح ٍو تا ٍّم في
حدث محض غير عقالني ،ويبقى الشر وفق التأويل الثيولوجي
ٌ
عرضي ،أو
ً
أصله وقصده ،ومضا ًدا للمعرفة الغنوصية.
وخــا ًفــا لـلـتـصــور الـغـنــوصــي ،تـبـلــورت رؤي ــة أخــاقـيــة لـلـشــر ،مــن أه ـ ّـم رمــوزهــا أغـسـطـيــن وكــانــط .ويـحــدد
ري ـك ــور ،ال ــرؤي ــة األخــاق ـيــة لـلـعــالــم بــالـنـظــر إلـيـهــا «كـجـهــد مــن أج ــل ف ـه ـ ٍم دائـ ـ ٍم وح ـصــري لـلـحــريــة والـشــر
أحدهما باآلخر»( .((7وعندما تربط هذه الرؤية بين الشر والحرية ،فإنّها تفترض ً
أول ،وقبل كل شيء،
(((7
ثانيا أنّ
اإلنساني هو مكان ظهور الشر أو فضاء
أنّ «الشر هو إنساني  -جد إنـســانــي»  ،كما تفترض ً
ّ
أخيرا أنّ أصل الشر الجذري يكمن
تمظهره ،وتفترض ثالثًا أنّ اإلنسان هو فاعل هذا الشر ،وتفترض
ً
في الحرية ذاتها ،أو هو اختراع من اختراعات الحرية .ويخلص بول ريكور ،تب ًعا لهذه االفتراضات،
إلى َصوغ عالقة تبادلية بين الشر والحرية ،تكون الحرية بموجبها أصل الشر ،ويكون االعتراف بالشر
هو شرط الوعي بالحرية.
ـرحــا مـتـبـ ً
ـادل بين الـحــريــة والـشــر ،فهي تـشــرح أحــدهـمــا بــاآلخــر ،وتـهــدف في
تـمــارس الــرؤيــة األخــاقـيــة شـ ً
الوقت ذاتــه ،إلى التفكير ضد جوهرانية الشر أو الشر  -الجوهر .فهي تنفي أن تكون للشر طبيعة ،أو
أن يكون الشر شي ًئا من األشياء .وحتى إنْ كان للشر طبيعة ،فهي ليست من طبيعة األشياء ،بل هي من
طبيعة أصلية في اإلنسان؛ وهي طبيعة الحرية نفسها.
( ((6المرجع نفسه ،ص .321
( ((7المرجع نفسه ،ص .323

( ((7ريكور ،فلسفة اإلرادة ،ص .20
( ((7المرجع نفسه.
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تنتهي الــرؤيــة األخالقية إلــى دعــوى مركزية تُوجد عند كانط على نح ٍو صريح؛ كما تُوجد عند ريكور
مبثوث ًة بين تأويالتهُ ،يفهم الشر بموجبها كحدث يتحقق في كل مرة ،من خالل ارتباطه بحرية اإلرادة.
ً
تاريخيا ،وتقليدً ا للشر األول .وتحت تأثير هــذه الــرؤيــة،
تسلسل
ـدث يتكرر بوصفه
فالشر الحالي حـ ٌ
ً
يـشـيــر ري ـكــور ،إلــى أنّ الـشــر انـبـثــق فــي الـعــالــم بــواسـطــة اإلن ـســان .فــالـشــر المنبثق بـفـعــل اإلن ـســان اإلرادي
والـحــر ،ال ينفصل عــن الـشــر المتألم بــه .وهــذه الـعــاقــة بين الـشــر المرتكب والـشــر المتألم بــه ،تفيد أنّ
اإلنسان هو الفاعل والضحية ،وتعني أنّ الفعل اإلنساني هو موضوع لالتهام والتأنيب ،وأنّ الخطيئة
ال ّ
تنفك من األلم ،وهو ما يستوجب الغفران واالعتراف.
بيد أنّ معرفة الشر كواقع يسبق في وجــوده وجــود اإلنـســان ،تحتاج إلــى وسائط وتــأويــات؛ أل ّنــه يوجد
فــراغ مــا بين إمكانية وجــود الشر وبين واقعيته ،أو هــوة ال يمكن عبورها إال مــن خــال مسالك ملتوية
وغير مباشرة ،تنطلق من تأويل االعـتــراف الــذي يقوم به الوعي الديني في اللغة الرمزية واألسطورية.
فلغة االعتراف لغة رمزية؛ إذ تتكلم على الخطيئة والذنب والغفران بمصطلحات مجازية ووسائط غير
مباشرة ،ويستدعي فهمها ّ
فك الرموز وتأويلها؛ ألنّ الرموز هي ما يبعث على التفكير.
 - 3الشر وسقوط اإلنسان األول

حتى يتمكن التفكير الفلسفي من الولوج في رمزية الشر وتحليل عناصرها ،فإنّ ريكور جعل من عالم
ً
المهمة .وفي مركز ثقل هذا العالم ،تقع أسطورة السقوط كإطار مرجعي؛
مدخل للقيام بهذه
األساطير
ّ
أي سقوط اإلنسان األول أبي كل البشر .إنّ اإلنسان الخطاء كائن ساقط ،وتحمل صفة «ساقط» ،أو
عدة معا ٍن ،إذ ّ
يدل السقوط على معنى النزول؛ فهو ساقط من مكان أعلى كان ُيوجد
فعل «السقوط»ّ ،
فيه من ُ
قبل إلى مكان أدنى ،أو ّ
أقل شأنًاُ ،يقيم فيه اآلن ،كما يدل السقوط على معنى الرذيلة واإلثم؛
كشر
فـهــو ســاقــط مـقـتــرف لـلـشــرور ومــرتـكــب لـلـمـعــاصــي .ومـ ّـمــا يـشــدد عـلـيــه ريـكــور أنّ التفكير فــي الـشــر ّ
مما ينتج من هذا السقوط( .((7وتدل رمزية السقوط على أن
ال يكون ممك ًنا إال انطال ًقا من السقوط ،أو ّ
الالعصمة هي شرط الشر.
يدفع ريكور بهذا التأويل إلى أقصى مداه ،عندما يربط أسطورة السقوط بأسطورة الخلق والبراءة؛ ألنّ
األسطورة األولى ال تكون ممكن ًة إال في األسطورة الثانية(.((7
شريرا أم أنه يصير كذلك؟
أخلق اإلنسان
وانطال ًقا من التعالق بين هاتين األسطورتين ،يمكن التساؤلُ :
ً
وما األصل في اإلنسان؛ البراءة أم الخطأ؟ ربما تشير أسطورة الخلق والبراءة إلى أنّ الشر طارئ على
كائن طيب ،وتشير أسطورة السقوط إلى االنحراف عن البراءة إلى الشر.
اإلنسان الذي هو في األصل ٌ
فــداخــل هــذا العالم األسـطــوري ،يبدو أنّ االنـحــراف عــن الـبــراءة والــوقــوع فــي الخطيئة األصلية يرتبطان
بفعل اإلغ ــواء الــذي تــرمــز إلـيــه صــورة الـمــرأة «ح ــواء» ،وكــأنّ الـشــر مــن خــال اإلغ ــواء يعمل على جذب
اإلنسان ِ
وفتنته.
( ((7المرجع نفسه ،ص .215-214
( ((7المرجع نفسه ،ص .216
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بالنظر إلى ما سبق ذكره ،يمكن إعادة تأويل المقولة الكانطية «الشر الجذري» ،وذلك من خالل تعريف
تعبر عــن السقوط،
اإلنـســان
ً
أنثروبولوجيا ككائن ساقط وخـ ّـطــاء والمـعـصــوم؛ ألنــه وجــود حـ ّـر .فالحرية ّ
وتبعا لهذا
وتعني
ضمنيا الالعصمة والالتناسب والضعف والهشاشة ،وهو ما يميز الوجود اإلنسانيً .
ً
المعنى ،فإنّ السقوط الناتج من اإلغواء هو إمكانية الشر األولى.
وفي تأويله ألسطورة اإلنسان األول ،أسطورة السقوط ،وقف بول ريكور عند العديد من الرموزً ،
عامل
على إزالة ما علق بها من صور أسطورية ،صاب ًغا ّإياها بطابع عقالني .فعلى سبيل المثال ،وقف عند
رمزية األفعى التي تمثّل في قلب أسـطــورة آدم «الــوجــه اآلخــر لـلـشــر»( ،((7كما تعني األفعى أنّ اإلنسان
ال يـبــدأ الـشــر ،بــل يـجــده .فــاألفـعــى هــي مــا يمثل «الـمــوجــود دائـ ًـمــا هـنــا» ،الـخــاص بالشر الــذي ُيـعـ ّـد بــدايـ ًة
ً
وفعل وتحد ًيا للحرية نفسها.
عندما عمل ريكور على العودة إلى األسطورة للبحث عن العالقة بين الشر والخطيئة األصلية ،فكأنه
أراد  -بلغة التحليل النفسي  -أن يكشف عــن وجــود الــاوعــي التاريخي لإلنسان الــذي يـعــاود الظهور
في كل مرة عبر التجارب اإلنسانية المتعددة ،وخلف أقنعة متعددة؛ دينية وأخالقية وسياسية .فاإلنسان
يستبطن الشر ،ويمارسه ،وهو يتمظهر في األفعال والسلوك ،مع اختالف درجات هذا التمظهر وكيفياته.
ً
فاعال للشر
 - 4اإلنسان الخطاء

في الجزء األول من كتاب فلسفة اإلرادة اإلنسان الخطاء ،وفي إطار الحوار مع الموروث الديني من
ً
ً
مدخل للنظر في العالقة بين الشر
جاعل منه
أجل تعقّله وتأويله ،يتناول ريكور ،مفهوم «الالعصمة»،
والخطيئة األصلية ،ونقطة انطالق لتأسيس أنثروبولوجيا فلسفية حول اإلنسان الخطاء .ويمكن التعبير
عن مفهوم الالعصمة واستشكاله من خالل السؤالين :كيف يجد اإلنسان نفسه عرض ًة للخطأ؟ أينبع
الشر من البراءة أم من البؤس؟
يـعـنــي تـعــريــف اإلن ـســان بــالـخـطــاء أنّ إمـكــانـيــة اق ـتــراف الـشــر الـمـعـنــوي «مـنـقــوشــة فــي تـكــويــن اإلن ـس ــان»(،((7
ويقتضي هذا التعريف ،بحسب ريكور ،إيراد توضحين؛ يتعلق األول بالتكوين البدئي الذي تكمن فيه
إمكانية الخطأ ،في حين يتعلق الثاني بإمكانية الخطأ نفسها ،وهما م ًعا يتجهان إلى الجواب عن السؤال:
يقدم بول ريكور إجاب ًة ممكن ًة عن السؤال ،يعود
لماذا يخطئ اإلنسان؟ ولماذا يقترف األخطاء؟ وحتى ّ
إلى التقليد الفلسفي ،من خالل اإلحالة على الفيلسوف ليبنتز الذي ُيرجع الشر المعنوي إلى محدودية
الـمـخـلــوقــات .بـيــد أنّ بــول ريـكــور ال يفهم الـمـحــدوديــة بمعنى إمـكــانـيــة الـخـطــأ ،بــل يـحــددهــا بـعــدم تطابق
الذات اإلنسانية مع ذاتها .فليس المقصود هنا المحدودية الصورية ،وإنما محدودية اإلنسان.
وتـحـقـيـ ًقــا إلي ـضــاح الـمـقـصــود بــالـمـحــدوديــة اإلنـســانـيــة ،يـنـطـلــق ب ــول ري ـكــور مــن فــرضـيــة عـمــلٍ مـفــادهــا أنّ
«اإلن ـس ــان ضـعـيــف بـتـكــويـنــه ،ويـمـكــن أن يـخ ـطــئ» .وت ـت ـفــرع مــن ه ــذه الـفــرضـيــة فــرضـيــة ثــانـيــة تـنــص على
( ((7ريكور ،صراع التأويالت ،ص .348
( ((7المرجع نفسه ،ص .199

ثاحبأو تاسارد
ً
ّ
مؤوال
تافها والشر
الخطاء :الشر جذر ًيا والشر
أنثروبولوجيا اإلنسان
ً
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«ع ــدم تـطــابــق اإلن ـس ــان مــع نـفـســه ،ف ـهــذا الــات ـنــاســب بـيــن الـ ــذات وذات ـه ــا هــو نـسـبــة الــاع ـص ـمــة» ،ويـشـيــر
الـتــركـيــب الـمـنـهـجــي بـيــن هــاتـيــن الـفــرضـيـتـيــن ،إل ــى أنّ ري ـكــور سـيـبـحــث عــن الــاعـصـمــة فــي الــاتـنــاســب،
ثم يغدو من المشروع التساؤل ،أين ُيوجد هذا الالتناسب؟ إ ّنــه يكمن في اإلنسان نفسه بوصفه
ومن ّ
(((7
كائ ًنا محدو ًدا ال يتطابق مع ذاتــه  .ويمكن التعبير عن هذا الالتناسب بالمفارقة الديكارتية لإلنسان
المتناهي  -الــامـتـنــاهــي؛ وهــي ال تعني ،بحسب تــأويــل ريـكــور ،الـتـعــارض بين المتناهي والالمتناهي،
بقدر ما تعني النظر إلــى اإلنـســان كـ ّلــه .وفــي هــذا الكل يقع الالتناسب والالتطابق بين الــذات وذاتـهــا،
أو الالتناسب بين العقل واإلحساس ،أو بين العمل والشعور ،أو العمل والمنظور.
فبموجب األنثروبولوجيا الفلسفية المتمركزة حول الالعصمة ،يتحدد اإلنسان ككائن ّ
خطاء ،وإنّ القول
إنّ اإلنسان ّ
خطاء يعني أنّ المحدودية الخاصة بالكائن الذي ال يتطابق مع نفسه ،هي الضعف األصلي
الــذي يجعل الشر ممك ًنا ،ومــع ذلــك فــإنّ الشر ال ينبثق مــن هــذا الضعف .وهــذه المفارقة األخـيــرة تقع
مصدرا له .وبحسب ريكور،
في قلب رمزية الشر( .((7فالضعف إنْ كان يجعل الشر ممك ًنا ،فهو ليس
ً
وأول هــذه الـمـعــانــي أنّ الـضـعــف هــو ال ــذي يـجـعــل الشر
ف ــإنّ الـضـعــف يـجـعــل الـشــر مـمـكـ ًنــا بـعــدة م ـعــا ٍنّ ،
يدخل إلى اإلنسان ،ومن خالله يدخل إلى العالم ،ويدل على «المحدودية النوعية التي تجعل الشر
ممك ًنا»( .((7وبهذا المعنى ،ليست الالعصمة سوى إمكانية للشر ،وثاني هذه المعاني يفيد أنّ الالتناسب
هــو مــا يجعل الشر ممك ًنا ،و ُيقصد بالالتناسب قــدرة اإلنـســان على الخطأ مــع نـكــران ذلــك ،بمعنى أنّ
ً
حافل
اإلنسان يخطئ ويرفض االعتراف بأخطائه ،وبحسب وصف ريكور «من الشر أن يكون اإلنسان
ولكن الشر األكبر أن يكون عنده كل هذه األخطاء وال يريد االعتراف بـهــا»( .((8فالضعف،
باألخطاء،
ّ
بمعنى الالعصمة أو الالتناسبّ ،
يشكل سم ًة محدد ًة للتكوين األنطولوجي لإلنسان .فهو كائن ضعيف
ومحدود ،وإنّ الشر دخل معه إلى العالم.
يعالج ريكور اإلشكاليات المرتبطة بالميتافيزيقا التقليدية التي ّ
تشكلت حول رسائل التيوديسة ،أو ما
يصطلح عليها ب ـ «الـعــدل اإللـهــي» .والمفارقة الضمنية فــي هــذه الرسائل هــي العالقة بين حضور الشر
في العالم في مواجهة صفات اإلله المطلق ،وتصدر عن هذه المفارقة مفارقة ثانية تخص العالقة بين
الخطيئة األصلية وحرية اإلنسان ،وفي اإلمكان التعبير عن هاتين المفارقتين بواسطة السؤالين التاليين:
كيف يمكن تبرير حـضــور الـشــر أمــام الخير الــانـهــائــي والـقــوة المطلقة لــإلــه؟ وإذا كــان اإلنـســان أسـيـ ًـرا
ٍّ
كحل لهاتين المفارقتين ،تؤكد رسائل التيوديسة (رسالة ليبنتز
لخطيئة الشر ،فكيف يمكن تبرير حريته؟
ً
مثل) أنّ اإلله هو مطلق القدرة ،والله هو الخير المطلق ،ومع ذلك فإنّ الشر موجود.
عدة مستويات من
تحد للفلسفة والالهوت» ،يستعرض ريكور ّ
في دراسته التي تحمل عنوان «الشرّ :
تحليل الخطاب الساعي لفهم تحدي الشر وتأويله :مستوى األسـطــورة ،ومستوى الحكمة ،ومستوى
(77) Paul Ricoeur, «De la moral à l’éthique et aux éthiques,» in: Un siècle de philosophie (1900-2000), (Paris: Gallimard, 2000),
p. 113.

( ((7ريكور ،فلسفة اإلرادة ،ص .217
( ((7المرجع نفسه ،ص .21
( ((8المرجع نفسه ،ص .42
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الغنوصية ،ومستوى التيوديسة ،ومستوى الديالكتيك المحطم .وعبر هذه المستويات ،يسعى ريكور
للكشف عن محدودية التيوديسة في ّ
حل لغز الشر وف ْهم واقعيته .وبالنسبة إليه ،فإنّ كل رسائل التيوديسة
تبقى غير قــادرة على تفسي ٍر أو حـ ٍّـل للتناقض الـقــائــم بين واقـعـيــة الـشــر وحـضــوره فــي الـعــالــم ،واالعـتـقــاد
بالصفات المطلقة لإلله ،كما أنّ برهانها يتسم بالمحدودية والنسبية .وكبديل من هذه التيوديسات ،يرى
فينومينولوجيا ،أنّ تجربة الشر هي الكفيلة بفهم الشر كحضور في الواقع.
بول ريكور،
ًّ
وعبر هذه المستويات المتعددة للخطاب ،يكشف ريكور أنّ الشر ّ
يشكل تحد ًيا للميثولوجيا والفلسفة
معا .فمهما عملت التفسيرات الميثولوجية والخطابات الفلسفية على عقلنته وإضـفــاء المعنى عليه،
ً
فإنّها تبقى غير مقنعة .فالشر ينفلت من المعنى ،بل هو ما يقاوم المعنى ،ويهدمه .إ ّنــه سديم وعماء
ضـبــابــي ،ولـكـ ّنــه يغ ّلف الــوجــود األنـطــولــوجــي لــإنـســان ،ويـفــرض نفسه كـمــوضــوع للتفكير والـتــأويــل من
خيارا غير مواجهته ومصارعته.
خالل األسطورة والرمز ،وانطال ًقا من الواقع .وهو بذلك ال يترك لإلنسان ً

خاتمة
تفكيرا فيها أو مشاهد ًة ومعاشي ًة لها ،فإنّ ذلك يفرض عليه
عندما يواجه اإلنسان تجربة الشر في العالم،
ً
وتأمل وجــوده ،ووضــع إنسانيته موضع ســؤال؛ وبذلك تصبح كل
النظر في ذاتــه والرجوع إلى كينونته ّ
إمكانية لبناء خطاب فلسفي من أجل اإلمساك بمعنى الشر محاول ًة للتفكير في هوية اإلنسان والنظر
فــي أفـعــالــه ومـفـعــولــه فــي الـعــالــم .فـكــأنّ حـضــور الـشــر فــي الـعــالــم ال يـنـفـصــل عــن حـضــور اإلن ـســان .وإنّ
الشر ليس قضي ًة نظري ًة مجرد ًة ومتعالي ًة تح ّلق في سماء األفكار والمعقوالت فحسب ،بل إنّ حضوره
تمس اإلنسان في وجوده ومصيره .وتكشف الخطابات الفلسفية حول
الواقعي يجعل منه قضي ًة عملي ًة ّ
ـورا إلـيــه مــن زاوي ــة جــذريـتــه وتـفــاهـتــه ورمــزيـتــه ،تكاملها فــي بـنــاء أطــروحــة عــامــة تـفـيــد أنــه ٌ
فعل
الـشــر ،مـنـظـ ً
إنساني ،أو أنّه يرتبط باستعمال اإلنسان لحريته في الفضاء العمومي كمجال مسكو ٍن بصراع اإلرادات.
وعـنــدمــا يــرتـبــط الـشــر بــالـصــراع ،فــإ ّنــه ي ــزداد جــذريـ ًة وتـفــاهـ ًة واب ـتـ ً
غموضا
ً
ـذال ،وتتعقد رمــزيـتــه؛ أل ّنــه ي ــزداد
والتباسا .ويحصل ذلك في وقت يجد فيه خطابات سياسي ًة وديني ًة ّ
تغذيه ،وتعمل على إضفاء الشرعية
ً
وأخالقيا .ونؤكد هنا أنّ الشر يبقى ،من خالل تمظهراته ،فاقدً ا
قانونيا
لبوسا
والمشروعية عليه ،وتلبسه ً
ً
ً
ألي سبب من األسباب ،مدانًا .وإنّ اإلنسان
للمشروعية األخالقية والشرعية القانونية ،ويكون مقت ِرفهّ ،
مــدعـ ٌّـو ال ـيــوم ،أكـثــر مــن أي وق ــت آخ ــر ،إل ــى مــواجـهــة ال ـشــر ،مــن خ ــال ُحـســن اسـتـعـمــال ذات ــه أو ُحـســن
استعمال حريته؛ حتى يحافظ على إنسانيته.
إنّ الـشــر مــن صـنــف األفـعــال الـحــرة الـتــي تـصــدر عــن اإلن ـســان ،بــوصـفــه كــائـ ًنــا نــاقـ ًـصــا خـ ّـطــا ًء والمـعـصــو ًمــا.
وت ّ
ُشكل إرادته الحرة منبع أفعاله الخيرة ،كما تمثّل مصدر أفعاله الشريرة .فاإلنسان يصنع وجوده ويبدع
ماهيته مــن خــال مــا يختاره ويفعله ،ويـحــدد طبيعته وطبيعة أفعاله؛ ذلــك أنّ وجــوده ٌ
ملك لــه ،وأفعاله
مظهر عملي يجسد حضوره في هذا العالم .وإنّ الشر والخير وجهان للفعل اإلنسان الحر واإلرادي،
وكــل واحــد منهما ُيـعــرف بــاآلخــر .ثـ ّـم إنّ حديثنا عــن الـشــر يستبطن دعــوتـنــا إلــى فعل الـخـيــر .فــاإلرهــاب
والـتـطــرف والـعـنـصــريــة وال ـحــروب والـقـتــل كـ ّلـهــا ش ــرور ،أو طـبـقــات مــن الـشــر ،بـعـضـهــا فــوق بـعــض ،وإنّ
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ثاحبأو تاسارد
ً
ّ
مؤوال
تافها والشر
الخطاء :الشر جذر ًيا والشر
أنثروبولوجيا اإلنسان
ً

اإلنسانية قد ضجرت من ذلك ،وهي تتوق إلى الخير من خالل نشر قيم التسامح واإليمان باالختالف
وعرقيا.
وثقافيا
دينيا
ً
ً
والتعددية ونشر السلم واالعتراف بالمغاير ً
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 زاهدة محمد طه

المؤثرات االستشراقية ودورها
في تشكيل الفكر الفلسفي
:عند محمد إقبال في كتابه
تجديد التفكير الديني في اإلسالم
Orientalist Inluences and their Role in the Formation
of Mohammed Iqbal’s Philosophical Thought in his
Renewal of Religious Thinking in Islam
ملموس في مجمل أفكار فيلسوف الهند وشاعرها
حضور
 كان للمؤسسة االستشراقية:ملخص
ٌ
ٌ
)؛ إذ تمكنت هــذه المؤسسة من تــرك بصمات واضحة في1938 - 1877( الشهير محمد إقبال
 خاصة في ما يتعلق بموقفه من معالجة قضية التوجهات الفكرية في،بعض نواحي تفكير إقبال
. وتنامي االتجاهات الداعية للتحديث فيها،العالم اإلسالمي المعاصر
ويمكن تلمس أثــر المؤسسة االسـتـشــراقـيــة فــي فكر إقـبــال مــن خــال كتابه الشهير تـجــديــد التفكير
 وعالج فيها جوانب تتعلق بقضايا تجديد الفكر الديني في اإلسالم؛،)1928( الديني في اإلســام
،فعمد في معرض معالجته تلك إلى عرض آراء العديد من المستشرقين ممن بحثوا في هذا الجانب
.وحرص على دحض بعض النظريات االستشراقية التي وجدها قائمة على أسس غير علمية

 اإلسالم، استشراقية، إقبال، تجديد، التفكير:الكلمات المفتاحية

Abstract: The Orientalist establishement had a significant impact on the thinking
of the renowned Indian philosopher and poet Muhammad Iqbal (1877-1938). It left
a clear imprint on some aspects of Iqbal’s thinking, especially when it comes to his
stance on intellectual trends in the contemporary Islamic world, and the growing
trends calling for the modernization of our world. One can clearly see the impact
Orientalist thinking had on his work in his famous book Renewal of Religious
Thinking in Islam, published in 1928, which addresses aspects related to renewal
of religious thought in Islam. In dealing with these questions, Iqbal deliberately
surveyed the views of many Orientalists discussing this aspect, and was keen to
refute some of the Orientalist theories that he believed were groundless.
Keywords: Thought, Renewal, Mohammed Iqbal, Orientalism, Islam
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مقدمة
لــم تـكــن قـيـمــة أف ـكــار فـيـلـســوف الـهـنــد وشــاعــرهــا الـشـهـيــر مـحـمــد إق ـب ــال( ،)1938 - 1877والـتــي
تج ّلت من خالل الرصيد المعرفي الهائل الذي تركه في كتبه قد تشكلت ضمن حدود الثقافة
اإلسالمية الهندية فحسب ،بل ساهمت في تشكيل أفـكــاره مجموعة من المؤثرات الغربية ،وحــددت
مــوقـفــه مــن تـطــور الـفـكــر الــديـنــي فــي اإلس ــام .وفــي مـقــدمــة تـلــك الـمــؤثــرات الـمــؤسـســة االسـتـشــراقـيــة التي
كــان لـهــا أثـ ٌـر فــي مجمل أعـمــالــه ،وال سيما المتعلقة بالفلسفة وبـحــث مـســار تـطــور التفكير الــديـنــي في
اإلس ــام؛ فقد ساهمت المؤسسة االستشراقية بــإمــداد إقـبــال ببعض األسـلـحــة الثقافية الـتــي أعــانـتــه على
تحليل تراث اإلسالم وغربلته ،بما يتوافق مع التوجهات اإلسالمية الرامية إلى تجديد األسس الفكرية
والفلسفية فيها ،والـتــي تجلت بــأقــوى صــورهــا ضمن كتابه الشهير تـجــديــد الـتـفـكـيــر الــديـنــي فــي اإلســام
 ،The Reconstruction of Religious Thought in Islamوال ــذي حــرص فـيــه عـلــى معالجة بعض
القضايا التي كانت تتعلق بموضوع إعادة النظر في التفكير الديني في اإلسالم ،في ظل ما كانت تشهده
المنطقة اإلسالمية من الحركات الداعية إلى التجديد آنذاك.
وال يمكن الـقــول إن إقـبــال كــان منقا ًدا لمجمل أبـحــاث المؤسسة االستشراقية؛ فالمعروف عنه حرصه
عـلــى نـقــد األط ــروح ــات االسـتـشــراقـيــة الـتــي ك ــان يـجــدهــا تـجــافــي الـبـحــث الـمــوضــوعــي فــي دراس ــة الـفـكــر
منصبا على تحقيق شــيء من الـتــوازن الــذي من شأنه أن يحافظ
اإلســامــي ،وال سيما أن اهتمامه كــان
ًّ
على المأثور من حضارة اإلسالم ،إلى جانب دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في الفكر اإلسالمي ،في
ضوء ما جرى في المعرفة اإلنسانية من تطور.
ـور األول أثــر المؤسسة االستشراقية البريطانية
ُقسمت الــدراسـ ُة إلــى أربـعــة مـحــاور رئـيـســة؛ تـنــاول الـمـحـ ُ
ودوره ــا فــي تـعـمـيــق رؤي ــة إقـبــال لـمـعــالــم الـبـحــث الـفـلـسـفــي .فــي حـيــن تـنــاول الـمـحــور الـثــانــي الـتــوجـهــات
الفلسفية عند إقبالّ .أما المحور الثالث فتناول موقفه من المؤثرات االستشراقية التي تصدت لمعالجة
قضية تجديد التفكير الديني في اإلسالم ،مثل دراسة مصادر التشريع اإلسالمي ،وأثر الفلسفة الغربية
فــي الفكر اإلســامــي ،ومــوقــف المؤسسة االستشراقية مــن التصوف فــي اإلســامً ،
فضل عــن دورهــا في
بحث قضية الحركات التجديدية في اإلســامّ ،أمــا المحور الرابع واألخير فركز على موقف المؤسسة
االستشراقية البريطانية من بعض أطروحات إقبال في مجال الدعوة لتجديد الفكر الديني في اإلسالم.

المؤسسة االستشراقية البريطانية
ودورها في تعميق رؤية إقبال لمعالم البحث الفلسفي
تعود عالقة محمد إقبال باالستشراق األوروبي عامة والبريطاني خاصة ،إلى مراحل مبكرة من حياته؛
دورا ال يستهان به في دعــم عنايته بالفلسفة واالطــاع على الثقافة الغربية؛
إذ نشأ إقبال في بيئة أ ّدت ً
األمر الذي ساهم في صوغ األسس الموضوعية للتوجهات الفلسفية في فكر إقبال الحقًا.
فـمــن الـمـعــروف أن محمد إقـبــال الــذي ولــد فــي مــديـنــة سـيــالـكــوت بمقاطعة الـبـنـجــاب عــام  1877ينتمي
إلى أسرة اهتمت بتنشئته نشأة علمية ،ساهمت في توسيع مداركه لمعطيات الثقافة الغربية منذ نعومة

ثاحبأو تاسارد
لسإلا يف ينيدلا ريكفتلا ديدجت :هباتك يف لابقإ دمحم دنع يفسلفلا ركفلا ليكشت يف اهرودو ةيقارشتسالا تارثؤملا
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حريصا على التحاق إقبال بالمدرسة اإلنكليزية في سيالكوت ،وحين
أظفاره((( ،وكان والده «عمر نور»
ً
أتــم دراس ـتــه الـثــانــويــة فــي هــذه الـمــدرســة ،الـتـحــق بكليتها حـيــث تـلـقــى أص ــول اللغتين الـفــارسـيــة والـعــربـيــة
والدين على أستاذه مير حسن(((.
أ ّدت دراســة إقبال في مدرسة سيالكوت وكليتها الحقًا دورهــا في صــوغ أفـكــاره الفلسفية عن المعالم
الحضارية للعالمين الشرقي والغربي((( ،وخاصة أن الهند كانت آنذاك تحت السيطرة البريطانية ،وكانت
تعد وقتها من أهم المستعمرات البريطانية في منطقة الشرق(((.
تــوثـقــت عــاقــة إق ـبــال بــالـمــؤسـســة االسـتـشــراقـيــة الـبــريـطــانـيــة عـلــى الـتـحــديــد فــي مــرحـلــة انـتـقــالــه إل ــى الهــور
عــام  ،1895ودراس ـتــه فــي كلية الـحـكــومــة  ،Government Collegeفـفــي هــذه الـمــرحـلــة تـحــديــدً ا بــرزت
شخصيته في هذا المجال ،ولم يكن مرد بروز صيت إقبال في المجال الفلسفي إلى ما كان يمتاز به
مــن علم وأدب وفكر عميقين فحسب؛ بــل كذلك إلــى دور بعض الشخصيات االستشراقية فــي تنمية
األفكار الفلسفية.
ويعد المستشرق البريطاني الشهير السير توماس والكر آرنولد  ،1930 - 1864أحد المستشرقين الذين
أثارت
أفكاره اهتمامات إقبال بالدراسات االستشراقية في مجال البحث الفلسفي(((.
ُ

كــان آرنــولــد قــد انـتـقــل إلــى الـهـنــد فــي عــام  1888لـلـعـمــل فــي مـجــال تــدريــس م ــادة الـفـلـسـفــة ه ـنــاك ،وبـ ِ
ـدء
نشاطه األكاديمي في الكلية المحمدية في عليكره  Aligarhالتي أسسها المصلح الهندي المعروف
الـسـيــد أحـمــد خــان ( )1898 - 1818فــي عــام  .(((1875وقــد تمكن آرنــولــد فــي مــرحـلــة وج ــوده فــي الهند
مــن االحـتـكــاك المباشر بالمعطيات الثقافية الـشــرقـيــة ،ورؤيــة الـتــوجـهــات الفكرية الـتــي عكستها الديانة
اإلسالمية ،فأظهر تعاط ًفا مع الهنود المسلمين ،وأثر بــدوره في من حوله من الشخصيات التي احتك
ليكون بذلك
بها ،وال سيما خالل سعيه للتقرب إلى الهنود المسلمين ،حتى إنه ارتدى اللباس الهنديّ ،
مشاركة وجدانية اجتماعية في المناسبات والنشاطات الدينية اإلسالمية ،وكان نجاحه في التفاعل مع
الثقافتين قد تجسد من خالل كنيته بين طالبه الذين اعتادوا على تسميته بـ «موالنا آرنولد»(((.
((( أبو الحسن علي الحسني الندوي ،روائع إقبال (دمشق :دار الفكر ،)1960 ،ص .15

وعلما
متضلعا باألدب الفارسي،
((( مير حسن هو أحد المنتسبين إلى آل البيت ،وكان أستاذ اللغة العربية في كلية سيالكوت وكان
ً
ً
مهيبا مـبـ ّـجـ ًـا .انـظــر :عـبــد الــوهــاب ع ــزام ،مـحـمــد إقـبــال سـيــرتــه وفـلـسـفـتــه وشـعــره (الـقــاهــرة:
مــن األع ــام الــذيــن يعرفهم الصغير والـكـبـيــرً ،
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،د.ت ،).ص .28
((( نجيب الكيالني ،إقبال الشاعر الثائر (بيروت :مؤسسة الرسالة ،)1975 ،ص .28

(4) Catherine Watt, «Thomas Walker Arnold and the Re-evaluation of Islam,» Modern Asian Studies, no. 1, vol. 36
(2002), p. 9.

((( للمزيد انظر :زاهدة محمد الشيخ طه المزوري ،النظرية السياسية اإلسالمية في دراســات المستشرقين البريطانيين (بيروت :دار
البصائر ،)2011 ،ص .35-33
(6) H. A. R. Gibb, «Sir Thomas Arnold,» Dictionary of National Biography (1921-1930), p. 25.

(7) Theodore Morison & H. A. R. Gibb, «Sir Thomas Arnold,» Journal of the Royal Central Asian Society, vol. XVII
(1930), p. 398.
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وفي عام  1897انتدب آرنولد لتدريس مادة الفلسفة في كلية الجامعة في الهور((( ،وكان لذلك االنتقال أثر
عميق في حياة إقبال ،وفتح أمامه أفقًا واس ًعا ،ال على صعيد االحتكاك المباشر بمعطيات الفكر االستشراقي
في بحث موضوع معالم الفلسفتين اإلسالمية والغربية فحسب((( ،ولكن في مجال تحديد السياق العام
لتوجهه األكاديمي في ما بعد ً
أيضا ،وسيأتي ذكره .ارتبط إقبال بصداقة حميمة مع أستاذه آرنولد ،والمعروف
ً
ارتباطا بالشخصيات اإلسالمية
أشد الشخصيات االستشراقية في المؤسسة البريطانية
أن آرنولد كان يعد من ّ
المعروفة في الهند ،مثل السيد أحمد خان ،وشلبي النعماني ( ،)1914 - 1857وإقبال.
طالبا مثل إقبال يحيل
وكان آرنولد يعرب بصراحة عن إعجابه الشديد بذكاء إقبال وكان يقول عنه« :إن ً
أشد عكو ًفا على البحث والتحقيق»(.((1
أستاذه إلى محقق ،ويجعل المحقق ّ
كثيرا في تلك المرحلة من عالقته بآرنولد؛ إذ يشير نجيب الكيالني في كتابه
وال يخفى أن إقبال استفاد ً
حريصا
إقـبــال الـشــاعــر الـثــائــر إلــى أن صحبة إقـبــال ألسـتــاذه آرنــولــد عــادت عليه بفوائد جمة ،وكــان إقـبــال
ً
على األخذ بـ «رأي أستاذه في كثير من المعضالت واألوضــاع الفكرية ،ونهل على يديه الشيء الكثير
من الثقافة الغربية وفلسفتهاً ،
فضل عن االستعداد الطبيعي إلقبال في أن يرتكز على قاعدة متينة ،وأن
يثبت األرض تحت قدميه ،فال تهتز أو تميد به»(.((1
وحـيــن غ ــادر آرنــولــد اله ــور عــائــدً ا إلــى وطـنــه بــريـطــانـيــا عــام  ،1904عـمــد إق ـبــال إلــى نـظــم قـصـيــدة خــاصــة
بأستاذه ،يعرب فيها عن شدة تأثره به وحبه العميق له ،وتحسره على فراقه ،ووسم قصيدته تلك بعنوان
معبرا فيها عن فضل آرنولد في توسيع معارفه وطموحاته ً
قائل:
«بكاء الفراق»ً ،
إن ذرة قـ ـلـ ـب ــي قـ ـ ــد أخ ـ ـ ـ ــذت ت ـ ـب ـ ــرق ك ــال ـش ـم ــس

وشـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ــرة ط ـ ـم ـ ــوح ـ ــي ه ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ــي ب ــاسـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ومرآتي المكسورة بدت تعكس الكون بمجمله
ي ـ ــا أس ـفــي م ــن س ـي ـعــرف ب ـقــائــي م ــن عــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟

(((1

لم تكن مرحلة الهور هي المحطة الوحيدة في تأثير المؤسسة االستشراقية في مسارات الفكر الفلسفي
لــدى إقـبــال؛ إذ برحيل آرنــولــد عــن الهند انتقل إقـبــال فــي الـعــام التالي إلــى بريطانيا؛ إلكـمــال دراسـتــه في
مجال البحث الفلسفي في جامعة كمبريدج ،وساعده أستاذه الذي كان وقتها أستا ًذا ل ّلغة العربية في
جامعة لندن للدراسة في هذه الجامعة البريطانية العريقة( .((1ويبدو أن اختيار إقبال بريطانيا محط ًة أولى
في رحلته إلى أوروبــا له عالقة بوجود آرنولد فيها من جهةً ،
فضل عن رغبته في تعرف معالم حضارة
الدولة المستعمرة لبالده من جهة أخرى.
(8) W. St. Claire Tisdall, «The London School of Oriental Studies,» The Muslim World, vol. 7 (1917), p. 397.
(9) A. Stein, «Thomas Walker Arnold,» Proceedings of the British Academy, vol. XVI (1930), p. 398.

( ((1خليل الرحمن عبد الرحمن« ،محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة،
1405هـ ،ص .48
( ((1الكيالني ،ص .30

(12) Saeed A. Durrani, «Sir Thomas Arnold and Iqbal,» Iqbal Review, no. 1, vol. 32 (April 1992), p. 13.

( ((1عبد الرحمن ،ص .55
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دور ال يـسـتـهــان بــه فــي مـجــال تــوثـيــق عــاقــة إقـبــال بــالـمــؤسـســة االسـتـشــراقـيــة ،كـمــا كــان
وقــد كــان آلرنــولــد ٌ
حريصا على دفعه إلى استكمال كل مراحل دراساته الفلسفية في أوروبــا(((1؛ فبعد أنْ تمكن إقبال من
ً
(((1
نيل درجة عالية في فلسفة األخالق  ،نصحه آرنولد بضرورة السفر إلى ألمانيا لتتوج دراساته الفلسفية
بنيل شهادة الــدكـتــوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ عــام  ،1908وكانت بعنوان تـطــور الميتافيزيقا في
ف ــارس ( ،Development of Metaphysics in Persia((1ويـبــدو أن إقـبــال كــان يشعر بامتنانه ألسـتــاذه
معالم الحضارة الغربية ،وأعــرب عن امتنانه ذاك
وتعرف
الــذي كــان خير معين له على دراســة الفلسفة
ِ
ّ
بإهدائه رسالته للدكتوراه ،وأطلق عليه لقب «معلمي»(.((1
ومن الجدير بالذكر أن مرحلة وجود إقبال في أوروبا تعد نقطة انقالب حقيقية في حياته األكاديمية؛ إذ
أن هذه المرحلة لم تخدم إقبال في مجال دراساته الفلسفية ونيله الشهادات العليا فحسب؛ بل ساهمت
ً
أيضا في توثيق عالقته بشخصيات أكاديمية أوروبية من مستشرقين وعلماء( ،((1أمثال األستاذ مكتاغرت
 Mctaggartالذي كان يحاضر في فلسفة هيغل وكانط؛ وكان ُيعرف بـ «الفيلسوف الصوفي» ،وكذلك
بمستشرقين بريطانيين مــن أمـثــال ريـنــولــد نيكلسون ( ،)1945 - 1868وإدوارد بــروان (،)1929 - 1862
اللذين ارتبطا بإقبال بعالقة وثيقة ،حتى إن نيكلسون قام بترجمة منظومة إقبال الشهيرة «أسرار الذات»
إلى اإلنكليزية عام .((1(1920

إقبال وتوجهاته الفلسفية في دراسة الفكر الديني اإلسالمي
تــركــت ال ـمــؤثــرات الـتــي خـلـفـتـهــا الـمــؤسـســة االسـتـشــراقـيــة فــي فـكــر مـحـمــد إق ـبــال الـفـلـسـفــي بـصـمــات واضـحــة
واضحا بعد عودته إلى وطنه الهند عام .((2(1908
تجليا
ً
وانقالبات ّبينة في بعض نواحي تفكيره ،وتج ّلى ذلك ً

وعلى الرغم من أن إقبال استقال من كلية الحكومة ،فإنه لم يقطع كامل صلته بالجامعة؛ إذ بقي يعمل
في مجالسها ولجانها ،وأخــذ  -في الوقت نفسه  -يسعى لتوثيق صالته بالكلية اإلسالمية في الهــور،
وبالجامعة الم ِّل ّية في دلهي .وللمكانة والشهرة التي حظي بها إقبال في الهند ،دعته الجامعات الهندية
ٍ
محاضرات عن الفلسفة(.((2
إللقاء
ان ـط ـلــق إق ـب ــال ف ــي م ـح ــاض ــرات ــه ال ـت ــي ك ــان يـلـقـيـهــا ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ال ـه ـنــديــة م ــن رغ ـب ـتــه ف ــي وض ــع أســس
جــديــدةٍ لـتــدريــس م ــادة الـفـلـسـفــة ،مــن شــأنـهــا أنْ تــؤســس نـظــا ًمــا جــديــدً ا ُيـعـنــى بــإعــادة بـنــاء الـفـكــر الــديـنــي
( ((1حازم محمد أحمد محفوظ ،إقبال واألزهر (القاهرة :دار البيان ،)1999 ،ص .22

( ((1سيد عبد الماجد الغوري ،ديوان محمد إقبال ،ج ( 1بيروت :دار ابن كثير ،)2007 ،ص .20
( ((1محفوظ ،ص .22

(17) Durrani, p. 15.
(18) Lini S. May, Iqbal: His Life &Times (Lahore: Ashraf, 1974), p. 80.

( ((1عبد الرحمن ،ص .56
( ((2عزام ،ج  ،1ص .43-42

(20) Islam and Muslim Societies: A Social Science Journal, vol. 4, no. 2 (2011), p. 1.
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ف ــي اإلس ـ ــام ع ـلــى أسـ ــس ح ــدي ـث ــة ،ي ـك ــون ل ـل ـم ـعــالــم ال ـف ـل ـس ـف ـيــة ف ـي ـهــا أرض ـي ــة ت ـســاهــم ف ــي ت ـجــديــد الـفـكــر
اإلسالمي نفسه(.((2
وبالنظر إلــى شهرة محمد إقـبــال فــي الهند آنــذاك ،وسعة مــداركــه الفلسفية التي علق عليها أبــو األعلى
المودودي بكون صاحبها «الرجل الوحيد في عصره الذي ال يدانيه أحد في تعمقه في فلسفة الغرب
ومعرفته بـحـضــارتــه»( ،((2اهتمت الجمعية اإلسالمية الهندية بجمع بعض المحاضرات التي ألقاها في
الجامعات الهندية ونشرتها في كتاب تحت عنوان تجديد التفكير الديني في اإلسالم ( ،)1928والذي
ُع َّد  -كما يشير المستشرق البريطاني السير هاملتون ألكسندر روسكين جب ( - )1971-1895من أشهر
إنتاجات إقبال الفلسفية على اإلطالق(.((2
على أنّ في الكتاب  -على الرغم من رصانة مباحثه وسعة االستدالالت فيه  -تشت ًتا لم يكن ليالئم بسهولة
المنحى الفكري للمسلمين آنذاك .وهو إصرار على إثبات حضور الفكر اإلسالمي في الموضوعات
نوعا من التحدي للرؤى الغربية التي
الفلسفية التي حــاول إقبال طرحها .وبمعنى آخــر ،كــان
الكتاب ً
ُ
ال ترى في اإلسالم نظا ًما له القدرة على تناول الفكر الفلسفي ،والقدرة على التجدد ومواكبة العصر،
وقد أ ّكد إقبال في هذا الكتاب أن سبب تخلف المسلمين العلمي والنفسي هو األحوال التي يعيشها
المسلمون ،ال طبيعة اإلسالم ذاته.
تركزت جهود إقبال في مجال تجديد الفكر الديني في اإلســام على أسـ ٍ
ـس تحقق الحد األقصى من
الـتــوازن ،بما يضمن الحفاظ على المأثور من حضارة اإلســام ،إلــى جانب صــوغ أفكار جديدة تدعو
إلــى ضــرورة إعــادة النظر فــي الفكر اإلســامــي ،فــي ضــوء مــا جــرى فــي المعرفة اإلنـســانـيــة مــن تـطــور(،((2
مترصدً ا في هذا الكتاب «المعرفة المكتسبة عن طريق التجربة الحسية ،والمعرفة المكتسبة عن طريق
ما يسميه التجربة الدينية (الصوفية)»(.((2
ني في معرض معالجته لجوانب تطور الفكر الديني في اإلسالم بإحداث عمليات
وال يخفى أن إقبال ُع َ
مقارنة نوعية بالفكر األوروب ــي؛ فـنــراه يقول فــي الصفحات األولــى مــن كتابه« :كــان التفكير اإلسالمي
وقت كان الفكر األوروبي يتلقى
خالل السنوات الخمسمئة األخيرة من الناحية العملية راكدً ا ،وقد جاء ٌ
األشد بروزًا في التاريخ الحديث ،هي السرعة الهائلة التي
إلهاماته من العالم اإلسالمي ،ولكن الظاهرة
ّ
ثقافيا تجاه الغرب ،وليس في هــذا التوجه خطأ مــا؛ ألن الثقافة األوروبية
يتحرك بها العالم اإلسالمي
ً
في جانبها العقلي ليست أكثر من تطوير لبعض أهم جوانب الثقافة اإلسالمية [ ]...كانت أوروبا خالل
قــرون مــن غيبوبتنا الـفـكــريــة منكبة عـلــى بـحــث الـمـشـكــات الـكـبــرى الـتــي كــانــت مــوضــع عـنــايــة فــائـقــة من
(22) Islam and Muslim Societies, p. 2.

( ((2سيد بن حسين العفاني ،أعالم وأقزام في الميزان ،ج ( 2السعودية :دار ماجد عيري للنشر والتوزيع ،)2004 ،ص .318

( ((2هاملتن جب ،االتجاهات الحديثة في اإلسالم ،ترجمة هاشم الحسيني (بيروت :دار مكتبة الحياة ،)1966 ،ص .89

( ((2محمد إقبال ،تجديد التفكير الديني في اإلسالم ،ترجمة محمد يوسف عدس (بيروت :دار الكتاب اللبناني ،)2011 ،ص .8

( ((2العفاني ،ج  ،2ص .321
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جــانــب فالسفة اإلســام وعلمائه ،ومـنــذ أن اكتملت مــدارس الفكر اإلســامــي خــال الـقــرون الوسطى،
حدث تقدم هائل في مجال الفكر اإلنساني والتجربة اإلنسانية»(.((2
وهـنــا ،ال ننفي رؤيــة إقـبــال هــذه ،لكننا ال ننساق وراءهــا جمل ًة؛ ألن فيها مبالغة ،أو على األقــل تحتاج
إلــى إثباتات فيلولوجية .صحيح أن فلسفة ابــن رشــد على الخصوص كــان لها أثــر في الثورة المنهجية
العلمية األوروبية  -وال سيما عبر إحياء الفلسفة اليونانية التي انطمست معالمها في أوروبا آنذاك  -إال
أن الفلسفة الغربية بِـنـ ُـت ثقافتها وأصــولـهــا .وأغـلــب مــا تــأثــر بــه الـغــرب فــي الفكر اإلســامــي يصنف في
مجال المنهج ،وهو مجال خطير ،أهم من مجال الفلسفة نفسها ،وهو الذي ساهم في إحداث انقالب
علمي بالغ األثر في تاريخ أوروبا.

إقبال والمؤثرات االستشراقية في معالجة تجديد التفكير
الديني في اإلسالم
يمكن ترصد بعض المؤثرات االستشراقية في فكر محمد إقبال ضمن كتابه تجديد التفكير الديني في
اإلسالم من خالل بعض المحاور التي تطرق إليها وأهمها:
 - 1إقبال والمؤسسة االستشراقية في دائرة مصادر التشريع اإلسالمي

حــاول إقـبــال فــي بحثه عــن مـصــادر التشريع اإلســامــي تقديم تفسيرات وتـبــريــرات ذات منحى فلسفي،
تساهم  -من
العلية والغائية والـقـصــد ،والـتـطــور والـتــدرج ،وهــي تفسيرات مــن شأنها أن
مــن مثل قــانــون
َ
ّ
ِ
وجهة نظره  -في عملية تجديد األسس الفكرية والفلسفية للتفكير الديني في اإلسالم ،منطلقًا من فكرة
قدرة الشريعة اإلسالمية على تحقيق التناغم مع فكرة التطور واالستجابة للفكر اإلنساني في المجتمع
ال ـم ـعــاصــر( ،((2مــع تــأكـيــد إق ـبــال أن م ـصــادر الـتـشــريــع اإلســامــي  -وال سـيـمــا ال ـقــرآن الـكــريــم  -تــدعــو إلــى
التجديد من منطلق أنه« :ال يمكن أن يكون
خصما معاد ًيا لفكرة التطور»(.((2
ً
ول ـم ــا ك ــان ــت دراس ـ ــة م ـص ــادر ال ـت ـشــريــع اإلس ــام ــي ق ــد اح ـت ـلــت م ـس ــاح ــات واس ـع ــة م ــن ع ـنــايــة الـمــؤسـســة
جانبا من
االستشراقية ،فقد كان من البديهي أن يولي إقبال  -وهو يخوض في معالجة هذا الموضوع ً -
عنايته بعرض بعض اآلراء والدراسات االستشراقية التي اهتمت بهذا الجانب ،أو استحضارها.
موحدً ا من طروحات المؤسسة االستشراقية؛ فهو تارة يستعين
وال يأخذ إقبال في ذلك العرض موق ًفا ّ
بــالـنـصــوص االس ـت ـشــراق ـيــة ال ـتــي يـجــدهــا تــدعــم تــوجـهــاتــه ال ـف ـكــريــة ،وتـ ــارة أخ ــرى يـنــدفــع فــي نـقــد األف ـكــار
والـتـصــورات المقدمة مــن لــدن بعض المستشرقين؛ والـتــي ال يجدها تتوافق مــع طبيعة أصــول التشريع
اإلسالمي وقضية تناغمها مع تطور الفكر اإلنساني في المجتمع المعاصر.
( ((2إقبال ،تجديد التفكير ،ص .24-23
( ((2إقبال ،تجديد التفكير ،ص .278

(28) Islam and Muslim Societies, p. 2.
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فـفــي الــوقــت ال ــذي كــان إقـبــال يــوجــه عـنــايــة الـبــاحـثـيــن بــالـمـبــادئ الـتــي تضمنها ال ـقــرآن الـكــريــم ،وبـقــدرتـهــا
عـلــى الـتـنــاغــم مــع مـفـهــوم الـتـجــديــد ،يستعين بــاسـتـحـضــار رأي الـمـسـتـشــرق الـنـمـســاوي ألـفــرد فــون كريمر
( ،)1889 - 1828والمعروف بأنه كان شديد العناية بالدراسات القرآنية ،وامتازت أغلب دراساته بطابع
المشرعين
المنهج الموضوعي في هذا الـصــدد( .((3ومن هنا يشيد إقبال بمنهج هذا المستشرق ،ناقدً ا
ّ
المسلمين فــي الـعـصــر الـحــديــث ،مـمــن لــم يــولــوا الـعــديــد مــن الـقـضــايــا التشريعية عـنــايــة كــافـيــة ،مـثــل نظام
«المواريث» الذي تحدث عنه القرآن الكريم؛ إذ رأى إقبال أن إعادة النظر في هذا الفرع التشريعي في
القرآن الكريم  -على وفق التقلبات االقتصادية التي يشهدها العالم الحديث وما تعانيه من كفاح مرير
بين الطبقات االجتماعية  -ستكشف عن نواح إحيائية جديدة ،تحملنا على الثقة بما «يمكننا أن نطبقها
بإيمان متجدد في حكمة هذه المبادئ»(.((3
كما تبدو الـمــؤثــرات االستشراقية واضـحــة أيـ ًـضــا عند إقـبــال فــي دراســاتــه للمصدر التشريعي الثاني بعد
القران ،أي الحديث الشريف.
وأول ما يبدأ حديثه بالتمييز بين األحــاديــث التي تتضمن أحكا ًما تشريعية ،واألحــاديــث التي ليس لها
طابع تشريعي ،ويظهر إعجابه الشديد بقدرة المنهج االستشراقي على صــوغ قوانين النقد التاريخي،
بوصفها إحدى األدوات التي تساهم في تحقيق البعد الموضوعي لدراسة أصول التشريع اإلسالمي،
وفــي هــذا ال ـصــدد يـشـيــر إلــى الـمـسـتـشــرق الـمـجــري أغ ـنــاس غــولــدتــزيـهــر ( )1921 - 1850ودوره فــي نقد
األحاديث في ضوء القوانين المستحدثة في النقد التاريخي(.((3
وال يـخـفــى أن إق ـبــال ع ــارض الـكـثـيــر مــن آراء غــولــدتــزيـهــر ،لـكـنــه فــي الــوقــت نـفـســه لــم ي ـ ِ
ـول االنـحــرافــات
المنهجية التي اعتمدها عناية كافية ،والتي داخلها شطط كبير وتعسف ،ساهم مساهمة بالغة في النيل
من سمعة االستشراق البريطاني بعامة(.((3
سبا ًقا في طرح قضية
ولئن كان إقبال قد أشاد بدور غولدتزيهر هنا ،فال يعني ذلك أن غولدتزيهر كان ّ
نـقــد األحــاديــث عـلــى طــاولــة الـبـحــث وال ـت ـحــري ،وال ـم ـعــروف أن عـلـمــاء الـمـسـلـمـيــن فــي الـعـصــور األولــى
اعتمدوا هذا السياق النقدي والتحقيقي للحديث ،وكــان علم الرجال ،وعلم الجرح والتعديل ،وتتبع
مساقات الروايات ِمن األمــور األساسية في صوغ التشريع اإلسالمي المتصل بالحديث الشريف ،بل
األكثر من هذا تجاوزُ بعض المحققين قضية التحقق التاريخي ،فتتبعوا روح النص ومعناه ،ومنطقية
ـت فــي عـصــور التخلف ،وحــدث
الـمــوروث الــروائــي فــي بعض الكتب واألســانـيــد ،لكن هــذه النزعة خـبـ ْ
ارتكاس كبير وجمود.
ٌ
( ((3للمزيد ،انظر:

H. U. Weitbrecht Stanton, The Teaching of the Qur’an (New York: The Macmillan Company, 1919), p. 136.

( ((3إقبال ،تجديد التفكير ،ص.285
( ((3المرجع نفسه.
( ((3للمزيد انظر:

Ignaz Goldziher, Muslim Studies, vol. II (London: George Allen & Unwin LTD, 1971), p.54
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المعول عليه في قبول اآلراء
لكن تبقى مسألة الصحة المنهجية وسالمة القصدية في النقد والتحقيق هي
ّ
أو رفضها ،وإن المقارنة المفتوحة بين المحققين األوائــل وتحقيقات قسم من المستشرقين وانتقاداتهم
ال تؤخذ على عالتها .والمستخلص من روح كتابات إقبال في هذا المجال؛ إباحته التحقق والنقد ،وهو
يعده ميزة علمية ،لكنه ال يبيح الشطط والتعسف في المنهج والقصدية .وهو إذ يأخذ بمالحظة مستشرق
ّ
ما فإنه يالزمه ويتتبع أفكاره ،ويرفض ما يتقاطع منها مع الحقيقة ،وبذلك يكون العالم المتحري الذي
ينزل األفكار منازلها بأمانة ،وبمعزل عن قائلها ،وهدفه في هذا الحقيقة العلمية فحسب.
وي ـبــدو نـقــد إق ـبــال ألط ــروح ــات الـمـسـتـشــرقـيــن واضـ ًـحــا فــي سـجــاالتــه مــع ف ــون كــريـمــر بـخـصــوص أصــول
التشريع اإلسالمي وطبيعته .ومع أن كريمر  -من حيث المبدأ  -قد أشاد بقيمة التشريع اإلسالمي بقوله
إنه «بعد الرومان ال تستطيع ّأمة غير العرب أن تصوغ نظامها التشريعي بهذه الدقّة المتناهية»( ،((3فإن
إقبال كان يستمر في تعليقاته ونقوده لنتائج المستشرقين المتشعبة ،وآرائهم في هذا الموضوع.
ً
حيا في
ويؤكد إقبال أن اجتهاد فقهاء المسلمين في المرحلة األولى من التاريخ اإلسالمي كان
عامل ًّ
انبعاث الفكر السياسي اإلسالمي حين «استمد فقهاؤنا األوائل من هذه األسس القرآنية ما بنوا به عد ًدا
قريبا من نصف انتصارات اإلسالم كقوة
من النظم التشريعية .ودارس التاريخ اإلسالمي يعرف جيدً ا أن ً
(((3
اجتماعية وسياسية كانت ترجع إلى الدقة التشريعية لهؤالء الفقهاء» .
كما حاول إقبال أن يلفت عناية المستشرقين إلى نبذ التعميم في إصدار األحكام؛ فالركود الذي يعانيه
العالم اإلسالمي يعود إلى توقف االجتهاد ،ال إلى طبيعة التشريع اإلسالمي ومصادره الغنية؛ ما أ ّثر في
تراجع الفكر اإلسالمي في العصر الحديث(.((3
أقر هذا المبدأ التشريعي؛ للتوفيق بين الثابت والمتغير باستمرار،
كان إقبال شديدَ التأكيد أن اإلسالم َّ
وأن إغ ــاق ب ــاب االج ـت ـهــاد مــن ل ــدن الـفـقـهــاء ك ــان ب ـهــدف درء الـمـخــاطــر ال ـتــي كــانــت تــواجــه الـمـجـتـمــع
عنصر ِي الثبات واإللــزام في التشريع ،والتقييد
اإلســامــي من جـ َّـراء االنفتاح ،بهدف «المحافظة على
َ
بــالـمــذهــب ،مخافة طغيان الـنــزعــة العقلية الـتــي ظـهــرت عند المتكلمين ،وأخــذت تـهــدد كـثـيـ ًـرا مــن القيم
األخالقية والدينية .وجاء التصوف والصوفية فكان ما كان من التمرد على تخريجات الفقهاء ،والتفرقة
بين الشريعة والطريقة ،وتجاوز الرسوم والشكليات ،فقوى ذلك من حركة التمرد على الشريعة وعدم
المباالة بالظاهر [ ]...فخشي الفقهاء على مصير اإلســام ،وركــزوا جهودهم على التقييد بالمذاهب
الرسمية من أجل ضمان استمرار مجتمع إسالمي منتظم .وقد أصابوا وأخطأوا في ذلك .أما صوا ُبهم
فيرجع إلى ضرورة وجود عناصر ثابتة في حياة المجتمع ،وأن كل نظام عليه أن يقاوم قوى االنحالل.
ألحوا في الثبات إلى حد التبعية والتقليد»(.((3
أما خطؤهم فيرجع إلى كونهم ّ
( ((3إقبال ،تجديد التفكير ،ص .281

( ((3المرجع نفسه ،ص .280
( ((3عبد الرحمن ،ص .190

(36) Islam and Muslim Societies, p. 4.
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المبادئ التشريعي َة في اإلسالم ُ
بلوغ مراحل متقدمة من الدقة والعناية ،ما لم
وفي رأي إقبال ،ال يمكن
َ
يكن الفقهاء على استعداد لتجديد النظر في هذه المصادر ،بما يواكب التغيرات التي يشهدها الفكر
وبخاص ٍة أن «األحــوال قد تغيرت ،وعالم اإلســام يواجه ويتأثر بقوى
اإلسالمي في العصر الحديث،
ّ
جديدة ،أطلقها التطور المدهش في الفكر اإلنساني في كل مناحيه [ ]...وما ينادي به الجيل الحالي
من أحرار الفكر اإلسالمي من إعادة تفسير أصول المبادئ التشريعية في ضوء تجربتهم الخاصة ،وفي
الظروف المتغيرة للحياة الحديثة ،هذا في نظري أمر له ما يبرره»(.((3
ويستشهد إقبال على قدرة المؤسسة الفقهية على بلوغ مراحل متقدمة من التجديد داخل إطار الشريعة
اإلسالمية ،برأي المستشرق الهولندي كرستيان سنوك هرغرونيه ( ،)1936-1857والذي كان يشيد بقدرة
الـمــؤسـســة الفقهية عـلــى تـجــاوز حــالــة الـتــزمــت والـخــاف حـيــن يقتضي األمــر ذل ــك»( .((3ويــرى إقـبــال أن
تبين كيف أنه «مع عــودة الحياة الجديدة للمسلمين،
اآلراء التي عبر عنها علماء أوروبــا ومستشرقوها ِّ
فإن الروح التحررية الكامنة في اإلسالم سوف تنشط على الرغم من تزمت الفقهاء»(.((4
وق ــد ح ــاول بـعــض الـبــاحـثـيــن والـمـفـكــريــن الـمـسـلـمـيــن ان ـت ـقــاد آراء إق ـبــال فــي بـحـثــه عــن م ـصــادر الـتـشــريــع
اإلســامــي ،واسـتـحـضــاره لبعض الـطــروحــات االستشراقية فــي هــذا الـصــدد؛ ليخرجوا بنتيجة مـفــادهــا أن
آراءه تعكس انسياق أفـكــاره وراء المؤسسة االستشراقية الـتــي كــانــت تعمل  -مــن وجـهــة نظرهم  -على
إحــالــة عــوامــل فشل المجتمعات اإلســامـيــة ،فــي المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،على
(((4
كثيرا أن آراء المستشرقين يخالطها شطط وتجاوز بالغان ،لكنه
عاتق الفقه اإلسالمي  .لكن إقبال أكّ د ً
مع ذلك يأخذ منهم ضرورة إعادة النظر في النقد والتحقيق وفتح باب االجتهاد.
أمــا انتقاد قسم مــن المسلمين آلراء إقـبــال وأفـكــاره فــي هــذا المجال لكونها  -فــي وجهة نظرهم  -مبنية
بخسا لفكر إقبال نفسه؛ ألنه
في العديد من جوانبها على طروحات الباحثين المستشرقين ،يبدو أن فيه ً
وإن كان قد عاش عدة سنوات في محيط الحضارة الغربية ،ودرس الفكر الغربي من منابعه الرئيسة،
واستفاد من المنهج الفلسفي الغربي ،فإن ذلك ال يعني أنه حاول أن يزرع بأفكاره جذور الفكر الغربي
داخل محيط الحضارة اإلسالمية ،وهو إن استعان ببعض النصوص واألقوال االستشراقية ،فذلك مرتبط
برغبته فــي دعــم أفـكــاره الـتــي يـطــرحـهــا ،والـتــي لــم يـجــدهــا تـعــارض روح الـفـقــه اإلســامــي ،بــل بالعكس؛
كانت تدعمها مــن خــال طــرح أقــوال تعكس نظرة الباحثين الغربيين ضمن مؤسسة االسـتـشــراق وهي
نظرة اآلخر (الغرب) لألنا (المسلمون) .كما أن إقبال لم يأخذ بالقوالب الغربية الجاهزة؛ بل ُعنِ َي بنقد
( ((3إقبال ،تجديد التفكير ،ص .281

( ((3المرجع نفسه ،ص  .194وللمزيد حول هرغرونيه وموقفه من اإلسالم ،انظر:

C. Snouck Hurgronje, Mekka in the Latter Part of the 19th Century, J. H. Monahan (trans.), (Leiden and Boston: Brill,
2007), pp.172-173

( ((4إقبال ،تجديد التفكير ،ص.275

( ((4ان ـ ـظـ ــر :مـحـمــد ال ـب ـهــي ،ال ـف ـك ــر اإلس ــام ــي ال ـح ــدي ــث وص ـل ـت ــه ب ــاالس ـت ـع ـم ــار ال ـغ ــرب ــي (ال ـق ــاه ــرة :مـكـتـبــة وه ـب ــة ،)1961 ،ص 468؛
عبد الرحمن ،ص 47؛ العفاني ،ص .325
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الـطــروحــات الغربية ،وال سيما االستشراقية الـتــي لــم تكن تتبع أي مـســار موضوعي فــي دراســة مصادر
التشريع اإلسالمي ،كما ّبي ّنا.
 - 2إقبال والمؤسسة االستشراقية في بحث أثر الفلسفة الغربية في الفكر اإلسالمي

وجه إقبال في بحثه عن أثر الفلسفة الغربية في الفكر اإلسالمي عنايته إلى نقد الطروحات االستشراقية
القائمة على إنكار روح األصالة واإلبداع في الفكر اإلسالمي ،وقدرته على خلق ثقافة إسالمية خالصة،
وال سيما مــا يتعلق بقضية تأثر الفلسفة اإلسالمية بمعطيات الفلسفة اليونانية القديمة ،وبــاألخــص ما
يتعلق بفلسفة أرسطو في العالم والجوهر وعالقته بالدرس الديني في اإلسالم.
ويـخــص إقـبــال فــي نـقــده المستشرق األمـيــركــي دانـكــان بــاك مــاكــدونــالــد ( ،)1943-1863وكـيــف أنــه حذا
حذو بعض المستشرقين والمفكرين وفالسفة الغرب في إنكار أصالة الفكر اإلسالمي ،حين صرح بأن
النظرية اإلسالمية القائمة على أساس الجوهر الفرد كانت قد تأثرت في نشأتها بالمؤثرات البوذية التي
فعلت فعلها في صوغ الفكر اإلسالمي(.((4
وه ـنــاك بـعــد شــاســع فــي فـكــرة الـجــوهــر بـيــن اإلس ــام وال ـبــوذيــة الـقــائـمــة أص ـ ًـا عـلــى الـثـنــائـيــة وغ ـيــاب فـكــرة
الـتــوحـيــد فــي معتقدها ال ـعــام .أمــا أن يـكــون أرسـطــو قــد تـحــدث عــن الـجــوهــر فـمــن الطبيعي أن يتحدث
فيه وهــو فــي مـخــاض تطوير نظرية أسـتــاذه أفــاطــون مــن الـطــور المثالي الـمـحــض؛ فـحــاول تنمية فكرته
عبر الــربــط بين العقل والـحــدس ،للخالص إلــى فكرة الــواحــديــة التي حــام حولها أفــاطــون ،لكنه عجز
عن معالجتها؛ بسبب ما قيد به نفسه من نموذج المثال .لكن أين التشابه والتطابق بين فكرة الجوهر
فــي الـفـكــر اإلســامــي ومــا ذهــب إلـيــه أرسـطــو ،إال مــن حـيــث الـمـعـنــى الـعــام وتـشــابــه الـمـصـطـلــح .أمــا رأي
ماكدونالد فهو ليس رأيــه وحــده بــالـضــرورة ،فهناك آخــرون ســواه ،وهــي نزعة تـحــاول التقليل مــن الشأن
اإلسالمي ،ولها مثيالت ال حصر لها في الكثير مما كتبه المستشرقون(.((4
وق ــد رد الـمـسـتـشــرق الـفــرنـســي لــويــس مــاسـيـنـيــون ( )1962-1883ه ــذه ال ـمــزاعــم ،وتـبـعــه فـيـهــا الـمـسـتـشــرق
هــامـلـتــون جــب ال ــذي ص ـ ّـرح ب ـ «أن ال ــرأي ال ــذي يــدعــي أن الـتـطــورات األش ــد ث ــراء فــي الـثـقــافــة اإلســامـيــة،
أو ف ــي األدب ال ـعــربــي وال ـت ــي ت ـع ــزى إل ــى اإلي ــران ـي ـي ــن ،ل ـهــو رد ف ـعــل آري ع ـلــى األف ـك ــار ال ـســام ـيــة ،وقــد
ب ـنــى ال ـع ــرب الـتـعـلـيــم اإلس ــام ــي ب ـص ــورة تــامــة ع ـلــى خ ـطــة أص ـي ـلــة ب ـتــأث ـيــر غ ـيــر م ـبــاشــر م ــن م ــراك ــز الـثـقــافــة
الـقــديـمــة ،وإن أشــد الـصـفــات إث ــارة فــي الـعـقـلـيــة اإلســامـيــة فــي قــرنـيـهــا الـثــالــث والــرابــع رغـبـتـهــا فــي إيـجــاد
الـتـفـسـيــرات لـكــل ش ــيء [ ]...وك ــان ه ــذا سـبــب تـهــذيــب الـعـلــوم اإلغــريـقـيــة؛ الـطــب الـتـجــريـبــي والـفـيــزيــاء
والموسيقى والرياضيات»(.((4
( ((4إقبال ،تجديد التفكير ،ص .193

( ((4للمزيد حول هذا الموضوع ،انظر:

D. B. Macdonald, Religious Attitude and Life in Islam (New York: AMS Press, 1969), p. 22.

( ((4هاملتون جب ،المدخل في األدب العربي ،ترجمة كاظم سعد الدين (بغداد :وزارة التربية والتعليم ،)1969 ،ص .49
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وجــه إقبال نقدً ا شديدً ا إلى المسار االستشراقي المتحامل الــذي مثله ماكدونالد ً
أيضا؛ إذ أكد أن مثل
َّ
هذه الدراسات التي تناولت نظرية الجوهر الفرد في الفلسفة اإلسالمية يعوزها طابع البحث األكاديمي
الـسـلـيــم الــذي يتمخض عـنــه نـتــائــج علمية صـحـيـحــة ،واتـهــم إقـبــال مــاكــدونــالــد بــأنــه «لــم يـحــاول اكتشاف
القوى السيكولوجية التي حــددت نمو المذهب الــذري في علم الكالم في اإلســام .وهــو يعترف بأنه
ليس في الفكر اإلغريقي شيء يشبه المذهب الذري (الجوهر الفرد) عند المسلمين ،ولكن  -كعادته
سطحيا بين النظرية اإلسالمية
في إنكار أي أصالة فكرية لــدى المفكرين اإلسالميين  -تلمس تشاب ًها
ً
وبـيــن آراء بـعــض الـفــرق الـبــوذيــة ،فـســارع إلــى اسـتـنـتــاج أن أصــل الـنـظــريــة يــرجــع إلــى تــأثـيــرات بــوذيــة على
الفكر اإلسالمي»(.((4
وقضية التشابه هذه إحدى آفات قسم من المستشرقين ،في مجال العقائد أو الفيلولوجيا التي تخص
تاريخ القرآن وحتى األدب العربي .وكأن اختالف العرق والهوية يلزم منه االختالف الكلي في األفكار
والتصورات.
ويــؤكــد إقـبــال أن الـتـفــاعــل الـثـقــافــي بـيــن األمــم عـلــى اخـتــافـهــا ال يمكنه إلـغــاء الـهــويــة الـقــومـيــة أو الدينية،
وبخاصة إذا كــانــت تلك الثقافة إسالمية المنبع؛ ألن اإلســام وإن كــان قــد نهل مــن الثقافات األخــرى
ً
مضفيا عليها طابعه الخاص.
محافظا على روحه السامية،
أفكارا ،فإنه بقي
ً
ً

ويــدعــم إق ـبــال قــولــه ذل ــك ب ـطــرح الـمـسـتـشــرق األل ـمــانــي الـشـهـيــر مــاكــس هــورتــن ( ،)1945 - 1874حين
وجد أن هذا المستشرق المختص بفقه اللغات السامية بجامعة بون بألمانيا قد تمكن من تعرية تلك
االدعاءات ،حين أكد أن «تاريخ اإلسالم يمكن وصفه بحق بأنه تفاعل تدريجي ،وتوافق وتغلغل متبادل
ب ـي ــن ق ــوت ـي ـي ــن م ـت ـم ــاي ــزت ـي ــن ،وأع ـ ـنـ ــي ب ـه ـم ــا ع ـن ـص ــر ال ـث ـق ــاف ــة والـ ـمـ ـع ــرف ــة اآلريـ ـ ـ ــة مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ،ودي ـ ــان ـ ــة مــن
ال ــدي ــان ــات ال ـس ــام ـي ــة م ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ــرى ،وقـ ــد وفـ ــق ال ـم ـس ـلــم دائ ـ ًـم ــا ن ـظ ــرت ــه ال ــدي ـن ـي ــة م ــع ع ـن ــاص ــر ال ـث ـقــافــة
ال ـت ــي أخ ــذه ــا وت ـم ـث ـل ـهــا م ــن ال ـش ـع ــوب ال ـم ـح ـي ـطــة ب ــه [ ]...إن روح اإلسـ ـ ــام رح ـب ــة ف ـس ـي ـح ــة؛ بـحـيــث
إنـ ـه ــا ع ـم ـل ـ ًـي ــا ال تـ ـع ــرف الـ ـ ـح ـ ــدود ،ف ـق ــد ت ـم ـث ـل ــت كـ ــل األف ـ ـك ـ ــار ال ـم ـت ــاح ــة ل ـ ــدى الـ ـشـ ـع ــوب الـ ـمـ ـجـ ــاورة،
فـ ــي مـ ــا ع ـ ــدا األف ـ ـكـ ــار اإلل ـ ـحـ ــاديـ ــة ،ثـ ــم ج ـع ـل ــت األف ـ ـكـ ــار الـ ـت ــي ت ـم ـث ـل ـت ـهــا ت ـن ـم ــو وتـ ـتـ ـط ــور فـ ــي ات ـج ــاه ـه ــا
اإلسالمي الخاص»(.((4
وعلى ما يبدو ،يعكس استشهاد إقبال بأطروحات هورتن الذي كان يعد أبرز المستشرقين عناية بدراسة
حريصا على نقد الطروحات االستشراقية التي
علم الكالم والفلسفة اإلسالمية ،كيف أنه بقدر ما كان
ً
كان يجدها ال تتخذ المسار الموضوعي في بحث جوانب من الفكر اإلسالمي ،ويعمد إلى ذكر نماذج
حريصا على اإلشادة بدراسات استشراقية أخرى بدت من
من تلك الطروحات ،كان في الوقت نفسه
ً
وجهة نظره أقرب إلى الموضوعية ،وأقدر على تصحيح الخلل وتقويم المسار االستشراقي المنحرف
عن روح المعرفة الموضوعية.
( ((4إقبال ،تجديد التفكير ،ص .116

( ((4المرجع نفسه ،ص .274

ثاحبأو تاسارد
لسإلا يف ينيدلا ريكفتلا ديدجت :هباتك يف لابقإ دمحم دنع يفسلفلا ركفلا ليكشت يف اهرودو ةيقارشتسالا تارثؤملا

67

 - 3إقبال والمؤسسة االستشراقية في مجال البعد التصوفي في اإلسالم

وفي مجال بحث إقبال عن منهج المالحظة والتجربة في القرآن الكريم واستنباط االتجاه التجريبي،
قاسيا إلى ماكدونالد الذي وجده يجهل  -على الرغم من دراساته الواسعة عن التصوف
ّ
وجه نقدً ا آخر ً
اإلسالمي  -حقيقة االختالف النفساني والجوهري بين الوعي الصوفي والوعي النبوي ،ويرى إقبال أن
أي باحث أن يلمسه حين يجد أن هناك طرفة للتندر على صورة نبي يحاول اختبار
ذلك األمر يمكن َّ
نبي على نحو ما يحدث في (جمعية البحوث الروحانية) .لذلك يتهم إقبال ماكدونالد بأنه عجز عن
تفهم روح القرآن بدقة ،وإن ذلك العجز قاده إلى عدم إدراك حقيقة ثابتة ،وهي أن تلك الروح خلقت
الحركة الثقافية التي انتهت بدورها إلى ميالد النـزعة التجريبية الحديثة(.((4
وفــي الـمـقــابــل ،يــؤكــد إق ـبــال قـيـمــة مــا قــدمــه الـعــامــة ابــن خ ـلــدون فــي مـقــدمـتــه؛ إذ ت ـنــاول عـنــاصــر الـمـعــرفــة
الصوفية بروح نقادة ،وكيف أنه أوشك أن يصل إلى النظرة الحديثة عن العقل في ما راء الشعور .ومن
هنا ،يــرى إقبال أن ما توصل إليه ابــن خلدون من استنتاجات في هــذا الصدد جعل ماكدونالد يصرح
أن ابــن خلدون «لــه بعض أفكار سيكولوجية مهمة ،يرجح أنها تتفق مع آراء وليام جيمس الــواردة في
كتابه أنواع التجارب الدينية  ،The Varieties of Religious Experienceولم يبدأ علم النفس الحديث
متأخرا»(.((4
إدراك أهمية التمعن في دراسة محتويات الوعي الصوفي إال
ً
وعلى هذا النحو ،نجد إقبال يعمد في بعض األحيان إلى نقد المسلك االستشراقي ،من خالل عمليات
مقارنة بين االستقصاءات التي توصلت إليها المؤسسة االستشراقية ،وما توصل إليه العلماء المسلمون
فــي بـحــث مــوضــوع مــا ومـعــالـجــة قـضـيــة مـعـيـنــة .وك ــان ه ــذا األس ـلــوب الـمـقــارن يـعــد مــن سـمــات المنهج
العلمي عند إقبال في دراساته لموضوع التجديد الديني في اإلسالم.

ومن جانب آخر ،فقد أثنى إقبال على الدراسات التي قدمها المستشرق لويس ماسينيون عن الحسين
بــن مـنـصــور ال ـحــاج؛ إذ يـجــد إق ـبــال أن مــاسـيـنـيــون اسـتـطــاع أن يـفـنــد آراء الـمــؤرخـيــن الـمـسـلـمـيــن وبـعــض
المستشرقين الذين فهموا من مقولة الحالج «أنا الحق» أنها «تتضمن الشرك» ،ويرى إقبال أن الدراسات
ً
مجال للشك في أن الولي الشهيد لم يقصد من
التي قدمها ماسينيون كانت مهمة ،لكونها «لــم تــدع
عبارته تلك أن ينكر على الله صفة التعالي والتنـزيه [ ]...فالتفسير الصحيح لتجربة الحالج ليس هو
القطرة التي تنساب في البحر ،ولكنه إدراك لحقيقة الذات اإلنسانية ،وتأكيد جريء لها ولديمومتها في
أشد عمقًا ،تعكس نفسها في عبارة خالدة كالتي أطلقها الحالج»(.((4
شخصية ّ
ومهما يكن ،فلمخالفي الـحــاج ونــاقــديــه شــواهــد كثيرة تخالف دفــاعــات إقـبــال كــل المخالفة ،وال تعد
دية خطرة،
قضية الحالج برمتها ذات مساس بفكرة التجديد ،بل هي على األرجح قضية أثارت فت ًنا ع َق ّ
غنى عنها ،حتى في حال أحس ّنا التأويل لمصلحة الحالج نفسه.
كانت األمة اإلسالمية في ً
( ((4المرجع نفسه ،ص .39
( ((4المرجع نفسه ،ص .27

( ((4المرجع نفسه ،ص .160-159
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تعد دراسة إقبال لموضوعه األثير «الحركات اإلسالمية الحديثة» المرتكز األساس لدراسة قضية تجديد
التفكير الديني في اإلسالم .كما يرى بعض المؤرخين أن تأثر إقبال بأطروحات المؤسسة االستشراقية
واضحا من خالل معالجته لجوانب من هذا الموضوع(.((5
يظهر
ً

ويبدو أن موقف إقبال من الحركات اإلسالمية ،والطريقة التي عبرت بها عن موقفها من الدين والدولة،
كانت تعبر عن تمجيد إقبال لبعض أوجه مراحل تطور الفكر الغربي ،وعن اقتناعه بضرورة أن يستفيد
العالم اإلسالمي من المراحل المتقدمة التي بلغها الفكر الغربي في الدعوة إلــى الحرية العقلية ،بما
يعيد التوازن إلى الفكر اإلسالمي الذي يعاني مرحلة الرقاد الفكري.
وف ــي م ـجــال عــاقــة إق ـبــال بــأطــروحــات الـمــؤسـســة االس ـت ـشــراق ـيــة ،ن ــرى أن ــه وه ــو يـسـتـعــرض وض ــع الـعــالــم
اإلسالمي يستعين بطرح المستشرق األلماني أوغست فيشر  ،1949-1965حين خصه بترجمة قصيدته
في قوله« :لكي نخلق حقًّا لإلسالم وحــدة سياسية فعالة ،فإنه يجب ً
أول أن تصبح كل دولــة إسالمية
جميعا ،وتنظم نفسها تحت قيادة خليفة واحد .فهل مثل هذا األمر يمكن تحقيقه
مستقلة .ثم تخضع
ً
أمرا ممك ًنا فينبغي لنا االنتظار .ويجب في الوقت نفسه أن ّ
ينظم
في الوقت الراهن؟ وإذا لم يكن ذلك ً
الخليفة بيته ً
أول ،وأن يرسي فيه قواعد دولة عصرية فعالة .فالضعيف ال يلقى في العالم الدولي من
يتعاطف معه ،والقوة وحدها هي التي تحظى باالحترام»(.((5
يجد إقـبــال فــي نــص هــذا المستشرق إرهــاصــات تشير إلــى اتـجــاه اإلســام الـحــديــث فــي أن «يــركــز رؤيته
وصالحا لتكوين أسرة حية من الجمهوريات [،]...
قويا
ً
مو ّق ًتا على نفسه فقط إلى أن يصبح الجميع ًّ
والوحدة الحقيقية الحية ليس من السهل تحقيقها بمجرد وجود سلطة عليا رمزية ،وإنما تتجلى حقًا في
تعدد وحــدات حرة مستقلة ،ينقضي ما بينها من تنافس بسبب الفوارق العرقية ،وتتآزر برباط يوحدها
من األمل الروحاني المشترك»(.((5
كــان إقبال في بحثه عن الحركات التجديدية في العالم اإلســامــي قد أظهر إعجا ًبا شــديــدً ا بالحركات
عدها انقال ًبا على مراحل
التجديدية في تركيا التي قادها الشاعر ضياء كوك ألب ( ،)1924-1875والتي ّ
طويلة عاشها العالم اإلسالمي في سبات طويل ،فنراه يقول «إن تركيا وحدها من بين األقطار اإلسالمية
هــي التي نفضت عــن كاهلها سبات الجمود والتعنت الفكري [ ]...ونــالــت وعيها الــذاتــي [ ]...وهي
عبرت من المثالي إلى الواقعي ،وهي
وحدها التي نادت بحقها في الحرية العقلية ،وهي وحدها التي َ
وأخالقيا حا ًّدا [.((5(»]...
صراعا فكر ًيا
نقلة استدعت
ً
ً
عد بعض المؤرخين المسلمين إعجاب إقبال بالحركات التجديدية الحديثة في العالم اإلسالمي عامة
ّ
طبيعيا من تأثر إقبال بكتابات المستشرقين ،كما هو الحال مع محمد البهي
نتاجا
وفي تركيا خاصةً ،
ً
( ((5البهي ،ص .468

( ((5إقبال ،تجديد التفكير ،ص .266
( ((5المرجع نفسه ،ص .267-266
( ((5المرجع نفسه ،ص .271

ثاحبأو تاسارد
لسإلا يف ينيدلا ريكفتلا ديدجت :هباتك يف لابقإ دمحم دنع يفسلفلا ركفلا ليكشت يف اهرودو ةيقارشتسالا تارثؤملا
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الــذي انتقد موقف إقـبــال مــن الحركة التركية ،وفــي وصــف إقـبــال بــأن هــذه الحركة تعد الوثبة المطلوبة
للعالم اإلســامــي ،وبـأنها النموذج الــذي يجب على بقية العالم اإلســامــي أن يقتدي بــه( .((5كما يجد
البهي أن تمجيد إقبال للنهضة التركية كــان يعد داف ًعا حيو ًيا في إشــادة المستشرقين بأطروحات إقبال
أثناء دراساتهم للحركات اإلسالمية المعاصرة(.((5
وم ــن ال ـجــديــر بــالــذكــر أن إق ـب ــال وإن أش ــاد بــال ـحــركــات ال ـت ـجــديــديــة بـتــركـيــا وبــال ـشــاعــر ض ـيــاء ك ــوك أل ــب،
فــإنــه فــي الــوقــت نفسه كــان يــدعــو إلــى اتـخــاذ الحيطة والـحــذر والـتـحـفــظ فــي الـتـجــديــد وفــي قـبــول الفكر
ال ـح ــر (الـ ـمـ ــادي) ،ك ـمــا ج ــاء ف ــي ق ــول ــه« :إن ظ ـه ــور األف ـك ــار ال ـت ـحــرريــة ف ــي اإلس ـ ــام ي ـشـ ّـكــل أي ـ ًـض ــا ّ
أدق
الـلـحـظــات الـحــرجــة فــي تــاريــخ اإلس ــام .ف ــإن الـلـيـبــرالـيــة الـتـحــرريــة تـمـيــل إل ــى أن تـكــون ذات أث ــر ه ــدام،
وعــامـ ًـا مــن عــوامــل االن ـحــال ،وف ـكــرة الـقــومـيــة الـعـنـصــريــة الـتــي يـبــدو أنـهــا تـعـمــل فــي اإلس ــام الـحــديــث
بـقــوة أعـظــم مـمــا عــرف مــن قـبــل ،ربـمــا تكتسح نـهــائـ ًـيــا الـنـظــرة اإلنـســانـيــة الــواسـعــة الـتــي تـشـ ّـربـتـهــا الـشـعــوب
اإلســام ـيــة مــن ديـنـهــم .وزيـ ــادة عـلــى ه ــذا ف ــإن زع ـمــاء اإلص ــاح الــديـنــي والـسـيــاســي لــديـنــا قــد ي ـجــاوزون
ف ــي ح ـمــاس ـت ـهــم ل ـل ـت ـحــرر الـ ـح ــدود ال ـص ـح ـي ـحــة ل ــإص ــاح ،وذل ـ ــك ف ــي غ ـي ــاب ال ـم ــراق ـب ــة وض ـب ــط ج ـمــاح
حميتهم الشابة»(.((5
وفي أصول الفقه قاعدة جليلة تفيدنا في هذا المجال ،ومفادها أن «الزم القول ليس بالزم ،والزم الفعل
ليس بفعل» .وبنا عليه ،ال يلزم من إشــادة إقبال بالنموذج التركي في التجديد ،أن يكون واقـ ًـعــا تحت
تأثير المستشرقين؛ فهي تجربة كانت في األصل وليدة ،وخطأ إقبال أو إصابته في رأيه يقع عليه هو؛
سائرا على خطى المستشرقين.
ولكن ال يلزمه ً
قطعا في هذا أن يكون ً

صوره البهي
ثم لو كان إقبال قد وقع تحت تأثير طروحات المؤسسة االستشراقية ،على هذا النحو الذي ّ
لكان قد استسلم استسال ًما ً
كامل ألطروحات هذه المؤسسة ،لكن تف ّهم إقبال لحاجة العالم اإلسالمي
آنذاك إلى واقع التجديد في محيط الفكر ،كان دافعه المباشر إلى طرح قضية حركات التجديد ،وفي
ضمنها حركة تركيا.
هذاً ،
فضل عن أن إقبال كان شديد الحرص  -كما ّبي ّنا  -على لفت أنظار المسلمين إلى ضــرورة أخذ
الحيطة والتحفظ من طبيعة األفكار التجديدية التي ال تتالءم مع الشريعة والفكر اإلسالمي ،حتى إنه
انـتـقــد الـشــاعــر ضـيــاء كــوك ألــب فــي جهله أو إهـمــالــه لبعض الـمـســائــل الـتــي تتعلق بفهم اإلس ــام كنظام
للمجتمع ،كما جاء في قوله« :أما ما يتعلق بما ينادى به الشاعر التركي ضياء كوك ألب فإني أخشى أنه
يبدو قليل العلم بقانون األسرة في اإلسالم ،كما يظهر أنه ال يفهم المعنى االقتصادي لقاعدة الميراث
كما جاءت في القرآن [ .((5(»]...وهذا دليل على أن إقبال حين يقبل برأي شخص فذلك ال يعفيه من
النقد والتمحيص في آرائه وأقواله .والتعميم ،بال شك ،هو غير التخصيص.
( ((5البهي ،ص .468

( ((5المرجع نفسه ،ص .477

( ((5إقبال ،تجديد التفكير ،ص .273-272
( ((5انظر :البهي ،ص .474
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آراء إقبال في دائرة نقد المدرسة االستشراقية البريطانية
ام ـت ــازت دراسـ ــات إق ـبــال عـلــى تـنــوعـهــا بــاهـتـمــام شــديــد داخ ــل األوسـ ــاط األكــادي ـم ـيــة ال ـغــرب ـيــة ،وبـخــاصــة
ً
نشاطا فــي مـجــال االهـتـمــام بأعمال إقـبــال ،واألسـبــق معرفة
المؤسسات االستشراقية الـتــي عــدت األشـ ّـد
بقيمة نتاجاته العلمية وتوجهاته الفكرية .ويعلق محمد السعيد جمال الدين مترجم كتاب رسالة الخلود
أو جاويدنامه على أن المستشرقين «أسبق منا إلى معرفة إقبال والتعريف به منذ أن بزغ نجمه ،بعد أن
نـشــر أول دي ــوان لــه سـنــة  ،1915وتـجـلــى اهـتـمــام الـمـسـتـشــرقـيــن بــه فــي سـلـسـلــة مــن ال ــدراس ــات واألعـمــال
العلمية [ ]...وما تزال هذه الدراسات مستمرة فياضة إلى يومنا هذا»(.((5
ولئن كانت المؤسسة االستشراقية ُعنيت بأعمال إقـبــال فإنها خصت أفـكــاره فــي الــوقــت نفسه بقدر ال
يـسـتـهــان بـهــا مــن الـنـقــد ،وك ــان لـكـتــابــه تـجــديــد الـتـفـكـيــر الــديـنــي فــي اإلس ــام مـســاحــة مــن ذلــك الـنـقــد الــذي
نــال تـحـلـيــات إقـبــال ومـســاراتــه الـفـلـسـفـيــة فــي مـعــالـجــة مــوضــوع الـتـجــديــد فــي الـفـكــر الــديـنــي اإلســامــي،
ـوســا فــي نـقــد بـعــض جــوانــب فـكــر إقـبــال
ـورا مـلـمـ ً
وق ــد سـجـلــت الـمــؤسـســة االسـتـشــراقـيــة الـبــريـطــانـيــة ح ـض ـ ً
في هذا الكتاب.
فـقــد تـصــدى المستشرق هاملتن جــب فــي كـتــابــه االتـجــاهــات الـحــديـثــة فــي اإلس ــام لتحليل أفـكــار إقـبــال
فــي معالجة مــوضــوع أثــر الفكر الغربي فــي التوجهات األيديولوجية فــي العالم اإلســامــي ،ومــع قناعة
جــب بــواقـعـيــة نـظــرة إق ـبــال لـمـظــاهــر غ ــزو مـعــالــم الـحـضــارة الـغــربـيــة ل ــدول ال ـشــرق اإلس ــام ــي( ،((5فــإنــه في
تشوش
الوقت ذاتــه ّ
وجــه إليه نقدً ا شــديــدً ا ،حتى إنــه اتهمه بكون أفكاره تمتاز بالتناقض الــواضــح ،وأن ّ
أفـكــاره أدى إلــى زيــادة االضـطــراب والـن ــزاع الفكري فــي الهند؛ ألن إقـبــال فــي رأيــه «كــان يقول أكثر مما
يعتقدونه حين يالحظ أن المسلمين كــانــوا يستعيدون أمـ ًـرا هــو بمنزلة تطور إلحــدى أهــم الـمــراحــل في
الثقافة اإلسالمية»(.((6
ويبدو أن نقد جب الشديد ألفكار إقبال أثار ردود بعض الباحثين ،وحاولوا بدورهم نقد آراء جب ،كما
هو الحال مع فضل الرحمن الذي انتقد أطروحات جب؛ مؤكدً ا أنه ال يوافق «على الحكم الذي أطلقه
هـ .أ .جب الذي لم يكن يرى أن عمل إقبال نقطة انطالق لبناء الهوت إسالمي جديد [ ]...وأن جب
إنما كان يفكر انطال ًقا من صوغ أفكار إيمانية إسالمية على طراز جديد»(.((6
لكن على الرغم مما قدمه جب في كتابه االتجاهات الحديثة في اإلســام من انتقادات ألفكار إقبال،
فإن هذا المستشرق سرعان ما تراجع عن بعض تلك االنتقادات في دراســة الحقة قدمها ضمن كتابه
الـمـحـمــديــة حـيــن وص ــف إق ـبــال بـكــونــه أكـثــر فـيـلـســوف إســامــي اسـتـطــاع أن يـقــدم الـصـيــاغــات الـتـحــديـثـيــة
( ((5محمد إقبال ،رسالة الخلود أو جاويدنامه ،ترجمة محمد السعيد جمال الدين (القاهرة :مكتبة الشروق الدولية ،)1974 ،ص .6

( ((5نــاصــر عبد الــرزاق عبد الرحمن المال جــاســم« ،المستشرق هاملتون جــب :دراســة نقدية لتطور مواقفه مــن الـتــاريــخ والحضارة
العربية اإلسالمية» ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الموصل ،1999 ،ص .150
( ((6جب ،االتجاهات الحديثة ،ص .151

( ((6فضل الرحمن ،اإلسالم وضرورة التحديث ،ترجمة إبراهيم العريس (بيروت :دار الساقي ،)1993 ،ص .224
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فــي عــالــم اإلســام الـحــديــث ،وأثـنــى على تــأثــر إقـبــال بــآراء الفيلسوف الفرنسي هـنــري برجسون (-1859
 ،)1944ونظريته في التطور ّ
الخلق وبفلسفة األلماني فردريك نيتشه ( )1900-1844عن السوبرمان(،((6
كـمــا أك ــد جــب فــي ال ـك ـتــاب نـفـســه أن دراسـ ــات إق ـبــال فــي مــوضــوع تـجــديــد الـتـفـكـيــر الــدي ـنــي اإلســامــي
تــركــت تــأثـيـ ًـرا عـمـيـ ًقــا فــي الـشـبــاب الـهـنــود ،وســاهـمــت مـســاهـمــة فــاعـلــة فــي قـيــام دول ــة بــاكـسـتــان المستقلة
في ما بعد(.((6
كـمــا ح ــاول الـمـسـتـشــرق الـبــريـطــانــي الـشـهـيــر مــونـتـغـمــري وات ( )2006-1909فــي كـتــابــه الـفـلـسـفــة وعـلــم
ال ـك ــام اإلس ــام ــي ،نـقــد مـنـهــج إق ـبــال فــي بـحــث مــوضــوع تـجــديــد األس ــس الـفـكــريــة والـفـلـسـفـيــة للتفكير
ال ــدي ـن ــي ف ــي اإلسـ ـ ــام ،وق ــد ش ــاط ــر ه ــذا ال ـم ـس ـت ـشــرق ج ــب ال ـ ــرأي ب ــال ـق ــول إن م ـن ـهــج إق ـب ــال مـقـتـبــس مــن
طروحات المفكرين الغربيين المحدثين أمثال برجسون ونيتشه .ويعلق وات بأن كتاب إقبال تجديد
الـتـفـكـيــر الــديـنــي فــي اإلس ــام ال يـعــدو أن يـكــون  -بحسب تعليق كينيث فــرانــك « -مـغــامــرات مسلم في
تــأمــل دي ـنــي ،وتـكـيـيــف لـلـعـقـيــدة طـمــوح وم ـبــدع ج ـ ًّـدا بـقـلــم شـخــص مـسـلــم» .لـكــن وات أك ــد فــي الــوقــت
نفسه قيمة مــا قــدمــه إقـبــال مــن أفـكــار وت ـصــورات؛ لكونها «ســاعــدت فــي حــث المسلمين عـلــى النشاط
االجتماعي والسياسي»(.((6
والجدير بالذكر أن عناية الدائرة االستشراقية بتسليط الضوء على أثر برجسون ونيتشه في إقبال ،يعكس
كيف أن المؤسسة االستشراقية كانت تهتم بترصد أثر الفكر الغربي في مسار الفكر الفلسفي عنده ،من
دون تقديم االهتمام الــازم بــدراســة الجانب اآلخــر من ذلــك األثــر ،وهــو اختالف النظرة الفلسفية عند
مسلما ،عــن مفكري الـغــرب وفالسفته .ثــم كيف لهم  -أي المستشرقين  -إجــراء
مفكرا
إقـبــال ،بوصفه
ً
ً
ـوصــا فــي ك ُتبه إرادة الـقــوة،
مقارنة بين المفكرين الـغــرب أمـثــال نيتشه وشــذراتــه المعقدة الــرمــزيــة ،وخـصـ ً
يفصلوا
وهكذا تكلم زرادشت ،وأصل األخالق وفصلها ،وبين آراء إقبال؟ فمن حق إقبال عليهم هنا أن ِّ
في هذا المجال آراءهم ويثبتوها باألدلة والنصوص ،ال أن يسوقوا األحكام العامة.
ومن المعروف أن المنظور الفكري عند إقبال ،إذا تتبعنا مساره اإلسالمي ،يختلف على الرغم من تأثره
بالفلسفة الغربية في المنظور الفكري ،عن كل من برجسون ونيتشه ،حــول النظرة إلــى مفهوم التطور
الخالق أو فكرة الرجل المتفوق .((6(Superman
فعلى الرغم من تأثر إقبال في فكرته الذاتية بفكر برجسون في نظرية «التطور الخالق»؛ فإنه في حقيقة
األم ــر لــم يـكــن مـقـلــدً ا لـبــرجـســون فــي الـقــول بـهــا ،فــالــذات ،بـحـســب بــرجـســون« ،دائـ ًـمــا فــي تـطــور وتقلب
متواصل ،وليس لها هدف وغاية ،فإنها إذا نصبت أمامها هد ًفا وغاية ،ينتهي دورها عند الوصول إلى
تلك الغاية ،بينما يرى إقبال أنه ال بد من وجود الغاية والهدف للذات لمواصلة كفاحها للوصول إلى
(62) Hamilton Gibb, Mohammedanism (London: Oxford University Press, 1948), pp. 126-127.
(63) Ibid.

( ((6مونتغمري وات ،الفلسفة وعلم الكالم اإلسالمي ،ترجمة كاظم سعد الدين (بغداد :بيت الحكمة ،)2010 ،ص .279-278

(65) Salman Raschid, Iqbal’s Concept of God (Boston: Kegan Pall International, 1981), p. 13

72

العدد Issue 5 / 19
شتاء  Winter 2017

تلك الغاية ،وينبغي أن تكون تلك الغاية داخل الذات ،يعني تربيتها وتقويتها بالمعرفة والعشق والطاعة
واالنضباط بالشريعة،
وأخيرا بتمكنها من خالفة الله تعالى في األرض»(.((6
ً
أما ما يتعلق بتأثر إقبال بنيتشه في فكرة «الرجل المتفوق» ،فيمكننا أن نتلمس نظرة إقبال إلى هذه الفكرة
من خالل ما أشار إليه الدكتور ظ .األنصاري في كتابه إقبال كى تالش ،أي البحث عن إقبال ،حين بين
أوجه الشبه والتقارب بين أفكار نيتشه وإقبال حول فكرة «الرجل المتفوق» وخلص إلى القول إن «كل
من تعمق في دراسة فكر إقبال ،الحظ أثر نيتشه على فكره [ ]...ومن أوجه االشتراك بينهما أن ًّ
كل منهما
السبل إلى الوصول إلى أذهان العامة .وكان لكل منهما
[ ]...حاول تربية الشباب الفكرية ،يبتغي بذلك ُ
صلة وخبرة بعلم اللغة واأللسنة [ ]...كما كان كالهما يعتز بتاريخ أمته وماضي ملته ،وكــان ينتظر لها
ً
متألما وحزي ًنا لظروفها القاسية وأيامها العسيرة في وقت حياته ،وكان
زاهرا ،ولكن كليهما كان
ً
مستقبل ً
ً
ساخطا وثــائـ ًـرا على
يــرى كالهما حــل مشكالت أمته وشعبه بتنمية إرادة الـفــرد وقــوتــه ،كما كــان كالهما
(((6
بريق الحضارة الغربية وافتنانها الزائف ،فكان يتكهن بانهيارها وانتحارها من وجهة نظره الخاصة» .

لكن ذلــك ال يخفي حقيقة أن هناك اختال ًفا واضـ ًـحــا بينهما ،على الــرغــم مــن أوجــه التشابه المذكورة؛
فـقــد ك ــان مــن رأي نـيـتـشــه «أن الـمـجـتـمــع اإلن ـســانــي ص ــار مــؤسـ ًـســا عـلــى االض ـط ـهــاد واالس ـت ـغــال ،وصــار
الــديــن واألخــاق والـتـصــورات الميتافيزيقية وسيلة الستغالل الضعفاء والـســذج مــن الـنــاس ،فــا بــد أن
يستنكر الدين ونظام األخالق السائد في المجتمع .ومن حق اإلنسان أن يثور على كل ما يعوق حركته
وإرادته ويقيد حريته ويمنعه من التقدم والوصول إلى القوة والعزة [ ]...ومن حق الرجل المتفوق أن
يستأصل هذا النوع من جنس البشر ،ويقضي عليه قضا ًء ً
كامل ،فإن البقاء لألصلح واألقوى .ويجب
أن يستهدف المجتمع إنـشــاء الــرجــل الـمـتـفــوق والـمـسـيـطــر عـلــى قــوى الـكــون الـمــؤســس للنظام الجديد
القائم على االعتزاز والكرامة العنصرية (األلمانية)»(.((6
تشابها إال مــن حيث حالتاهما فـقــط ،ال من
ولـكــن كــل هــذه التشابهات الـتــي ساقها األنـصــاري ال ُتـعـ ُّـد
ً
حيث الطرح واألفكار؛ أفكل مفكر عمد إلى الثورة والتغيير وإنشاء جيل جديد له مقوماته وأخالقياته
الفكرية ،استقى فكره من آخرين؟ فكيف ،إ ًذا ،تلقى األحكام على عواهنها من دون أدلة؟ إنها آراء لم
اطالعا تا ًما ،وهي فلسفه لها تأويالتها وألغازها الخاصة ،ومن العسير الحكم
تطلع على فلسفة نيتشه
ً
على قطعية داللتها.
كـمــا أن فـكــرة الــرجــل الـمـتـفــوق الـتــي أش ــاد الـمـسـتـشــرقــان هــامـلـتــون جــب ومــونـتـغـمــري وات بــأهـمـيـتـهــا في
بلورة أفكار إقبال وتوضيح تصوراته عن الرجل المؤمن ،تختلفان من حيث الجوهر عن االثنين (إقبال
ونـيـتـشــه)؛ فلكل منهما تـصــوراتــه الفلسفية الـخــاصــة فــي هــذا الـمـجــال ،لــو أخــذنــا فــي االعـتـبــار أن فلسفة
نيتشه مادية ،في حين امتازت فلسفة إقبال بمبادئ األخالق الروحانية( .((6كما أن فكرة الرجل المتفوق
( ((6عبد الرحمن ،ص .155-154

( ((6المرجع نفسه ،ص .148
( ((6المرجع نفسه ،ص .149

( ((6الندوي ،ص .52-51
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ليست من ابتداعات نيتشه تما ًما ،بل هي فكرة ظلت تطل برأسها بين حين وآخر في كتابات كثير من
أعــام الفكر اإلنساني واإلســامــي .ومن المحتمل أن يكون نيتشه قد اطلع  -كما يشير الدكتور خليل
الــرحـمــن عـبــد الــرحـمــن « -عـلــى أفـكــار الــرومــي بــالــذات ،فـمــن الـمـعــروف أن غــوتــه قــد اسـتـفــاد مــن أفـكــار
الشرق ومفكري اإلسالم ،وغوته ( )1832-1749سابق على نيتشه بقرابة قرن من الزمان .وفكرة الرجل
المتفوق قد بدأت تظهر في األدب األلماني منذ القرن السابع عشر ،وانتقلت من هيردر عبر غوته إلى
األدباء والمفكرين ،ومنهم نيتشه»(.((7
وه ــذا ال ـكــام فــي حــق نـيـتـشــه أيـ ًـضــا مــن الـعـسـيــر الـقـبــول ب ــه؛ ألن أف ـكــاره فــي ال ـص ـيــرورة وأص ــل األخ ــاق
وفـصـلـهــا ،وفــي إرادة الـقــوة ،هــدم عنيف لـكــل تفكير ميتافيزيقي وعــرفــانــي عـلــى الـخـصــوص ،وحمالته
على العرفان معروفة في أغلب كتبه .ويكفي أن نعرف مفهوم النموذج الديونسيوسي لديه لنعرف مدى
تمجيده للجسد ،وجعله ً
وحيويا في تفسير الوجود اإلنساني.
وجوديا
عامل
ًّ
ًّ
لذلك نجد إقبال يدافع عن نفسه أمام ما كان يقال عن تأ ّثره بالفكر الغربي وبنيتشه على الخصوص.
ف ـقــد ج ــاء ف ــي خ ـطــاب وج ـهــه إق ـب ــال لـلـمـسـتـشــرق نـيـكـلـســون ق ــول ــه« :ك ــل م ــن حـ ــاول إث ـب ــات إف ــادت ــي مــن
نيتشه فـهــو ال يـعــرف الـحـقـيـقــة .إن نـظــريـتــي فــي اإلن ـســان الـكــامــل قــد أبــديـ ُتـهــا وكـتـبـ ُـت فـيـهــا قـبــل أن أعــرف
نـيـتـشــه بـسـنـيــن ط ــوي ـل ــة .وق ــد س ـبــق أن ن ـش ــرت م ـق ـ ًـال ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد م ـنــذ م ــدة ط ــويـ ـل ــة( ،((7ث ــم ألـحـقـتــه
ف ــي رس ــال ـت ــي ل ـل ــدك ـت ــوراه ع ــن ت ـط ـ ّـور ال ـم ـي ـتــاف ـيــزي ـق ـيــا ف ــي فـ ــارس ع ــام  .1908وأهـ ــم م ــا ي ـف ــرق ب ـي ـنــي وب ـيــن
ن ـي ـت ـش ــه ،أن ن ـي ـت ـش ــه ال ي ـ ــرى مـ ــن ال ـ ـض ـ ــروري أن تـ ـتـ ـص ــادم ال ـ ـ ــذات فـ ــي ط ــري ــق ت ـن ـم ـي ـت ـهــا وارتـ ـق ــائـ ـه ــا إل ــى
ال ـق ـمــة م ــع ال ـع ــوام ــل ال ـخ ــارج ـي ــة ،وأمـ ــا ع ـن ــدي ف ـمــن الـ ـض ــروري أن ت ـح ــدث ال ـم ـعــركــة ب ـيــن ال ـ ــذات وبـيــن
ال ـعــوامــل ال ـخــارج ـيــة ،والـسـبــب فــي ذل ــك أن نـيـتـشــه ال ي ــرى مــن ال ـض ــروري ب ـقــاء اإلن ـس ــان ،وأم ــا أن ــا فــأقـ ّـر
ببقاء اإلنسان»(.((7
ـاف ٍ
والـحــق فــي هــذا األمــر مــع إقـبــال تـمــا ًمــا؛ فحين يـكــون لـلـبــاحــث اطــاع كـ ٍ
واف عـلــى ت ـصــورات نيتشه
عن اإلنـســان األخير واإلنـســان المتفوق ،يجدها تستند إلــى عملية هــدم مستمرة لمقومات األفالطونية
والهيغلية على السواء ،كما تقوم على هدم معالم القيم القديمة وفي مقدمتها اليوم اآلخر واإلله الواحد،
واإليمان بإرادة القوة إيمانًا وجود ًيا .وتعتقد الصيرورة ،وهذا ما ال نجد له صدى في كتابات إقبال.

خاتمة
تـعــود عــاقــة إقـبــال بالمؤسسة االسـتـشــراقـيــة إلــى مرحلة مبكرة مــن حـيــاتــه ،ويمكن الـقــول إن المستشرق
كبير في توثيق صلة إقبال بالمؤسسة االستشراقية ،سواء
البريطاني الشهير توماس آرنولد كان له ٌ
دور ٌ
أكان ذلك في مرحلة وجوده في الهند أم كان في مرحلة انتقاله إلى أوروبا إلكمال دراساته الفلسفية.
( ((7عبد الرحمن ،ص .151

( ((7نشر إقبال ذلك البحث في مجلة .The Indian Antiquary
( ((7الغوري ،ص .129
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واضحا ،ويمكن تلمس ذلك من خالل استشهاده ببعض
بدا تأثر إقبال بدراسات بعض المستشرقين
ً
مقوالتهم في أثناء إلقائه مجموعة من المحاضرات في مادة الفلسفة ،وال سيما التي كانت تبحث في
مجال تجديد الفكر اإلسالمي ،والتي تم نشرها في عام  1928من قبل الجمعية اإلسالمية الهندية في
كتاب بعنوان تجديد التفكير الديني في اإلسالم.
لم يتخذ إقبال موق ًفا موحدً ا من أطروحات المؤسسة االستشراقية في معالجة موضوع تجديد التفكير
الــديـنــي فــي اإلس ــام ،وقــد تـعــرض آلراء الـعــديــد مــن المستشرقين فــي مـجـمــل كـتــابــه ،لـكــن مــواقـفــه تتباين
بتباين أطروحات المستشرقين ومواقفهم .فتارة كان يشيد بدراسات بعض المستشرقين ،ممن كان يجد
أطروحاتهم تنصب في دعم توجهاته الفكرية المتعلقة ببحث قضايا تجديد الفكر الديني في اإلسالم،
كما هو الحال في بحثه عن مصادر التشريع الديني في اإلسالم ،حين أشاد بدراسة المستشرق النمساوي
ـوذجــا لــابـتـكــار .وكــذلــك بــدراســة المستشرق
فــون كــريـمــر فــي مــا يتعلق بــأصــالــة الـقــرآن الـكــريــم ،وعــده نـمـ ً
المجري أغناس غولدتزيهر في نقده لألحاديث في ضوء القوانين المستحدثة في النقد التاريخي.
وتارة أخرى لم يدخر وس ًعا في نقد تلك اآلراء االستشراقية وتفنيدها حين يجدها ال تتوافق مع معطيات
التفكير الديني في اإلسالم من وجهة نظره ،كما هو الحال في نقده لدراسة فون كريمر لقانون التشريع
فــي اإلس ــام ،وكــذلــك ال ــدراس ــة الـتــي قــدمـهــا مــاكــدونــالــد فــي مــا يـتـعـلــق بـتــأثــر الـفـكــر الـفـلـسـفــي اإلســامــي
بالمؤثرات البوذية ،وأثر تلك المؤثرات في صوغ الفكر اإلسالمي.
اهتمت المؤسسة االستشراقية ،وخاصة البريطانية ،ببحث أفكار إقبال في كتابه تجديد التفكير الديني
في اإلسالم وموقفه من معالجة جوانب تطور الفكر الديني في اإلسالم ،ويعد المستشرق الشهير هاملتن
جب أبرز المستشرقين البريطانيين ممن تصدى إلقبال ،وإن كانت مواقفه تتباين في دراساته؛ ففي كتابه
وجه جب عنايته إلى نقد إقبال واتهام أفكاره بالتناقض؛ األمر
الشهير االتجاهات الحديثة في اإلسالم ّ
الــذي أدى  -فــي رأيــه  -إلــى إذكــاء الـنــزاع الفكري فــي الهند ،فــي حين تــراجــع فــي نـقــده إلقـبــال فــي كتابه
المحمدية ،وعده أكثر فيلسوف إسالمي قدم صياغات تحديثية في اإلسالم.
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 عمرو عبد العزيز منير

نحن واآلخر وصراع الهوية
في السير الشعبية العربية
الصراع اإلسالمي البيزنطي في السير الشعبية العربية
Us and Them: The Conflict of Identity in Arabic Popular Folktales
The Byzantine -Muslim Conflict in the Arabic Legends

ٍ  تهتم الــدراســة بــالـقــراءة الشعبية لـحـ:ملخص
ـدث مهم يتمثل فــي الـصــراع اإلســامــي البيزنطي أثناء
 وما تشتمل عليه،الفتح اإلسالمي لمصر في ضوء المصادر األدبية ممثل ًة في السير الشعبية العربية
 كونها ق ــراء ًة مــراقـبـ ًة مــن خــارج المشهد الـتــاريـخــي أل ّنـهــا قــراءة المجتمع،مــن قــراءة شعبية لـلـحــدث
 نـحــاول فــي هــذه الــدراســة االقـتــراب منه ورصــد أبـعــاده والـتـعـ ّـرف. وليست قــراءة الفاعلين،لـلـحــدث
ٍ إلى أي
 وإلى أي مدى يمكن للسير الشعبية أن ترصد لنا قراء ًة،حد كان تأثيره في المخيلة الشعبية
كثيرا بحقائق الحوادث واألماكن والشخصيات
ً  لم تهتم الذهنية الشعبية.مغاير ًة للمصادر التقليدية
 وإنما وظفت ذلــك ك ّله في خدمة هدفها،التاريخية والتتابع الزمني في سياقها التاريخي الفعلي
. بحيث تبرز دور العامة في إعادة تشكيل تاريخهم، الثقافية/الفني بمضامينه االجتماعية
 الصراع البيزنطي، الصورة الذهنية، الفتح اإلسالمي، القراءة الشعبية:الكلمات المفتاحية
Abstract: This paper concerns the popular interpretation of the struggle between
Islam and Byzantium during the period of Islamic conquest of Egypt, as
reflected in the literary sources comprising the Arab folk epics and the popular
interpretation of that event. The study attempts to observe its dimensions and
gauge the extent of its effect on the popular imagination and to what extent the
popular epics provide us with a different interpretation of the traditional sources.
The popular mentality was little interested in the facts of the events, places, and
historical characters, and the chronology of events in their real historical context.
Rather , it made use of all of these things to serve its artistic goal with its social/
cultural content, since this gave prominence to the role of the ordinary people in
shaping their history.
Keywords: Popular Interpretation, Islamic Conquest, Mental Image, Byzantine
Conflict
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مقدمة
ت ـع ــددت ال ـب ـحــوث األكــادي ـم ـيــة ال ـتــي ُك ـت ـبــت ح ــول ال ـص ــراع اإلس ــام ــي الـبـيــزنـطــي ال ــذي دام مــن
8ه ــ628 /م حتى فتح القسطنطينية فــي 857هـ ــ1453 /م ،ولــم يكن األمــر حـكـ ًـرا على الكتابات
(((
التاريخية فقط ،وإنما اجتذب ذلك الصراع ُ
جانبا
الك ّتاب من مختلف االتجاهات  .ويتناول البحث ً
قـ ّلـمــا تـعـ ّـرض لــه الـبــاحـثــون بـخــاصــة باللغة الـعــربـيــة ،وهــو صــورة الـصــراع البيزنطي اإلســامــي وص ــداه في
الـمــاحــم الـعــربـيــة ،مــع التركيز بخاصة على الفتح اإلســامــي لمصر إضــافـ ًة إلــى البعد الــديـنــي وارتـبــاطــه
بالجدل اإلسالمي البيزنطي ،بوصفه نظر ًة جديد ًة لمحور جديد من محاور الصدام الحضاري والديني
والعسكري بين بيزنطة والعالم اإلسالمي في العصور الوسطى.
اخ ـتــرت س ـيــرة ف ـتــوح م ـصــر ال ـم ـحــروســة ،ومـقــارنـتـهــا مــع س ـيــرة ف ـتــوح الـبـهـنـســا ال ـغ ــراء أل ّن ـه ـمــا عـلــى عكس
المالحم العربية األخــرى ،يــدور محورهما األســاســي وبعداهما الزمني والمكاني حــول دائــرة المعارك
ً
إشكال مفاده :إلى أي مدى يمكن
اإلسالمية البيزنطية على مناطق النفوذ بين الجانبين ،لتثير الدراسة
الــوثــوق بــالـقــراءة الـشـعـبـيــة((( لـحـ ٍ
ـدث مـهــم يتمثل فــي الـصــراع اإلســامــي الـبـيــزنـطــي أثـنــاء الـفـتــح اإلســامــي
لمصر في ضــوء المصادر األدبـيــة ممثل ًة في السير الشعبية العربية ،نحاول االقـتــراب منه ورصــد أبعاده
عما اعتدنا الوصول إليه ومدى تأثيره في المخيلة الشعبية؟ وإلى أي مدى يمكن للسير
بطريقة تختلف ّ
الشعبية أن ترصد لنا قراء ًة للحدث مغاير ًة المصادر التقليدية؟
تتبع درجة تأ ّثر المخيال الشعبي بالحدث السياسي ،وما علق
تكمن أهمية اإلشكال في مساعدتنا على ّ
بالذهنية الشعبية من الصراع ،وكيف تناولته من منظورها البسيط والعميق في آن واحــد ،وإلى أي ٍ
حد
مصدرا للحدث التاريخي .وبنا ًء عليه ،تجعلنا هذه الصورة بدقة تفاصيلها
يمكن اعتماد السير الشعبية
ً
وشحنتها الدينية ذات النكهة الخاصة ،نرى قراء ًة ليس لها نظير في القراءة الرسمية ،وتحمل إلينا صوت
الناس وهي في موقع المراقب وليس الفاعل التاريخي.
مدة الفتح اإلسالمي لمصر من قصص
خلو ّ
كثيرا ما كنت أتساءل عن سر ّ
كما تجدر اإلشارة إلى أنّني ً
شعبية تسجل الـبـطــوالت والـمـعــارك التي خاضها أصـحــاب الــدعــوة الـجــديــدة ،وهــم يــواجـهــون فــي مصر
أهم معاقل الروم((( (بيزنطة) ثانية القوتين العالميتين اللتين كانتا تسيطران على العالم المعروف آنذاك.
((( األمين أبو سعدة« ،بيزنطة في المالحم العربية» ،في :دراسات في تاريخ العصور الوسطى ،حاتم الطحاوي (محرر)( ،القاهرة:
دار عين ،)2003 ،ص .275

ـدرا لــدراســة الـتــاريــخ االجتماعي قــراءة فــي الـسـيــرة الـظــاهــريــة» ،فــي :بـيــن األدب والـتــاريــخ
((( قــاســم عـبــده قــاســم« ،الـسـيــرة الشعبية مـصـ ً
(القاهرة :دار الفكر ،)1986 ،ص .141-140

((( «ال ــروم» مصطلح ورد فــي ســورة الــروم (الـقــرآن الـكــريــم) ،كما فــي مكاتبة النبي ،صلى الله عليه وسـلــم ،إلــى هرقل عظيم الــروم،
واستخدمته المصادر العربية المبكرة عند الحديث عن البيزنطيين .أما الصليبيون فقد كان المصطلح األغلب المستخدم في المصادر
العربية هــو الـفــرنــج واإلفــرنــج .أمــا فــي «اآلداب الشعبية» فـ ُـأطـلــق مصطلح الــروم على الصليبيين فــي حـكــايــات «ألــف ليلة ولـيـلــة» التي
أطلقت مسمى «الروم» على الصليبيين ،وإن كانوا يعرفون بالفرنج في المصادر التاريخية العربية التي تناولت الحركة الصليبية على
المشرق .ولم يستطع بعض الكتابات الحديثة أن يربط بينهما ظ ًنا منه أنّ الحكايات تتناول «الــروم» البيزنطيين ،أما سيرة فتوح مصر
الب ْه َن َسا فقد تناولتا المصطلح على اآلخر المسيحي دون فرق كبير بين البيزنطي والكاثوليكي الغربي ،انظر:
المحروسة وسيرة فتوح َ
قاسم عبده قاسم ،بين التاريخ والفولكلور (القاهرة :دار عين ،)1998 ،ص .171

ثاحبأو تاسارد
رعلا ةيبعشلا ريسلا يف يطنزيبلا يمالسإلا عارصلا :ةيبرعلا ةيبعشلا ريسلا يف ةيوهلا عارصو رخآلاو نحن

79

ّ
قائما عن اختفاء هذا الجهد الشعبي في تسجيل فتح العرب مصر((( إلى أن ظهر كتاب سيرة
ظل السؤال ً
الب ْه َنسا الـغــراء على أيــدي الصحابة والـشـهــداء الــذي قـ ّـدم الرؤية الشعبية للفتح اإلسالمي لصعيد
فتوح َ
ِ
ِ
َ
اص َر ِ
الع ِ
ض َي
روسة َعلى َيــد َس ِّيدي َع ْمرِو بن َ
مصر (مصر العليا) .ثم تبعه كتاب بعنوان ُفتوح ْ
الم ْح َ
مص َر َ
يعد أول رؤية ورواية شعبية للفتح اإلسالمي للوجه البحري (مصر السفلى) .وير ّد ٌ
كل
الل ُه َع ْن ُه((( الذي ّ
شعبيا يتناول فتح العرب مصر ً
تناول يمزج بين
نصا
منهما على العديد من التساؤالتّ .
ويقدم الكتابان ً
ً
الحقيقة والخيال ،ليحرراه من قيود التاريخ وصرامته وانطالقه في رحاب اإلبداع الفولكلوري انطال ًقا
تمر على الوعي الشعبي دون استجابة
واضحا
ً
ً
وصريحا ،وهو على كل حال يؤكد أنّ فتوح مصر لم ّ
يـقـظــة وانـتـبــاه وا ٍع ب ــدور الـشـعــب فــي تـسـجـيــل ب ـطــوالت ه ــذا ال ـحــدث ويـســاعــد فــي تـصــور الـسـيــاق الـعــام
سدها وبعث الحياة
للحدث التاريخي ويسد الفجوة الناتجة من عجز المصادر التاريخية التقليدية عن ّ
في الهيكل العظمي للحقائق التاريخية الجافة التي تحملها المصادر عن أحداث الفتح وتفاصيله.
وســة َعـ َلــى َيـ ـ ِـد َسـ ِّـيـ ِـدي عـمــرو بــن الـ َـعـ ِ
ـاص َر ِض ـ َـي الـلـ ُه َعـ ْنـ ُه».
ـوح ِمـ ْـصـ َـر الـ َـمـ ْـحـ ُـر َ
الـعـنــوان الـكــامــل للسيرة « ُف ـ ُتـ ُ
توجه القارئ إلى استكناه مضامين النص الشعبي /التاريخي
والعنوان من أهم العتبات الداللية التي ّ
(((
وتفكيك شفراته واستكناه محموالته الداللية ،بما يعطيه من انطباع أولي عن المحتوى  .والواضح من
عنوان السيرة أنّ البطولة في هذا العمل مقصودة للمكان ،وهو مصر ،فهي المعنية بهذا الكتاب وهي
محوره ،وذكر حكاياتها مع الفتح اإلسالمي.
ُنـســب الـكـتــاب إلــى مــؤلـ َفـيــن هـمــا الــواقــدي (130هـ ـ 207 -ه ــ) ،ومـحـمــد بــن إسـحــق األم ــوي((( .ومــن خــال
مناقشة الـجــوانــب المختلفة المتعلقة بإشكالية الـمــؤلــف ،ولغة السيرة ومصطلحاتها ،نخلص إلــى عدم
وس ِة َع َلى َيـِـد َس ِّي ِدي َع ْم ِرو بن ال َع ِ
اص َر ِض َي الل ُه َع ْن ُه» إلى الواقدي ألسباب
الم ْح ُر َ
نسبة سيرة « ُف ُت ُ
وح ِم ْص َر َ
منها أنّ طبعة كتاب «فتوح الشام»((( التي وردت فيها أخبار عن فتوح مصر والبهنسا اقتصرت على ذكر
فتح العرب صعيد مصر ولم تتطرق إلى اإلسكندرية أو دمياط أو شمال الدلتا ،كما أنّ النص المتعلق
بفتوح البهنسا حوله العديد من الشكوك تعضدها الشواهد؛ منها أنّه قد ورد فيه أسماء ألماكن عديدة في
ٍ
بمسميات لم تكن قد اس ُتحدثت زمن الواقدي (ت207 .هــ822 /م) ،إذ نجد عند الواقدي
صعيد مصر
ذك ـ ًـرا ل ـ «قــريــة الـجــرنــوس» فــي فـتــوح الـشــام ،ثــم فــي سـيــرة فـتــوح الـبـهـنـســا .وهــذا االســم لـلـقــريــة لــم يـكــن قد
ٍ
بأقوال البن خلكان
ُأطلق عليها ّإل الحقًا .إضاف ًة إلى استشهاد الراوي في سيرتي البهنسا وفتوح مصر
(ت671 .هـ) وإن أخطأ في ذكر عنوان كتابه المنسوب إلى ابن كثير «البداية والنهاية»((( .والشواهد عديدة
((( للمزيد راجــع :ألفريد بتلر ،فتح الـعــرب لمصر ،ترجمة محمد فريد أبو حديد ،ط ( 2القاهرة :لجنة التأليف والترجمة،)1964 ،
ص .240-288

((( سيرتان شعبيتان ترويان الفتح اإلسالمي لمصر قمت بتحقيقهما ،نشرت األولى في القاهرة  ،2012والثانية في .2016

((( أحمد فرشوخ ،جمالية النص الــروائــي ،مقارنة تحليلية لــروايــة «لعبة النسيان» (الرباط :دار األمــان للنشر والتوزيع ،)1996 ،ص 22؛
محمد فكري الجزار ،العنوان وسيموطيقا االتصال األدبي ،سلسلة دراسات أدبية (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)1998 ،ص .8

((( نـجــد محاول ًة من الــراوي للخلط بين اســم محمد بن إسحق األمــوي ومحمد بن إسحاق بن يسار المدني الــذي ُعــرف باهتمامه
البالغ بعلم المغازي.

((( أبو عبد الله الواقدي ،فتوح الشام ،ج ( 2بيروت :دار الكتب العلمية ،)1997 ،ص .292-198 ،87-32

((( مجهول ،سيرة فتوح البهنسا الغراء ،تحقيق عمرو عبد العزيز منير ،سلسلة الجوائز (القاهرة :هيئة قصور الثقافة ،)2012 ،ص .143
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حول عدم نسبة السيرة لـلواقدي بما فيها الجزء المتعلق بفتوح الصعيد والبهنسا .وفي ظني وتقديري أنّه
ٍ
طبقات أدبية تشبه تلك الطبقات الجيولوجية،
مجهول؛ فمن خصائص الرواية الشعبية أنّها تتكون من
يعدلون ويزيدون باستمرار أو يحذفون من الرواية األصلية تلبي ًة لحاجة
إذ يتناقلها الرواة
شفاها ،فكانوا ّ
ً
جمهور المستمعين ،حتى تم تسجيل الرواية في أحد أشكالها على صفحات النسخ المتعددة للكتاب
المخطوط الذي لم يلبث أن ُطبع منه عدة نسخ تكشف كل طبعة عن صحة ما ذهبنا إليه .األمر الذي
يدعونا دون حــذر شــديــد إلــى التحقق مــن عــدم نسبة الكتاب لـلــواقــدي (130هـ ــ747/م 207 -ه ــ822 /م)،
إذ كان من األحرى أن ترد أسماء األماكن بمسمياتها التي كانت عليها في حياتهً .
فضل عن نقل راوي
ً
سيرة فتوح مصر ً
مستهل بقوله:
سماه بأبي إسحاق األموي
وعمن ّ
أيضا العديد من النقول عن الواقدي ّ
(((1
ُ
الو ِاق ِد ُّي َر ِح َم ُه الل ُه َت َعا َلى» ،أو « َق َ
إس َح َ
اق األ َم ِو ُّي رحمه الله» .
«قال َ
ال ُم َح َّمدٌ ْب ُن ْ
وتستمد هــذه الـسـيــرة أهميتها مــن اختالفها عــن بــاقــي السير والـمــاحــم العربية األخ ــرى؛ يــدور محورها
األساسي وبعداها الزماني والمكاني حول دائــرة المعارك اإلسالمية البيزنطية في شمال مـصــر( ،((1كما
أ ّنـهــا سيرة قصصية وتاريخية تكاد تكون مجهول ًة عند كثير مــن الباحثين فــي التاريخ واآلداب الشعبية
لتشعب أحداث السيرة
الذين لم يلتفتوا إليها ،ولم يدققوا نصوصها ،ولم يبحثوا موضوعها باستفاضة؛ ّ
وتعقّدها .وإذا حكمنا بعدد عناوين المخطوطات( ((1والروايات المختلفة للرواية التي بقيت من الكتاب
بعناوينه المتعددة؛ «فتوح مصر المحروسة»( ((1أو «فتوح مصر وأعمالها»( ،((1أو «فتوح مصر والفيوم
شعبيا ،وقد
واإلسكندرية ودمياط وغيرها من الجزاير والبالد»( ،((1يمكن القول :إنّ صاحبها كان مؤل ًفا
ً
نفر من الدارسين إلى معالجة تحفته السردية بوصفها ً
عمل في التاريخ ال قصة تاريخية( .((1وعلى
مال ٌ
ٍ
برواية مشابهة سنة  1825بعنوان «كتاب فتوح
الرغم من أنّ األستاذ هنريك آرند همقر نشر هذه السيرة
مـصــر واإلس ـك ـنــدريــة»( ،((1ونـسـبـهــا إلــى أبــي عـبــد الـلــه محمد بــن عـمــر بــن واقــد الــواقــدي الـمــدنــي وعـ َّـدهــا
( ((1مجهول ،كتاب فتوح مصر المحروسة على يد سيدي عمرو بن العاص ،مخطوط في دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة،
رقم  110الحسيني ،ق .19 ،12 ،4
الب ْه َن َسا في فكرة الصراع البيزنطي اإلسالمي.
( ((1تشترك سيرة األميرة ذات الهمة مع سيرة فتوح َ

( ((1فــي مكتبة أحمد الثالث توجد مخطوطة يرجع تاريخ نسخها إلى القرن التاسع الهجري (899هــ1478 /م) برقم (أحمد الثالث
 ،)2890منسوبة إلى الواقدي بعنوان «فتوح مصر».

( ((1مخطوطة بعنوان «كتاب فتوح مصر المحروسة على يد سيدي عمرو بن العاص» متاحة في دار الكتب والوثائق المصرية برقم
( 100الحسينى).

( ((1مخطوط مصور بدار الكتب في القاهرة برقم  1058تاريخ تيمور؛ ومخطوط آخر بعنوان «هذا كتاب فتوح مصر وأعمالها للشيخ
اإلمام ابن إسحاق األموي نفعنا الله به وببركاته في الدنيا واآلخرة آمين» متاح بدار الكتب والوثائق المصرية برقم ( 1420زكية).

( ((1مخطوط بعنوان« :فتوح مصر والفيوم واإلسكندرية ودمياط وغيرهم من الجزائر والبالد تأليف العالم العالمة الواقدي رضي
الله عنه وأرضاه» ،دار الكتب والوثائق المصرية ،رقم  1784تاريخ تيمور.

( ((1حول أبعاد العالقة بين التاريخ والقصة التاريخية ،راجع :روبرت إروين« ،ابن زنبل وقصة التاريخ» ،في :الكتابة وأشكال التعبير
في إسالم القرون الوسطى ،آفاق المسلم ،جوليا براي (محرر) ،ترجمة عبد المقصود عبد الكريم (القاهرة :المركز القومي للترجمة،
 ،)2015ص  26وما بعدها.

( ((1نشرها هنريك آرند همقر في ليدن سنة  1825برواية مختلفة بعنوان «فتوح مصر واإلسكندرية» المنسوب إلى المؤلف الشيخ
أبــي عبد الله محمد بن عمر بن واقــد الــواقــدي المدني ،انظر :مجهول ،فـتــوح مصر واإلسـكـنــدريــة (منسوب إلــى أبــي عبد الله محمد
بن عمر بن واقد الواقدي المدني) ،تحقيق هنريك آرند همقر (ليدن :د .ن.)1825 ،.
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ومهما مــن مـصــادر الـتــاريــخ التي تــروي قصة الفتح اإلســامــي لمصر ،فإنّنا ال نتفق معه
ـدرا أصـيـ ًـا
مـصـ ً
ً
فــي الشطر األول مــن رؤيـتــه ،بينما نــوافـقــه الــرأي على أ ّنــه يــدخــل ضمن «الـقـصــة الـتــاريـخـيــة»(((1؛ إذ كان
لهما أللفريد بتلر في كتابه «فتح العرب لمصر» ووضعه في مقدمة الكتب المهمة التي استفاد
النص ُم ً
منها في تأليفه كتابه عن الفتح .وأشــار بتلر إلى هذا الكتاب الذي نحن بصدده وأكد أنّه منسوب إلى
ً
خطأ ولكنها
الــواقــدي« :وأمــا تلك الكتب التي تحمل اسمه مثل كتاب ‹فتوح مصر› فإنّها تُنسب إليه
(((1
ً
في العادة تذكر منسوب ًة إلى اسمه
المدعي بأنّه الواقدي» .
تسهيل في القول بدل أن ُيقال إنّها تأليف ّ
تفصح الـقــراءة األول ــى للسيرة عــن وظـيـفــة هــذه الـنــوعـيــة مــن الـسـيــر لــدى شــريـحــة عــريـضــة مــن الجمهور؛
ٍ
إذ كانت ً
محل للرواية الشفاهية على
نطاق واســع(((2؛ تلبي ًة لحاجة اجتماعية مثل :تأكيد حق القبائل
وأح ـفــاد مــن شــاركــوا فــي الـفـتــوح بـعــد أن شـعــر أحـفــاد الـفــاتـحـيــن األصـلـيـيــن أ ّنـهــم مـهـمـشــون ومـسـتـبـعــدون
عـ ّـمــا كــانــوا يــرون أ ّنـهــا مكافآتهم ال ـعــادلــة( ،((2أو تلبي ًة لحاجة ثقافية عند الجمهور الــذي كــان تــوا ًقــا إلى
معرفة وقائع النهاية والبداية :نهاية الــروم المسيحيين (البيزنطيين) في مصر وبداية العرب المسلمين،
تبريرا لمزاعم الحق فــي الحصول على الــرواتــب.
وزاد الــرواة فيها ،بــل اختلقوا فيها لخدمة أغراضهم
ً
وباختصار ،فقد تم حفظ قصص الفتوح ،ليس بسبب االهتمام بإنتاج سرد تاريخي واضح فقط ،ولكن
أيـ ًـضــا أل ّنــه كــان هناك شعور بــأنّ ذلــك أمــر مفيد ،ومــن ثــم فــإنّ الـمــادة التي لــم تكن مـفـيــدةً ،مثل التأريخ
التتابعي المضبوط لــأحــداث كانت تُل َقى في زوايــا الـنـسـيــان( .((2وأبــدى الــرواة اهتما ًما ببعض جوانب
الفتوح ،وكانوا أقل اهتما ًما بجوانب أخرى قد تبدو في عيوننا اليوم أكثر أهمية(.((2
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،م ــن غـيــر الـمـقـبــول عـلـمـ ًـيــا أو مـنـهـجـ ًـيــا ال ـم ـقــارنــة بـيــن ن ــص ه ــذا ال ـك ـتــاب «ف ـت ــوح مـصــر
المحروسة» ونص كتاب «فتوح مصر وأخبارها» البن عبد الحكم ،على الرغم من أنّ النصين يدوران
ح ــول ح ــدث تــاري ـخــي واحـ ــد ،ه ــو س ـقــوط ال ـح ـكــم الـبـيــزنـطــي وب ــداي ــة ال ـح ـكــم اإلس ــام ــي ،ب ـعــد ال ـصــدام
الـعـسـكــري والـسـيــاســي بينهما؛ إذ إنّ كـ ًـا مــن الكتابين ينتمي إلــى نـمــط مــن الـكـتــابــة يختلف عــن النمط
الذي ينتمي إليه الكتاب اآلخر .كما كان ابن عبد الحكم مؤرخً ا مهمته أن يبحث عن الحقيقة ويسجلها
تسرب إلى روايته بعض الحكايات الشعبية( ((2ولك ّنها في أغلبها اقتصرت على ما يتعلق بفضائل
وإن ّ
(((2
مصر وتاريخها القديم .
( ((1إروين ،ص .69

( ((1بتلر ،ص .23

( ((2أنكر ابن الحاج في المدخل إلى الشرع الشريف وغيره من رجال الدين هذه القصص التي كانت تُروى للعامة ،للمزيد انظر:
ابــن ال ـحــاج ،الـمــدخــل إل ــى ال ـشــرع ال ـشــريــف ،ج ( 4ال ـقــاهــرة :دار ال ـتــراث ،د.ت ،).ص 80؛ مـحـمــد بــن مـحـمــد بــن أحـمــد بــن األخ ــوة،
معالم القربة في طلب الحسبة ،تحقيق إبراهيم شمس الدين (بيروت :دار الكتب العلمية ،)2001 ،ص .190

( ((2هـ ـي ــو ك ـي ـن ـيــدي ،ال ـف ـت ــوح اإلس ــام ـي ــة ك ـيــف غ ـيــر ان ـت ـش ــار اإلس ـ ــام ال ـع ــال ــم الـ ــذي ن ـع ـيــش ف ـي ــه ،تــرج ـمــة قــاســم ع ـبــده قــاســم (ال ـق ــاه ــرة:
عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،)2015 ،ص .40-39
( ((2المرجع نفسه ،ص .26
( ((2المرجع نفسه ،ص .40

( ((2إبراهيم أحمد العدوي ،ابن عبد الحكم رائد المؤرخين العرب (القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية ،)1963 ،ص .69

( ((2ابن عبد الحكم ،فتوح مصر والمغرب ،تحقيق علي عمر (القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،)2004 ،ص  28وما بعدها.
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كان الــراوي في «فتوح مصر المحروسة» يدخل إلى تاريخ الفتح اإلسالمي لمصر من بوابات الخيال
ٍ
بأمثلة عديدة ال تكاد
والحبكة الدرامية الواضحة في روايته(((2؛ إذ يحفل كتاب «فتوح مصر المحروسة»
تخلو منها صفحة واحدة من صفحات الكتاب؛ بحيث نجد الراوي ينسج في خياله أجواء المداوالت
التي تتم في المعسكر البيزنطي أو في قصر المقوقس ،وطرق اختيار الرسل والتراجمة والوقوع في غرام
(((2
ـوســة
األبطال المحاربين المسلمين أو التعاطف معهم ،ويختلق الحوار الــذي دار بين الملكة َأ ْر َمــا ُنـ َّ
الحاجب ِ
ثميالطوس(.((2
ورسل المسلمين أو بينها وبين جنودها أو َ
إضــاف ـ ًة إلــى انـشـغــال ال ــراوي ب ــدور شـخـصـيــة اخـتـلـقـهــا وهــي ريـنــا أخــت مــاريــة الـقـبـطـيــة( ((2الـتــي ســاعــدت
الجنود المسلمين على فتح دمـيــاط وتحريرهم مــن األســر ،نجد أنّ الذهنية الشعبية انشغلت بالبحث
عــن الـسـطــور الـمـفـقــودة فــي حـيــاة مــاريــة القبطية (الـتــي تـسـ ّـرى بـهــا الـنـبــي صـلــى الـلــه عليه وسـلــم) وتنقب
عن الشخصيات الثانوية كي تكتمل الحبكة الدرامية ،لتساعدنا على رؤيــة العناصر التي ظلت عالق ًة
بالذهنية الشعبية عــن مــاريــة القبطية ،وعالقتها بالنبي والـتــي كــانــت تحتوي فــي عناصرها على مسائل
شغلت الضمير الجمعي ووجدها فرص ًة ألن يطرحها في إطار رؤيته الشعبية للشخصيات واألحداث
في سياق بحثه المستميت عن العناصر المنسية والناقصة والقلقة في الحدث التاريخي(.((3
وسة» تتشابه تما ًما مع اإلطار
الم ْح ُر َ
أما عن الخلفية التاريخية للملحمة فالواضح أنّ سيرة « ُف ُت ُ
وح ِم ْص َر َ
الب ْه َن َسا الغراء» ،بوصفها قص ًة تاريخية ُقصد بها إذكاء الروح الجهادية في سامعيها،
العام لسيرة «فتوح َ
والحث على الجهاد .ويرى
وقد مزج الراوي بين حقائق التاريخ والخيال ليصنع قص ًة تتقد بالحماسة
ّ
الب ْه َن َسا وسيرة عنترة بن شداد تعودان إلى العصور الوسطى( ،((3ويشي األسلوب في
نوريس أنّ فتوح َ
(((3
كليهما بذلك ،وهو ما
وسة» التي تدور قصتها بصفة
الم ْح ُر َ
يصح بالضرورة على سيرة « ُف ُت ُ
وح ِم ْص َر َ
ّ
أساسية حول فتح مصر واإلسكندرية والثغور المصرية المهمة ،كدمياط ورشيد وتنيس واإلسكندرية،
وكــانــت الـفـكــرة الـعــامــة واض ـحـ ًة؛ كــان انـتـصــار المسلمين فــي مـصــر تـعـبـيـ ًـرا عــن مشيئة الـلــه ومـكــافــأتــه لهم
العتناقهم اإلسالم ،وكانت هزيمة البيزنطيين كذلك جز ًءا من الخطة الربانية ،وعقا ًبا لهم على التوفيق
بين وحدانية الله وإيمانهم بالثالوث ،وعلى حكمهم الظالم .وتتجلى هذه الفكرة باستمرار في غزارة
التبادل بالرسائل أو الخطب بين العمال المسلمين والبيزنطيين( .((3ثمة خيط آخر منسوج مع رواية سيرة
( ((2قاسم عبده قاسم ،واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني نهاية المماليك بين التاريخ والحكي الشعبي (القاهرة :دار عين
للدراسات والبحوث ،)2014 ،ص ( 25 - 24بتصرف)؛ انظر :فتوح البهنسا.
( ((2فتوح مصر المحروسة ،ق .13

( ((2المرجع نفسه ،ق .18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13
( ((2المرجع نفسه ،ق .11

( ((3محمد عبد الله عنان ،مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري (القاهرة :مكتبة األسرة ،)1999 ،ص 11؛ عمرو عبد
العزيز منير ،األساطير المتعلقة بمصر في كتابات المؤرخين المسلمين ،ط ( 2القاهرة :سلسلة مكتبة األسرة ،)2012 ،ص .122
( ((3ابن الحاج ،ج  ،4ص .80

الب ْه َن َسا الـغــراء‘ ،كتاب مــن كتب المغازي اإلســامـيــة» ،مجلة الـفـنــون الشعبية ،الـعــدد ( 46كانون
( ((3إبــراهـيــم كامل أحـمــد’ « ،فـتــوح َ
الثاني /يناير  -آذار /مارس  ،)1995ص .145 ،75
( ((3فتوح مصر المحروسة ،ق .80 ،79 ،78

ثاحبأو تاسارد
رعلا ةيبعشلا ريسلا يف يطنزيبلا يمالسإلا عارصلا :ةيبرعلا ةيبعشلا ريسلا يف ةيوهلا عارصو رخآلاو نحن
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فتوح مصر المحروسة ،وهــو القوى العسكرية اإلسالمية والمآثر البطولية ،ويعكس بناء الشخصيات
الحبكة ويعززها؛ بحيث تجسد الشخصيات الرئيسة :عمرو بن العاص ،وخالد بن الوليد ،وأبو عبيدة
بــن ال ـجــراح والـشـخـصـيــات األخ ــرى الـمـســانــدة لـهــم فــي الـسـيــرة ،الفضيلة الــروحـيــة والـعـسـكــريــة بالتتابع،
دائما ،لك ّنهم يواسون أنفسهم باآليات القرآنية
قدرا
وتبلغ شجاعة المسلمين وقواتهم ً
خياليا؛ إنّهم قلة ً
ً
واألحاديث النبوية والمآثر البطولية ألسالفهم ،العرب ال يخونون وال يكذبون ،والعالقات بينهم طيبة،
ومفعمة باإلحساس بالعدل ،وهم نماذج مطلقة للفضيلة ،لك ّنهم قبل كل شيء أتقياء ،ويلتزمون بصرامة
باآلخرة والثقة بالنصر أو الشهادة ،بينما أعداؤهم المسيحيون على العكس تما ًما( .((3ونجد النبوءات
جسرا على الفجوة بين ما حدث
عن قرب ظهور البطل المخلص لمصر؛ وحكايات تشرح وتفسر وتقيم
ً
بالفعل ،والروايات الجزئية لإلخباريين والمؤرخين والوثائق (التي تمثّل جز ًءا من التاريخ ولكنها ليست
التاريخ ك ّله) .وقد حملت هذه الرؤية القراءة الشعبية ألحداث الفتح اإلسالمي لمصر( .((3وتمكننا من
قياس درجة تأثير الحدث السياسي في المخيلة الشعبية.
يستهل الــراوي سيرته ببداية المشاورات والمراسالت بين عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب حول
ضرورة فتح مصر ،ولك ّنه في الطريق يأبى إال المرور بمحاولة التقرب من الذات ،وذلك حين يعرض
الــراوي مــا يجب ومــا ال يجب مــن وجهة نظره الدينية فــي سياق حديثه عــن أحــد حملة رســالــة عمر بن
يوجهه عمر بن الخطاب إلى
الخطاب ،وكيف يجب أن تكون هيئته بوصفه
ً
نموذجا للمسلم ،وكيف ّ
(((3
ضرورة التزام األخالق الدينية ً
الر َجال» .
قائلَ :
«ه ِذ ِه الدِّ َيب َ
اج ُة َ
الح ِر ُير ا َّلتِي َع َل ْي َكْ ،لب ُس َها َح َر ٌام َع َلى ِّ
فهو ينقل األخالقيات الدينية إلى مقام الثقافة ،رسال ًة منه إلى الحاكم والمحكوم لتعطي ُبعدً ا عن مدى
تصور الذات وارتباطها الوثيق باألخالقيات الدينية ،وضرورة العودة إلى الزهد وترك الترف الذي يعيشه
يعبر عن حال المجتمع الذي يتلقاها
مجتمع الراوي .ما يؤيد عمق السيرة الشعبية وغناها الواضح بما ّ
في لحظة تاريخية مأزومة.
ثم يستعرض الــراوي بداية سير المعارك التي دارت وقائعها بين العرب والبيزنطيين في مصر السفلى،
ويأتي على رسالة من عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب .ولعل الحديث عن هذه الرسالة يذ ّكرنا
بما تـنــاولــه الـمــؤرخــون مــن أنّ عـمـ ًـرا أخـبــر عـمــرو أ ّنــه مــرســل إلـيــه كـتــا ًبــا فــإن أدركــه قبل دخــولــه أرض مصر
فليعد من حيث أتــى ،وإن أدركــه بعد دخولها فليمض على بركة الله ،وأنّ
عمرا قد أدركــه هذا الكتاب
ً
وهــو ال يــزال في فلسطين ،فلم يقرأه ّإل بعد أن تأكد من أ ّنــه في أرض مـصــر( .((3وبــدأ تصاعد أحــداث
»(34) Paret Ruidi, «Die legendare Futuh - Literatur, ein arabisches Volkseposp La poesia epica e la sua formazione,
;Accademia Nazionale dei Lincei, Atti 139 (1970), pp. 742-743

ان ـظــر :روب ــرت ج .هــوالنــد« ،ال ـتــاريــخ والـقـصــة والـتــألـيــف فــي ال ـقــرون األول ــى مــن اإلسـ ــام» ،ف ــي :الـكـتــابــة وأش ـك ــال الـتـعـبـيــر ف ــي إس ــام
القرون الوسطى «آفاق المسلم» ،جوليا براي (محرر) ،ترجمة عبد المقصود عبد الكريم (القاهرة :المركز القومي للترجمة،)2015 ،
ص .69 - 68

( ((3قـ ــارن الـسـمــات الـمـمــاثـلــة فــي سـيــرة فـتــوح البهنسا ال ـغــراء ،وفـتــوح ال ـشــام ،لـلـمــزيــد ،انـظــر :عـبــد الـمـنـعــم شـمـيــس« ،قـصــة البهنسا»،
مجلة الفنون الشعبية ،العدد األول ( ،)1956ص 38 - 34؛ كامل أحمد ،ص .145 - 137
( ((3فتوح مصر المحروسة ،ق .2

( ((3قارن مع رواية :ابن عبد الحكم ،ص .77
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الج َّراح حين يأذن فيها إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى مصر ،ثم
السيرة بعد رسالة عمر إلى عامر بن َ
نجد تتابع النجدات وانضمام العديد من القادة التاريخيين الذين تم استدعاؤهم من ذمة التاريخ إلى
جيش عمرو أبرزهم خالد بن الوليد .ومضت القصة تروي تحركات الجيش العربي لنجد صور ًة مغاير ًة
لخالد بن الوليد جعلته ً
بطل مواز ًيا للبطل الرئيس في السيرة وهو عمرو بن العاص الذي كان له أعداء
دورا ال يقل أهمي ًة
أشرار قاموا بدور في بناء السيرة وتطور المعارك الحربية ،وجعلت لخالد بن الوليد ً
مــن حيث جــوهــر فعله ويـتـســاوى مــع األمـيــر عـمــرو ،ويــدعــم وجــوده على مــدى نــص السيرة على الرغم
تاريخيا وفــاة خالد بن الوليد في الشام في غضون أقل من أربــع سنوات من عزله ،عام
من أنّ الثابت
ً
21هـ642 /م ،ودفن في حمص حيث كان يعيش منذ ُعزل.
ولعل وجود خالد في «سيرة فتوح مصر المحروسة» وكذلك وجوده ً
ّ
رئيسا في «سيرة فتوح البهنسا
بطل ً
يعدان صدً ى لما علق بأذهان الرواة عن فعال خالد وبطوالته في أرمينية ،وانبهارهم بانتصاراته
الغراء» ّ
فــي ال ـشــام وال ـعــراق ح ـيــث تـغـ ّنــى ال ـش ـعــراء بـفـعــالــه ،فــوهـبـهــم خــالــد وأغـ ــدق عـلـيـهــم مــن مــالــه ،ورس ــم في
تشرئب بأبصارها
مخيلتهم النموذج األمثل للبطل؛ إنّها الذهنية الشعبية التي ال تتغنى بهزائمها ،ولك ّنها
ّ
وملحميا .إنّه الهروب إلى ٍ
ماض ذهبي ،من حاض ٍر
إلى عصور البطولة العربية اإلسالمية تجترها سرد ًيا
ً
يتربص بها الدوائر سواء
داخليا
جارح محبط ،متشرذم ،منهزم
وخارجيا على السواء ،ومن ّ
عدو تاريخي ّ
ً
ً
أجاء من الشرق الفارسي أو التتاري أم جاء من الغرب البيزنطي أو الصليبي(.((3
أي رقابة تاريخية أو أخالقية أو أدبية قد تعوق
وفي ضوء هذا ،فإنّ الذهنية الشعبية تتسم بالصدامية مع ّ
تجسيده بالشكل األمثل الذي يرنو إليه الوعي والضمير الشعبي .ولذلك ،فإنّ الراوي يأتي بشخصياته
جليا بين القصص الشعبي والتاريخ؛ «فــاألول ينشد ما يجب
وأحــداثــه من ثنايا التاريخ ،ليظهر الفرق ً
عما كان»(((3؛ فيختار الراوي من التاريخ من يحقق له حلمه /حلم جمهوره.
أن يكون ،والثاني يفتش ّ

وي ــروي تـطـلـعــاتــه وأمــانـيــه رواي ـ ًة أدب ـي ـ ًة مستعي ًنا بــالـمــادة الـتــاريـخـيــة ومـحـمـ ًـا إيــاهــا هـمــوم الـشـعــب وآمــالــه،
ويـصـبــح فــي حــالــة تـصــادم دائـمــة مــع أي حــدث تــاريـخــي ال يـخــدم الـفـكــرة الــرئـيـســة الـمـنـشــودة .ووسيلته
(((4
ـوح ِمـ ْـصـ َـر
فــي ذلــك خـيــالــه ،وإيـمــانــه الـمـطـلــق بـعــدالــة حـلـمــه  .وعـلــى الــرغــم مــن أنّ الـسـيــرة الشعبية «ف ـ ُتـ ُ
وسة» تحقق النصر العسكري الساحق ألبطالها على البيزنطيين ،فإنّ هذا االنتصار /الحلم يبقى
الم ْح ُر َ
َ
تعبيرا عن
مزيجا من الواقع التاريخي والخيال القصصي ،على نحو ما يعالجه المتخيل السردي أو يراه
ً
ً
(((4
أحالم الضمير الجمعي وآماله .
( ((3محمد رجب النجار ،األدب الملحمي في التراث الشعبي العربي (القاهرة :الهيئة العامة لقصور الثقافة ،)2007 ،ص .95

( ((3عبد الحميد يونس ،الظاهر بيبرس في القصص الشعبي (القاهرة :دار القلم ،د.ت ،).ص 5؛ طالل حرب ،بنية السيرة الشعبية
وخطابها الملحمي في عصر المماليك (بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،)1999 ،ص .11

( ((4يــوســف إسماعيل ،الــرؤيــة الشعبية فــي الـخـطــاب الملحمي عند الـعــرب (دمـشــق :منشورات اتحاد الكتاب الـعــرب ،)2004 ،ص
126؛ عالي سرحان القرشي« ،العالقة بين الرواية والتاريخ (استنطاق ،اختراق ،تكوين)» ،ضمن أبحاث ملتقى القاهرة الثالث لإلبداع
الروائي العربي ،في :الرواية والتاريخ ،ج ( 2القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،)2005 ،ص .22 - 11
( ((4عبد المجيد عابدين ،لمحات من تاريخ الحياة الفكرية المصرية قبل الفتح العربي وبعده (القاهرة :مطبعة الشبكشي،)1964 ،
ص ( 123 - 122بتصرف).

ثاحبأو تاسارد
رعلا ةيبعشلا ريسلا يف يطنزيبلا يمالسإلا عارصلا :ةيبرعلا ةيبعشلا ريسلا يف ةيوهلا عارصو رخآلاو نحن
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قـ ّـدمــت الـسـيــرة بـعــض األن ــواع الـمـخـتـلـفــة لــأسـلـحــة الـمـسـتـخــدمــة فــي الـقـتــال وط ــرق تـعـبـئــة ال ـج ـيــوش ،أمــا
أسلحتهم فكانت في معظمها أسلحة القتال المتالحم ،من سيوف ودرق وأعمدة ورماح وكرابيج ،إلى
جانب
القسي والنشاب للرمي عن بعد ،ودبابيس( .((4وك ّلها أسلحة تتفق مع أسلحة تشكيالت المشاة
ّ
المكون من ٍ
فرق تستخدم كعو ًبا غليظة ومزاريق طويلة وحرا ًبا ،مهمتهم مواجهة
في الجيش البيزنطي
ّ
هجمات الفرسان الثقيلة ،بحيث كــان في كـ ّـل وحــدة مشاة مكونة من ألــف رجــل مئة جندي مجهزون
جـيــدً ا إلــى جــانــب أربـعـمـئــة مــن حملة الـحــراب وثــاثـمـئــة مــن حملة الـسـهــام ومئتين مــن الـمـشــاة الخفيفة
سالحهم المقاليع والمزاريق الصغيرة(.((4
كما يوضح النشاط االستخباراتي الحربي الــذي قــام به جيش العرب ضد البيزنطيين ،ومــا قــام به الجيش
البيزنطي ضد العرب وآلية تعامل كلٍ منهما مع اآلخر ،ويعرض لطرق الكمائن التي اعتاد البيزنطيون نصبها
لـلـعــرب( ،((4فـضـ ًـا عــن األب ــواب الـســريــة( ((4والـطــرق الـمـجـهــولــة للعديد مــن حـصــون البيزنطيين الـتــي كانت
تُستخدم في األوقات الطارئة( .((4بل إنّ الجواسيس يستطيعون نقل الخطط السرية ومحاورات قادة الروم
مع كبار رجال دولتهم ،ويجيد هؤالء الجواسيس اللغة القبطية واليونانية إجاد ًة تام ًة ،فقد « َكانُوا َي ْح َف ُظون
َأ ْكث ََر ال ُّلغ ِ
وها ِفي َوق ِ
اجتِ ِه ْم إ َل ْي َها»( .((4كما وردت إشارات عن الدور الدبلوماسي والثقافي
َات لِ َي ْس َت ْع ِم ُل َ
ْت َح َ
الذي قام به التراجمة في مجتمع السيرة وتزايد الحاجة إليهم ،وهو ما نجد له صدً ى في الواقع التاريخي
لـلمجتمع في العصر المملوكي( ،((4إضاف ًة إلى إشارات تفيد عن مستوى التعليم واالهتمام باللغات الذي
كان يتلقاه األمراء والملوك والسالطين في الواقع التاريخي ومعرفتهم أكثر من لغة(.((4
وســة» عــاقــة بــاد الـنــوبــة مــع مصر فــي سـيــاق الـصــراع اإلســامــي
ـوح ِمـ ْـصـ َـر الـ َـمـ ْـحـ ُـر َ
كما عكست سـيــرة « ُف ـ ُتـ ُ
البيزنطي المتمثلة برابطة الـجــوار ورابـطــة الكنيسة ،بخاصة بعد إخـفــاق محاولة عمرو بــن الـعــاص سنة
642م فتح النوبة على يد عقبة بن نافع ثم محاولة عبد الله بن أبــي السرح وتوالي غــارات أهــل النوبة
على مصر في عصر اإلخشيديين والفاطميين إلى أن نشبت الحروب الصليبية لتزيد مظاهر العداء بين
مصر ومملكة النوبة المسيحية مهاجمة أســوان سنة 1272م وأســرهــم العديد من أهــل أســوان وعيذاب
وتصدي الظاهر بيبرس لهم(.((5
( ((4محمد أحمد دهـمــان ،معجم األلـفــاظ التاريخية فــي العصر المملوكي (دمـشــق :دار الفكر ،)1990 ،ص 73؛ ا ّدي شير ،كتاب
األلفاظ الفارسية المعربة ،ط ( 2القاهرة :دار العرب للبستاني ،)1988 ،ص 60؛ عبد الــرؤوف عون ،الفن الحربي في صدر اإلسالم
(القاهرة :دار المعارف ،)1961 ،ص .154

( ((4جون هالدون ،بيزنطة في حرب 1453 - 600م ،ترجمة وتعليق فتحي عبد العزيز محمد (الكويت :دار ناشري ،)2011 ،ص .47
( ((4فتوح مصر المحروسة ،ق .69 ،16

( ((4المرجع نفسه ،ق .62 ،56

( ((4عون ،ص .145

( ((4فتوح مصر المحروسة ،ق .110

( ((4للمزيد ،انظر :علي السيد علي« ،التراجمة في عصر سالطين المماليك» ،في :علي السيد علي ،بحوث في التاريخ االجتماعي
من العصر المملوكي (القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،)2014 ،ص .232 - 205
( ((4فتوح مصر المحروسة ،ق .16 ،15

( ((5المرجع نفسه ،ق 41؛ سعيد عبد الفتاح عاشور ،الظاهر بيبرس (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)2001 ،ص .124
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ـاوة( ((5ذوي الـبـشــرة ال ـســوداء فــي سـيــرتــي «فـتــوح مـصــر الـمـحــروســة»
وتـكــاد تتشابه الـصــورة النمطية لـلـ ُـبـ َـجـ َ
و«سـيــرة فـتــوح البهنسا ال ـغ ــراء»( .((5وتــوصــف الـمــامــح الـجـســديــة ل ـل ـســودان( ((5وصـ ًفــا بـشـ ًعــا يـبــدو مـعــه أنّ
الـ ــراوي يـسـعــى لـيـكـســب تـعــاطــف الـمـتـلـقــي فـيـنــدفــع مــع أبـطــالــه فــي كـيــل الـسـبــاب لـهــم ،ويـلـحــق بـهــم كل
ٍ
صفات جسدي ًة تنسجم مع
ليتحول أسود اللون إلى أسود الفعال .واختار الراوي
صفات اللعن والكفر
ّ
هــذه الفعال ،وعمد إلــى الخيال الــذي يشوه مالمح وجهه ،فيجتمع ســواد البشرة مع البشاعة الشكلية
ُ
والخلقية والمبالغة في رسم شفتيهَ ،وفيها خــزام من نحاس إلى درجــة تثير العجب ،فحتى قوة العبيد
األخوة بين البشر التي دعا إليها
السود التي قد تحمل دالل ًة إيجابي ًة لحق بها تشبيه منفر ال يتفق وروح
ّ
َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ
الدين اإلسالمي ،في قوله تعالى﴿ :إِن أكرمكم عِند الل ِ أتق
اك ْمْ﴾ (الحجرات.)13 :
ويـبــدو لنا المجتمع اإلســامــي فــي السيرة خاض ًعا لنسقه الثقافي الـعــام أكثر مــن نسقه الديني؛ فقد كان
أسيرا لما احتفظت به الذاكرة الجماعية من حروب وعالقات صدامية مع األسود الحبشي قبل اإلسالم
ً
(أبرهة الحبشي) ،ثم العالقات غير الودية بين مصر وبالد النوبة والحبشة في العصور الوسطى .لهذا تم
النظر إلى األســود بوصفه ذلك اآلخــر المفرط في مغايرته للذات العربية لونًا وعر ًقا وهيئ ًة وثقاف ًة ودي ًنا
ولغ ًة (في وصفه كالمهم بطمطمة السودان) ،وأمعنت المخيلة في تجسيد بطشهم .ومثل هذا التعبير بدا
لنا ً
شكل من عملية تمثيل الذات واستعراضها أمام نفسها وأمام اآلخر وأمام العالم( .((5ويعكس حديث
السيرة عن أعداد العبيد السود( ((5حقيقة الواقع في مجتمع العصر المملوكي وما تميز به من كثرة اقتناء
السالطين واألمراء والعامة العبيد السودٌ ،
كل بحسب سعته ومكانته االجتماعية ومركزه المالي(.((5
ٍ
جانب آخر ،أوضحت السيرة شعارات الجيش اإلسالمي وشاراته( ((5وطرق التواصل بين الجنود
وعلى
فــي الـمـعــارك .والـمـعــروف أنّ الجيش اإلســامــي كــان ُيبنى على أسـ ٍ
ـاس قبلي .وكــان لـهــذه القبائل شعار
تتميز به ،ويتعارف به أفرادها وصيحات خاصة يتنادون بها ويتعارفون في الظالم وعند االختالط ،بحيث
تكون عندهم معروف ًة ،وعند غيرهم مجهول ًة إضاف ًة إلى شعارهم العام وهو التكبير( ((5الذي كان شعار
ّ
كل مسلم( ((5والذي يتفق مع الحقائق التاريخية المتعلقة بشعارات المسلمين في معاركهم الحربية.
البجاوية منسوبة إِ َلى البجاء ،وهم
اوةُ :بفتح الواو ،قال الزمخشري :بجاوة أرض بال ّنوبة ،بها إبل فرهة وإليها تنسب اإلبل
الب َج َ
ّ
(َ ((5
أمم عظيمة َب ْي َن العرب والحبش والنوبة ،والبجاء :قوم سود أشد سوا ًدا من الحبشة ،انظر :الحموي :معجم البلدان.388/4 ،
( ((5فتوح البهنسا ،ص .201
( ((5المرجع نفسه ،ص 214؛ فتوح مصر المحروسة ،ق .43

( ((5نادر كاظم ،تمثيالت اآلخر ،صورة األسود في المتخيل العربي الوسيط (بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر،)2004 ،
ص 47؛ ماجدة حمود ،صورة اآلخر في التراث العربي (بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،)2010 ،ص .241
( ((5فتوح مصر المحروسة ،ق .67 ،46

( ((5علي السيد علي« ،الرعاية االجتماعية للجواري والعبيد السود في العصر المملوكي» ،في :علي ،بحوث في التاريخ االجتماعي
من العصر المملوكي ،ص .234 - 233
( ((5انظر :فتوح البهنسا ،ص 323؛ فتوح مصر المحروسة ،ق .50
( ((5المرجع نفسه ،ق .57 ،56 ،52

( ((5الشعار قسمان :شعار فعلي وهو الشارات للفرد والجماعة ،وشعار قولي وهو ألفاظ خاصة كانوا يتصايحون بها عند القتال،
ويتعارفون بها في المعارك ،وتقوم مقام «كلمة السر» في الجيوش الحديثة بحيث يعرف الجندي أخاه ،انظر :عون ،ص .255 - 254
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وبــأسـلــوب الـمــاحــم الـعــربـيــة يـصــف حـمـيــة الـقـتــال وشـجــاعــة الـفــرســان مــن الـجــانـبـيــن الـعــربــي والـبـيــزنـطــي.
وعلى الرغم من أنّ المؤرخين المسلمين يعترفون بشجاعة المقاتل «البيزنطي» فإنّ راوي السيرة ينزع
نادرا ويلحق
هذه الصفة عن جنود أعدائه ،ويمعن في انتقامه منهم وال يعترف لهم بهذه الشجاعة إال ً
ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ بــأي قائد يصعب التغلب ﻋﻠﻴﻪ( ((6فــي مـحــاولـ ٍـة إلظـهــار شجاعة الـمـحــارب المسلم الــذي
تصدى لمواجهة المحاربين األقوياء في صفوف العدو.
ّ
وحين نتأمل صورة المرأة( ((6في هذه السيرة الشعبية ،نجد صور ًة متوازن ًة لها كالصوت الذكوري تما ًما،
(((6
الكم تزدحم السير الشعبية
ً
ودورا الف ًتا للنظر تقوم به المرأة من ناحية الكم والكيف م ًعا ؛ فمن ناحية ّ
العربية بـنـمــاذج مــن الـبـطــوالت النسائية ،ومــن ناحية الكيف فــإنّ هــذه الـنـمــاذج تـتــأرجــح درجــة بطوالتها
بين أدنى درجات البطولة حتى أعالها ،وعندها تتساوى مع النماذج البطولية للرجال( .((6وهو نموذج
للمرأة المسلمة البطلة التي تتقن فن القتال وتمارسه من أجل المصلحة التي تحددها الجماعة ،ويرد
كثيرا فــي وصــف المسلمين عبر تــاريــخ اإلســام .ونجد دورهــا البطولي دو ًمــا إلــى جانب
هــذا الـنـمــوذج ً
(((6
المقاتلين من العرب .
أما عن صورة المرأة البيزنطية ،فإلى جانب تلك الصورة السابقة التي تتجاوز اإلطار المألوف ،تحشر
ٍ
كبل حياتها ،وحاصرها بنظرة دونية،
تعبر عن اآلخر في صورة نمطية تبرز التشوه الذي ّ
المرأة ما دامت ّ
ٍ
استجابة من الراوي هنا للنسق الثقافي العربي ،فيضع الملكة أرمانوسة( ((6في مرتبة الخيانة والمكر
في
واالحتيال في أبشع صورها حين تحاول اإليقاع بيوقنا الذي أسلم ،وبقادة العرب ،والدفاع عن بلدها.
ويــرســم لـهــا ال ــراوي ص ــور ًة سـلـبـيـ ًة مـتــأثـ ًـرا بــالـمـعـتـقــد الــديـنــي وفــي الــوقــت نـفـســه يـعـتــرف بـجـمــال الـجــواري
الـحـســان( ،((6يقول الــراوي« :ومنهن من يضربن على جميع اآلالت والـغـنــاء»( ،((6ويصف ما تتحلى به
من زينة وما تمتلكه من جوا ٍر وأموال.
إنسانيا مع اآلخر المسيحي المسالم حتى لو كان ينتمي إلى األعداء
لكن من جهة أخرى ،نلمس تعاط ًفا
ً
اه ـ ٌـب ِمـ ْنـ ُـهــم َكـبِـيــر خَ ـبِـيــر بِـ ُ
ـاأل ُمــورَ ،صـ ِ
ال يمنعه مــن تقديم صــورة إيجابية لـهــمَ « :ر ِ
ـاحـ ُـب ِعـ ْلـ ٍم َو َع ـ ْقــل»(،((6
ٌ
ٌ
( ((6فتوح مصر المحروسة ،ق .91

( ((6فتوح البهنسا ،ص 177 ،176؛ فتوح مصر المحروسة ،ق .71

( ((6حمود ،ص .246

( ((6نـبـيـلــة إبــراهـيــم ،مــن نـمــاذج الـبـطــولــة الـشـعـبـيــة فــي الــوعــي الشعبي ،سلسلة مـعــارف إنـســانـيــة ،الـعــدد ( 5دبــي :نــدوة الثقافة والـعـلــوم،
 ،)1993ص .154
( ((6فتوح البهنسا ،ص 388؛ فتوح مصر المحروسة ،ق  70وما بعدها.
( ((6المرجع نفسه ،ق .33 ،32 ،31

(66) Nadia Maria El-Cheikh, «Describing the other to get at the self: Byzantine women in the Arabic sources (8th-11th
Centuries),» Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. 40, no. 2 (1997), pp. 240-250.

نظيرا فــي سيرة األمـيــرة ذات الهمة ،انظر على سبيل المثال قصة األمـيــرة البيزنطية أفتونا التي تجيد الغناء بالعربية،
( ((6نـجــد ّ
لهن ً
وتستطيع في الوقت نفسه أن تبارز الفرسان :سيرة األميرة ذات الهمة ،ج ( 1بيروت :المكتبة الشعبية ،)1981 ،ص 317 - 297؛ نقلً
عن :أبو سعدة ،هامش  ،68ص .302
( ((6فتوح مصر المحروسة ،ق .95
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ـؤمـ ًنــا بِ ِ
ـان ُمـ ِ
بح َير َة الــر ِ
يذا لِ ِ
«الــر ِ
ـان تِ ْل ِم ً
اهــبَ ،و َكـ َ
اهــب ‹ َمـ َنــاخ›َ ،و َكـ َ
الله َعـ َّز َو َجـ َّـل ِوبِـ َـأ ْنـبِـ َـيــائِــه»( .((6وجــدنــا هذه
َّ
َّ
الصورة اإليجابية للراهب في كتب التراث اإلسالمي ،فكان مثال رجل الدين الذي يقترن اإليمان لديه
ٍ
لحظات مشرق ًة
جسد لنا ،عبر كتبه،
بالسلوك اإلنساني .وهذا ما لمسناه لدى أبي حيان التوحيدي الذي ّ
في الحضارة اإلسالمية( .((7إذ يمكننا القول مع تييري هنتش إنّ التعايش بين اإلسالم والمسيحية يمثّل
جز ًءا من اإلرث في الفكر اإلسالمي(.((7
ويصف الراوي ً
أيضا أساليب المعاملة الكريمة من العرب لألسرى على الرغم من رغبة بعض الجنود
(((7
في الفتك بهم ،إذ نهرهم الـقــادة عن هــذا اإلثــم في أكثر من موضع من مواضع الـسـيــرة  .إضــافـ ًة إلى
األس ــرى َقـ ِريـ ٌـب ِمـ َـن َ
تـنــوع األســرى وكثرتهم فــي مجتمع الـسـيــرةَ َ :
األ ْل ـ َفـ ْـيــن»( ،((7وإســام بعضهم وبقاء
«و ْ َ
البعض على دي ـنــه( .((7نجد فــي الـمـصــادر التاريخية شــواهــد عــدة تحدثت عــن الـفـتــرات السابقة لحكم
المماليك وعن وجود سجن لألسرى من الفرنج والذين ذابوا وسط المجتمع المصري نتيج ًة إلسالم
كثير منهم(.((7
ويستمر الراوي في وصف التالقي بين الجانبين وظهور األبطال .ويوضح أخالقيات الجيش اإلسالمي
في الحرب والتزام عدم التعرض للكنائس واألديرة والنساء واألطفال والشيوخ والرهبان ،وهو ما يميز
هذه السيرة التي بدت مخلص ًة للواقع المعيش في بعض وجوهها ،إذ ال نجد البيزنطيين وحدهم يقعون
أيضا(.((7
في األسر ،بل وجدنا المسلمين يقعون في األسر ً
يستحضر ال ــراوي مـشــاهــد ال ـصــراع اإلســامــي الـبـيــزنـطــي ،مـسـتـشـهــدً ا بــالـمــواقــف الـحــاسـمــة والـهــزائــم التي
(((7
ألـحـقـتـهــا ال ـج ـيــوش اإلســام ـيــة ب ـق ــوات اإلم ـب ــراط ــوري ــة «ال ـب ـيــزن ـط ـيــة /الـمـسـيـحـيــة» ،ف ــي م ـعــركــة ال ـي ــرم ــوك
ٍ
للحظة حضارية تحطم المسافة الوهمية بين العقل والمشاعر ووهن
(13ه ــ636 /م) ،وهــو استحضار
الواقع .لنقرأ ما يمكن أن نسميه بالتاريخ الوجداني لهذه الفترة.
كما ركّ زت السيرة في أكثر من مشهد في الجدل الديني بين المسلمين والبيزنطيين /الروم ،لنلمح على
كثيرا من عناصر هذا الجدل والمناظرات الدينية التقليدية ،فألوهية المسيح ،ونسب األبوة
امتداد السيرة ً
( ((6المرجع نفسه ،ق .142

( ((7ان ـ ـظـ ــر :أب ــو ح ـي ــان ال ـت ــوح ـي ــدي ،ال ـب ـص ــائ ــر وال ــذخ ــائ ــر ،تـحـقـيــق إب ــراه ـي ــم ك ـيــانــي ،م ــج ( 3دم ـش ــق :دار أط ـل ــس ،د.ت).؛ ح ـمــود،
ص .224

(71) Thierry Hentsch, L’orient imaginaire: La vision politique occidentale de l’Est mediterraneen (Paris: editions de
minuit, 1988), pp. 103-104.

( ((7فتوح مصر المحروسة ،ق 77؛ قارن الرواية منقولة بتصرف عن فتوح الشام المنسوب للواقدي ،ج  ،2ص .71
( ((7فتوح مصر المحروسة ،ق .47

( ((7المرجع نفسه ،ق .107 ،106

( ((7علي السيد علي« ،دور األسرى األجانب في المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك» ،في :علي ،بحوث في التاريخ
االجتماعي من العصر المملوكي ،ص  70وما بعدها.
( ((7فتوح مصر المحروسة ،ق .61

( ((7المرجع نفسه ،ق .15
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لله مع إنكارها للبطلوس أو البطريق تكاد تتشابه مع مناظرات أبي بكر بن الطيب المعروف بالباقالني
(ت403 .هـ1013 /م) مع رجال الدين البيزنطيين(.((7
ونـجــد أنّ ال ــراوي (ص ــوت الـضـمـيــر الـحــي لـلـمـجـتـمــع) ُي ـلـ ّـم بـبـعــض عـنــاصــر ال ـجــدل اإلســامــي الـبـيــزنـطــي
وفرعياته؛ فمعظم النقاط المحورية في الكتابات اإلسالمية الجدلية ضد بيزنطة تظهر متفرق ًة في أجزاء
كثيرة مــن الـسـيــرة ،وتـكــاد تكون أهــم هــذه النقاط فــي السيرة وفــي الـجــدل اإلســامــي البيزنطي أيـ ًـضــا هي
(((7
متكررا وجهة النظر اإلسالمية في تأليه المسيح ومكانته
عرضا
مشكلة تأليه المسيح؛ فالراوي يعرض ً
ً
(((8
واالختالف المذهبي( ((8بين اليعاقبة والنسطوريين .
ّأمــا فــي مـيــدان الـقـتــال فــإنّ الـهــويــة الــديـنـيــة والـحــرص الـشــديــد عـلــى التمييز بـيــن المسلمين والمسيحيين
جليين في ّ
تقريبا للمعارك الحربية؛ فالتهليل والتكبير واألعالم والرايات المحمدية
كل وصف
يبدوان َ
ً
هي عالمات الجيش اإلسالمي ،أما الصلبان الذهبية والدروع والدرق وما تطلق عليه السيرة «طمطمة
الروم» فتصاحب الجيوش البيزنطية بضخامتها وتعدد العناصر المشاركة فيها والمساعدة لها(.((8
وتحظى الطقوس والـعــادات المسيحية عام ًة باهتما ٍم خــاص من مؤلف السيرة ،فهو يصف عاداتهم في
الملبس والمأكل والصالة والصيام والــزواج والتطهر والمواريث والمجالس الخاصة بـهــم( ،((8ونظامهم
الـكـنـســي وطـبـقــات رج ــال الــديــن الـكـنـســي وتـسـلـسـلـهــم الــوظ ـي ـفــي( ((8إض ــاف ـ ًة إل ــى ال ـص ــورة الـتـقـلـيــديــة للنقد
اإلسالمي ضد القسيسين والرهبان بخاصة .ويجمع الــراوي عناصر مشتتة من الكتابات الدينية الجدلية
العربية ،أو لع ّلها كانت متداول ًة شفو ًيا بين المسلمين آنذاك ،وال تزال بعض آثارها موجود ًة إلى يومنا هذا.
كما أنّ قضية التطهر للصالة والغسل من الجنابة ،وطقوس القداس الكنسي وما يصاحبه من «تناول»
كانت من المحاور التي أشار إليها الــراوي وأفــرغ لها مالحظات ساخر ًة حول الرهبان والقسيسين(.((8
وهو ما نجد مثيله في سيرة البهنسا(.((8
ّ
فلعل أجمل صورة رسمتها السيرة لآلخر هي صورة الراهب
ّأما عن صورة الرهبنة والديرية في السيرة،
(((8
ِ
ـس ُبــولـيــس»  .ويـبــدى إعجابه بشجاعة خالد
المسيحي «الــذي أشــار على الـ ُّـر ْهـبــان بالقبض على الــقـ ّ
( ((7مـحـمــد الـخـضـيــري ،الـمـنــاظــرة الـعـجـيـبــة ،وقــائــع مـنــاظــرة اإلم ــام الـبــاقــانــي لـلـنـصــارى بـحـضــرة مـلـكـهــم (الــريــاض :دار الــوطــن للنشر،
 ،)2000ص .47 - 22

( ((7أبو سعدة ،ص .107

( ((8فتوح مصر المحروسة ،ق .49

( ((8س ـي ــدة إسـمــاعـيــل كــاشــف ،مـصــر اإلســامـيــة وأه ــل الــذمــة ،سلسلة تــاريــخ الـمـصــريـيــن (ال ـقــاهــرة :الـهـيـئــة الـمـصــريــة الـعــامــة للكتاب،
 ،)1993ص .61-51
( ((8فتوح مصر المحروسة ،ق  105 ،104 ،52 ،44 ،1وما بعدها.

( ((8المرجع نفسه ،ق 76 ،75؛ سيرة فتوح البهنسا ،ص .157 ،156 ،155

( ((8المرجع نفسه ،ص .155

( ((8فتوح مصر المحروسة ،ق .93

( ((8فتوح البهنسا ،ص .314

( ((8فتوح مصر المحروسة ،ق .97
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وضوحا حين نرى
بن الوليد ،ويتم بفضله حقن دماء المسيحيين والمسلمين ،وتزداد الصورة المشرقة
ً
الرهبان يخرجون للمسلمين ِ
«من َد ْي ِرهم َّ
والع ُلوفة»( ((8ويأكلون ويعلفون خيولهم وينامون في
الطعام َ
الدير طوال الليل( ((8وهو ما نجده في الواقع التاريخي من مجيء رهبان وادي النطرون إلى عمرو بن
الـعــاص ،يـظـهــرون لــه الـطــاعــة ،وأعـطــى عـهــد أمــان لـهــم ولبنيامين فـعــاد مــن مخبئه ،ودخــل اإلسـكـنــدريــة،
ووصفه عمرو بن العاص بقوله« :إنني لم أر يو ًما في بلد من البالد التي فتحها الله علينا ً
رجل مثل هذا
بين رجال الدين»(.((9
ال تخطئ العين النظرة اإلسالمية المزدوجة (لآلخر) للرهبنة والرهبان التي تراوح بين التقدير واالحترام
لمن تفرغوا للعبادة وانفردوا بأنفسهم بعيدً ا عن العالم ،حتى لو كان ذلك تدي ًنا في االتجاه الخاطئ من
وجهة النظر اإلسالمية( .((9ونالحظ رغبة الراوي المسلم في ممارسة دور الداعية الديني ،مما يؤ ّثر في
صورة موضوعية لآلخر ،لهذا عمد إلى عرض اإلسالم على الرهبان واستعراضه معجزات النبي األكرم
ليكتمل إيمانهم .وفي الوقت نفسه ،هناك العديد من األمثلة من الرهبان الذين أسلموا أو كانوا مسلمين
في األصل ولك ّنهم كتموا إسالمهم وعاشوا متخ ّفين ضمن المجتمع الديري البيزنطي حتى ال ينكشف
سرهم عند مساعدتهم أبطال السيرة في المواقف المختلفة(.((9
ّ
ـرصــا ش ــدي ــدً ا ل ــدى الـبـعــض اآلخ ــر مــن ره ـبــان مـنــاطــق ال ـح ــدود عـلــى ع ــدم ال ـت ــورط فــي ال ـصــراع
نـلـمــس حـ ً
العسكري القريب منهم ،لتجنب تبعات ذلك ،فأصبحت أديرتهم محطات استراحة ودية لمن يمرون
بها من المسلمين والبيزنطيين على ٍ
حد سواء(.((9

ّأمــا داخــل بيزنطة نفسها فلم تذكر المصادر ّإل القليل من النماذج البيزنطية التي أسلمت أو مالت إلى
نموذجا لهؤالء
وتقدم لنا السيرة
اإلسالم والمسلمين وقامت بدور في الصراع العسكري بين الجانبينّ .
ً
البيزنطيين المسلمين عبر صفحاتها وهــو «يوقنا» الــذي قــام بــأدوار كثيرة فــي خدمة الجيش اإلســامــي،
وتوضح السيرة شك أرمانوسة فيه وفي انتمائه إلى اإلسالم والمسلمين( .((9وعلى أرض الواقع التاريخي،
فإننا ال نجد
نموذجا يماثل هاتين الشخصيتين ،سوى شخصية ساموناس  Samonasالخصي البيزنطي
ً
ذي األصل المسلم الذي تروي المصادر البيزنطية أنّه حاول تحذير سفير مسلم رشاه الروم لحمل رسالة
سرية إلى ثائر بيزنطي الجئ في بغداد ،ثم ُقبض عليه أثناء محاولته الهرب إلى المسلمين(.((9
( ((8المرجع نفسه ،ق .50

( ((8المرجع نفسه ،ق .98 ،97
( ((9بتلر ،ص .457

( ((9عن نظرة اإلسالم إلى الرهبنة في المالحم ،انظر :أبو سعدة ،ص 286؛ وعن نظرة اإلسالم إلى الرهبنة ،انظر:

Sara Sviri, «Wa rahbābāniyyatun ibtada‘ūhā: An analysis of traditions concerning the origin and evaluation of the
Christian monasticism,» Jerusalem Studies in Arabic and Islamic, vol. 13 (1990) pp. 195-208.

( ((9فتوح مصر المحروسة ،ص .210 ،200 ،190

( ((9أبو سعدة ،ص .287

( ((9فتوح مصر المحروسة ،ق .16 ،15 ،14

;(95) Georgius Monachus, Chronicon, C. De Boor (ed.), (Leipzig: Teubner, 1904), pp. 867-868

أبو سعدة ،ص .300
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ً
تعريضا بالمسلمين
تفوق بعض الرهبان على المؤمنين من ديانات أخرى ،وكأننا نلمح هنا
ويعلن الراوي ّ
الذين ينتمي إليهم الراوي نفسه .وقد ازدادت صورتهم إشرا ًقا ،حين قاموا بمساعدة خالد بن الوليد في
التنكر بمالبسهم وصلبانهم ليفتح مصر(.((9
يعكس الراوي االنطباع اإلسالمي العام الناقد للفكر الكنسي والرهبنة ،وإن كان في الوقت ذاته يوضح
الـمـكــانــة الـتــي كــان يـتـمـتــع بـهــا رج ــال الــديــن الـمـسـيـحــي فــي الـمـجـتـمــع الـبـيــزنـطــي ب ـصــورة عــامــة ،وخـضــوع
الـمـلــوك لـهــم ولــرأيـهــم ،ومــا امتلكته األدي ــرة والـكـنــائــس مــن ث ـ ٍ
ـروات ونـفــائــس( ((9وكــذلــك الـعــديــد مــن أهــل
الذمة الذين أحرزوا ثروات هائلة( ،((9األمر الذي لفت نظر محاربي المسلمين(.((9
أضــف إلــى ذلــك ال ـصــورة الـتـقـلـيــديــة لـمــامــح الـبــاط الـبـيــزنـطــي الـتــي رآه ــا رســل الـتـفــاوض بـيــن الجانبين
حيث ســرادق البطريق أو بطلوس الــروم وما فيه من فرش وصلبان ذهبية تلفت نظر كاتب السيرة أكثر
مــن م ــرة ،كــأ ّنــه يـعـكــس ص ــورة االنـبـهــار بــالـبـيــزنـطـيـيــن( ((10ومــا كــانــوا عـلـيــه مــن مــراســم وزيـنــة وبـهــاء شاعت
أص ــداؤه ــا فــي كـتــب الـمــؤرخـيــن ال ـم ـس ـل ـم ـيــن( ((10عــن غـنــائــم ف ـتــوح ب ــاد ال ـشــام وم ــا غـنـمــوه مــن مـعــاركـهــم
مــع ال ــروم ،وربـمــا يعكس أيـ ًـضــا رغـبــة الــوجــدان الشعبي فــي كسر حــاجــز أســرار الكنائس ومــا يــدور فيها
والـكـشــف عــن أدق تفاصيلها ومــا يـجــري فـيـهــا ،فــي مـحــاولـ ٍـة لـلـتـعــرف إلــى اآلخ ــر وعــاداتــه فــي الـطـقــوس
الكنسية والجنائزية.
ـوجــه له رســالـ ًة بـ ّـأل يرفع صوته أثناء قــراءة اإلنجيل بينما
ـذمــي ويـ ّ
ويفرض رؤيته وشــروطــه على اآلخــر الـ ّ
يسمح لنفسه أن يجهر بصوته فــي قــراءة الـقــرآن .إ ّنــه صــوت الـقــوة المنتصرة الـتــي تــريــد أن تـفــرض على
متخليا عن روح الدين.
اآلخر دينها،
ً

تبدو لنا األنا المتفوقة لدى الراوي المسلم مندفع ًة لتطبيق تعاليم اإلسالم وطقوسه .ومن هنا نجد اآلخر
غير المسلم يسارع إلى اإليمان بهذا الدين ما إن يسمع بأخالق أبنائه ويراها .الالفت للنظر أنّنا وجدنا
مدحا له في سياق أحــداث السيرة وحواراتها المطولة؛ فنجد البطريق أو الحكيم المسيحي يقول عن
ً
ـاهــدُ وا َعـ ْهــدً ا َفـ َـخــا ُنــوا ،وال َح َل ُفوا َي ِمي ًنا َف َح َنثُواَ ،و َقـ ْـد
«وإنَّ الـ َّـر ْحـ َـمـ َة ِفــي ُق ُلوبِ ِهمَ ،و َمــا َعـ َ
الدين اإلســامــيَ :
الص ْد ِق َو َ
َك َما ُهم ِف ِ
َب َلغ َ
األ َمانَة» ،وبذلك نعايش في السيرة هوية األنا ،فتبدو لنا
الص َيان َِة َو ِّ
يه ِم َن الدِّ ينِ َو ِّ
ْ
( ((9فتوح مصر المحروسة ،ق .97

( ((9المرجع نفسه ،ق .178

( ((9مـيـكــل ونـتــر ،الـمـجـتـمــع الـمـصــري تـحــت الـحـكــم الـعـثـمــانــي ،تــرجـمــة إبــراهـيــم محمد إبــراهـيــم (الـقــاهــرة :الـهـيـئــة الـمـصــريــة للكتاب،
 ،)2007ص .16
( ((9فتوح مصر المحروسة ،ق .52

( ((10عن عرش أباطرة بيزنطة انظر وصف شاهد عيان للسفير الالتيني ليودبراند من كريمونا  Liudprand of Cremonaالذي سافر
سفيرا لإلمبراطور أوتو األول 973 - 962( Otto Iم):
إلى القسطنطينية حوالى عام 971م
ً

The works of Liudprand of Cremona, F. A. Wright (English trans.), (London: G. Routledge & Sons, 1930) p. 207; Gerard
Brett, «The automata in the Byzantine ‘Throne of Solomon’,» Speculum, vol. 29, no. 3 (July 1954), pp. 477, 487.

( ((10انظر :أبو محمد البلوي ،سيرة أحمد بن طولون ،تحقيق محمد كرد علي (القاهرة :الهيئة العامة لقصور الثقافة ،)1999 ،ص
36؛ أبو سعدة ،ص .283
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صورتها على حقيقتها بعيد ًة عن الزيف والتجميل ،وهــي تعيش في لحظة تاريخية مــأزومــة؛ إذ تعاني
ً
ثقافيا.
انحطاطا في المجالين السياسي واالقتصادي ،ولك ّنها تعيش
ً
ازدهارا ً
تجسد السيرة «األنــا» العربية اإلسالمية في لحظة قهر بسبب ما تعانيه من كوارث
لم يكن مستغر ًبا أن ّ
وغــزو واسـتـبــداد ،فـتـبــدو مــؤرقـ ًة بــأمـجــادهــا الـحـضــاريــة الـتــي تسعى السـتــردادهــا عـبــر الـحـلــم مــا دام الــواقــع
مـحـبـ ًـطــا( .((10لـهــذا كــان عـصــر الـفـتــوحــات اإلســامـيــة أبــرز الـعـصــور الـتــي شـ ّـكـلــت الـفـضــاء الــزمـنــي لسيرتَي
«فتوح مصر المحروسة» و«فتوح البهنسا الغراء».
وبـنــا ًء عـلـيــه ،فــإنّ الـسـيــرة مهما اسـتـغــرقــت فــي حبكتها الــدرامـيــة الـتــي تبغي حـصــرهــا فــي إطــار زمــانــي ،ال
تستطيع إال أن تفلت من عقالها وتتناول قضاياها الراهنة وواقعها القريب الذي كان باعثًا في األساس
إلــى ظهورها ،ونلمس أصــداء الواقع في سياق ســرد راوي سيرة «فتوح مصر المحروسة» أحــداث فتح
الثغور المصرية بخاصة ثغر دمياط( ((10الذي كان الهــدف األول للتحالف الصليـبي  -البيزنطي إضاف ًة
ٍ
حمالت صليبية أشهرها الهجوم
إلــى استهداف ثغر اإلسكندرية طــوال فترة العصور الــوسـطــى( ((10من
الوحشي المفاجئ الــذي ش ّنه بطرس األول لــوزنـيــان ملك قبرص الصليبي على ثغر اإلسكندرية سنة
(((10
روحــا من الكراهية وعــدم الثقة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين،
1365م فأوجد هــذا الهجوم ً
إلى أن استطاعت االتصاالت التي تأ ّلفت من اإلمبراطورية البيزنطية وملوك أرغونة  Aragonوأباطرة
الحبشة ذات الطابع السلمي من جانب القوى المسيحية ،أن تخفف االحتقان(.((10
ولكن ،تشير المصادر التاريخية إلــى كثرة اعـتــداء القراصنة على ميناء اإلسكندرية ودمـيــاط في الشطر
األخير من عصر سالطين المماليك .كما تشير إلى المعاناة التي نجمت عن تلك الحوادث وما حاق
نوعا من العجز عن التفسير المنطقي للحدث .وعندما تصادم هذا العجز مع
بالمدينة من خراب أنتج ً
تعويضيا يتوافق مع النفسية وما
ـأرا
الرغبة في الثأر ،لجأ الخيال الشعبي في سيرة «فتوح مصر» ليثأر ثـ ً
ً
تعانيه أو تتطلع إليه في أمل .ووجد الخيال الشعبي الحل الذي يالئمه بسرد أحداث فتح دمياط وحشد
األحــاديــث المنسوبة للنبي صلى الـلــه عليه وسـلــم عــن ضــرورة الـمــرابـطــة بــدمـيــاط واإلسـكـنــدريــة ورشيد
وتنيس وشطا( ((10بغض النظر عن المنطق التاريخي.
الب ْه َن َسا
وعلى عكس المصادر التاريخية التقليدية ،فــإنّ «سـيــرة فتوح مصر المحروسة» وسـيــرة «فـتــوح َ
دورا فــاعـ ًـا لـلـعــرب الـمـتـنـصــرة فــي الـصــراع
ال ـغ ــراء» وس ـيــرة «األم ـي ــرة ذات الـهـمــة» اتـفـقــت فــي أ ّن ـهــا ت ـقـ ّـدم ً
( ((10حمود ،ص  201 ،200 ،199 ،198بتصرف.
( ((10فتوح مصر المحروسة ،ق .108 ،107

(104) William Barron Stevenson, The Crusaders in the East, a brief history of the wars of Islam with the Latin in Syria
During the twelfth and thirteenth Centuries (Beirut: Slim Press, 1968), p. 196.

( ((10المقريزي ،السلوك لمعرفة دول الملوك ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،ج ( 3بيروت :دار الكتب العلمية ،)1997 ،ص 112
وما بعدها.

( ((10قاسم عبده قاسم ،أهل الذمة في مصر في العصور الوسطى دراسة وثائقية (القاهرة :دار المعارف ،)1977 ،ص .93-91

سياسيا واقتصاد ًيا (القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،)2000 ،ص .8
( ((10بتلر ،ص 261 ،260؛ جمال الدين الشيال ،مجمل تاريخ دمياط
ً
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البيزنطي اإلسالمي( ((10والذين انضموا إلى الجيوش البيزنطية وشاركوا مشارك ًة فعالة في الحرب ضد
يح ال ِّل َس ِ
«و َكـ َ
الم ْل ُع ُ
ان
المسلمين ،وكذلك استغلت أسماؤهم ولغتهم العربية ،يقول الــراويَ :
ون َف ِص َ
ـان َ
الع َربِ َّية»( ،((10واستغلوا مظهرهم العربي« :و ُيشْ بِ ُه ِز ُّيهم ِز َّي َغ َّس َ
ان»( ((11في خداع المحاربين المسلمين
بِ َ
انعكاسا لما قام به بنو حبيب المرتدون في الحرب
من خالل أحداث السير ،وهو األمر الذي قد يكون
ً
رحبا من
ضد المسلمين في القرن العاشر الميالدي ،وكــانــوا زهــاء عشرة آالف فــارس ،ووجــدوا صـ ً
ـدرا ً
الـسـلـطــات الـبـيــزنـطـيــة .وبـحـســب الـمـصــادر اإلســامـيــة اسـتـغـلــوا مـعــرفـتـهــم الـســابـقــة بــالـعــربـيــة ،وب ـطــرق قـتــال
العربً ،
وأيضا بدروب األرض اإلسالمية في إلحاق أشد درجات األذى بالمسلمين .كما كاتبوا بتشجيع
(((11
السلطات البيزنطية إلــى أقربائهم في بــاد المسلمين يحثونهم على االلتحاق بهم في بــاد ال ــروم ،
كثيرا عن موقف األقباط المصريين
ويذكرون لهم ما يتمتعون به من رعاية بيزنطية .وهو موقف يختلف ً
المقيمين تحت الحكم البيزنطي وإن بدا دورهــم باه ًتا ،إال عند الحديث عن بعض المساعدة السرية
من الرهبان األقباط للعرب( .((11فال نكاد نلمس أي لهجة عداء ضدهم على اإلطالق.

الخاتمة
السير الشعبية العربية بمنزلة شاهد على ذهنية المجتمع العربي ،بخاصة في فترات التأزم الحضاري
ً
ثاقبا.
مهما لدراسة هذه الذهنية التي تتطلب
تعد
التي ّ
ً
مجال ً
سالحا نقد ًيا ً

وكـشـفــت س ـيــرة ف ـتــوح مـصــر الـمـحــروســة وب ـص ــورة مــدهـشــة عــن كـيـفـيــة ورود أح ــداث ال ـص ــراع اإلســامــي
البيزنطي أثناء الفتح اإلسالمي لمصر إلى الذاكرة ،وماهية رؤيتها لبدايات المجتمع المسلم الباكر في
مصر والمجتمع الذي عاش في رحابه رواة السير الشعبية ،وتمثّل ً
نمطا من أنماط الذاكرة االجتماعية،
وإضاف ًة مهم ًة لتوضيح هوية مصر اإلسالمية بعد الفتح العربي لها.
مفعما بالخيال الخصب على بــؤر جــديــدة لــم تنتبه إليها مـصــادرنــا التاريخية عكست
كما ألقت ضــو ًءا
ً
رؤية الوجدان الشعبي الجماعي لصورة اآلخر (البيزنطي) من المنظور الديني(.((11

وساعدتنا في التعرف إلى الموقف الذهني اإلدراكي واألخالقي والتخيلي والمعرفي من اآلخر ،ومعرفة
قدمت
مدى ما تختزنه الثقافة العربية اإلسالمية من مواقف صريحة وتلقائية تجاه اآلخر ،ال سيما أنّها ّ
عر ًضا أو
كثيرا من المعلومات التي مرت بها المصادر التاريخية التقليدية المعاصرة َ
في الوقت نفسه ً
وقدمت معلومات أمكن تأكيدها من المصادر اإلسالمية والبيزنطية.
تجاهلتها تما ًماّ ،
( ((10سيرة فتوح مصر تجعل من العرب المتنصرة ستمئة ألف ،انظر :فتوح مصر المحروسة ،ق 46 ،45 ،44 ،43؛ فتوح البهنسا،
ص 223 ،222؛ أمــا سـيــرة األمـيــرة ذات الهمة فـ «تجعل مــن الـعــرب المتنصرة أربـعـيــن ألـ ًفــا وتــأخــذ أســاب القتلى مــن كــل مــن قتل من
المسلمين» ،انظر :سيرة األميرة ذات الهمة ،ج  ،3ص 327؛ ج  ،4ص 241؛ ج  ،7ص .137

( ((10فتوح مصر المحروسة ،ق .47
( ((11المرجع نفسه ،ق .48

( ((11أبو سعدة ،ص .320

( ((11للمزيد عن مساعدة األقباط والرهبان للمسلمين ،انظر :بتلر ،الفصل السابع والعشرون ،ص .461-454

( ((11أبو سعدة ،ص .306
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تمر على الــوعــي الشعبي دون استجابة يقظة وانتباه وا ٍع بــدور الشعب
تؤكد السيرة أنّ فتوح مصر لــم ّ
في تسجيل بطوالت هذا الحدث ،وهي قراءة تحتوي في عناصرها على مسائل أخرى شغلت الضمير
الجمعي ووجــدهــا فــرصـ ًة ليطرحها فــي إطــار رؤيـتــه الشعبية لــأحــداث فــي سـيــاق بحثه المستميت عن
العناصر المنسية والناقصة والقلقة في الرواية الرسمية للحدث التاريخي.

نصا يقع في منطقة الحدود بين التاريخ واألدب الشعبي ،يمزج بين
ّ
تعد سيرة «فتوح مصر المحروسة» ً
التاريخ والحكاية الشعبية ،ويــؤدي وظيف ًة مهم ًة فــي خدمة الباحثين فــي مجال الــدراســات التاريخية،
وفي مجال األدب الشعبي على السواء(.((11

تعبر عــن واقــع مجتمعي ،واتفاقها أو تناقضها
لــم تنشأ سـيــرة فـتــوح مصر المحروسة مــن فــراغ ،بــل هــي ّ
مع المصادر التاريخية ال يقلل من ميزة التعبير عن الــواقــع؛ إذ كــان الــرواة الشعبيون واعين إلــى درجة
كبيرة بحقائق عصرهم المؤلمة ،ومدركين هامش التحرك الــذي يمكنهم أن يتحركوا فيه .وباختيارهم
هــؤالء األبطال التاريخيين برهنوا للطبقات الشعبية أنّ أسالفهم عرفوا رجـ ًـال عظا ًما حققوا انتصارات
باهر ًة على البيزنطيين ،أي إنّ البطل المنقذ الذي تنشده الطبقات الشعبية ربما يظهر لمواجهة العدوان
الجديد البيزنطي /الصليبي ،مادام قد ظهر في السابق واالنتصار الذي يحلم به الجميع من الممكن أن
يتحقق مادام قد تحقق ذات يوم .وعاشت هذه السيرة الشعبية وغيرها من المالحم العربية؛ ألنّها كانت
يصدقه ٌ
آالف وآالف من الناس عام ًة وخاص ًة ،والذي عاش وال يزال يعيش عليه كثير
هي التاريخ الذي ّ
قراء الكتب العلمية عد ًدا وإيمانًا بصدق التاريخ.
ممن يفوقون ّ
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الهوية العربية اإلسالمية
التباس الهوية والثقافة
Islamo-Arabic Identity

Confusion between Culture and Identity
مـلـخــص :تـشـيــر هــذه الــدراســة إلــى مفهومين لـلـهــويــة يـعـكـســان وجـهـ َتــي نـظـ ٍر مختلفتين تجاهها،
أحــده ـمــا مــرتـبــط بــالـنـســق الـثـقــافــي ال ـغــربــي ،واآلخ ــر مــرتـبــط بــالـنـســق الـثـقــافــي ال ـعــربــي اإلســامــي.
وتتساءل الدراسة عن جدوى تعميم مفهوم واحد للهوية على أنساق ثقافية مختلفة ومتباينة.

الكلمات المفتاحية :الهوية ،الثقافة ،العولمة

Abstract: This study attempts to differentiate between two identity concepts
or points of view, the first based within Western culture and the other within
Arab culture. It questions the feasibility of the concept of mainstreaming of one
concept of identity on the different and varied cultural formats.
Keywords: Identity, Culture, Globalization

تمهيد
تؤسس األولــى داخل
يحسن التفريق ،ابـتــدا ًء ،بين مفهومين للهوية أو وجهتي نظر تجاهها؛ ّ
ُ
(((
الثقافة الغربية ،ويجري التفكير فيها بوساطة أدوات الثقافة الغربية نفسها  .وتُؤسس األخرى
داخل الثقافة العربية؛ ويجري التفكير فيها بوساطة أدوات الثقافة العربية نفسها .والفارق بين وجه َتي
النظر المذكورتين هو فارق بين الثقافتين ،أو هو فارق بين طريق َتي حياةٍ ،أو وجه َتي نظ ٍر تجاه العالقة
بالعالم تميز ًّ
كل منهما.
* أستاذ مشارك بجامعة قطر (األدب األندلسي والمغربي).
Associate Professor at Qatar University ( Andalusian and Moroccan Literature).

**

ّ
تتشكل إحــداثـيــاتـهــا األســاسـيــة مــن مـحــددات هــذه الثقافة
((( إنّ التفكير بــوســاطــة الـثـقــافــة يعني «التفكير مــن خــال منظومة مرجعية
ومكوناتها ،وفي مقدمتها الموروث الثقافي والمحيط االجتماعي والنظرة إلى المستقبل ،بل والنظرة إلى العالم ،إلى الكون واإلنسان،
كـمــا تـحــددهــا مـكــونــات تـلــك الـثـقــافــة» .انـظــر :محمد عــابــد الـجــابــري ،تـكــويــن الـعـقــل الـعــربــي (ب ـيــروت :مــركــز دراس ــات الــوحــدة العربية،
 ،)1988ص .13
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الهوية السيالة

ً
تاريخيا،
متغيرا،
متحركا ،سـيـ ًـال،
فــي االتـجــاه الــذي يفكر بــأدوات الثقافة الغربية ،يـبــدو مفهوم الهوية
ً
ً
«تاريخانيا» ،تفرضه لحظة سياسية محددة ،وتحركه العالقات بين األنساق الثقافية المسيطرة والقوى
أو
ً
براغماتيا ،يسعى نحو المصلحة التي تقتضيها المرحلة التاريخية،
نفعيا
ً
المهيمنة؛ ولذلك يبدو المفهوم ً
ويـتـسـتــر بمظلة «الـخـطــط اإلسـتــراتـيـجـيــة» لـسـيــاســة ال ــدول وال ـح ـضــارات .وبـسـبـ ٍ
ـب مــن ذلــك ،تـبــدو الهوية
داخ ــل هــذا االت ـجــاه وجـ ًـهــا مــن وج ــوه الـثـقــافــة ،ويـغـلــب عـلــى الـتـعــريـفــات الـمـنــوط بـهــا الـجـمــع بينها وبين
مفهوم الثقافة على صعيد واحــد ،كأنهما وجهان لعملة واحــدة .فأغلب الــدراســات التي ناقشت تأثير
العولمة في إلغاء التمايزات بين األمم والحضارات كانت تهتم بالثقافة المهددة على أنها الهوية نفسها،
كما هي الحال في كتاب جان بايار أوهام الهوية ،إذ يدور أغلب النقاش حول الثقافة ،ال الهوية ،ويشير
المؤلف في أكثر من موضع داخل الكتاب إلى أنهما بمعنى واحد((( .وغير بعيد عن ذلك ً
أيضا كتاب
يالحظ فيه تداخل واضح بين المفهومين((( ،والحال نفسها نجدها عند هارالد موللر
نظرية الثقافة الذي َ
في كتابه تعايش الثقافات ،وإن كان موللر قد ســارع إلى اإلشــارة في أول كتابه ،إلى التباينات القائمة
في معنى الثقافة ،وهي ذاتها التباينات التي سيستثمرها ليبني عليها مخالفته لمشروع هنتنغتون الخاص
بصراع الثقافات ،ال صراع الحضارات(((.
ولسنا نعدم وجود التداخل نفسه عند ك ّتاب آخرين ،مع ضرورة اإلشارة إلى أنّ كثيرين منهم يميلون إلى
معرفيا بينهما.
تغليب أحد المفهومين على اآلخر على سبيل المجاز؛ وإن كانوا َيرون فر ًقا
ً
غـيــر أنّ ارتـبــاط الـهــويــة بــالـثـقــافــة ال يـســاعــد ،فــي الـحـقـيـقــة ،عـلــى تـقــريــب مـفـهــوم الـهــويــة مــن األذه ــان؛ ألنّ
قار ،وغير واضح ً
تجاورا بين مصط َلحي الثقافة
أيضا((( .وحتى عندما ال نجد
ً
مفهوم الثقافة نفسه غير ٍّ
ً
تداخل بين المفهومين في التعريف .فالهويات عند ستيوارت هول «ال تكتمل
والهوية ،يمكن أن نلمح
وال تنتهي أبدً ا ،فهي دو ًما كالذاتية نفسها في تطور وتغير [ ]...فالهوية هي دو ًما في طو ٍر من التشكل
الدائم»((( .وفي إطار من التعاقب لمعنى الــدوام واالستقرار ،ومعنى الجدة واالبتكار في الهوية ،يرى
جان بايار في معرض كالمه على تحديد معنى الهوية أنّ الثقافة (وهي عنده مساوية للهوية) «من ناحية
((( انـظــر :جان فرانسوا بايار ،أوهــام الهوية ،ترجمة :وفيق فائق كريشات (دمشق :الهيئة العامة السورية للكتاب ،)2009 ،ص ،88
.101 ،99

((( مجموعة باحثين ،نظرية الثقافة ،ترجمة علي سيد الصاوي ،مراجعة الفاروق زكي يونس ،سلسلة عالم المعرفة ( 223الكويت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1997 ،ص .60-29

((( ه ــارال ــد مــول ـلــر ،ت ـعــايــش ال ـث ـق ــاف ــات :م ـش ــروع م ـض ــاد لـهـنـتـنـغـتــون ،تــرجـمــة مـ ــروان مـحـمــد ال ـش ـعــار (ب ـي ــروت :دار ال ـن ـفــائــس،)2005 ،
ص .84-53

((( يتبنى هذا الرأي ٌّ
عالمي األنثربولوجيا ألفرد كروبر ،ورادكليف براون .انظر :محمود الذوادي ،الثقافة :بين تأصيل الرؤية
كل من َ
اإلسالمية واغتراب منظور العلوم االجتماعية (بيروت :دار الكتاب الجديد المتحدة ،)2006 ،ص .73-72

((( ستيوارت هول« ،هويات قديمة وجديدة :إثنيات قديمة وجديدة» ،في :أنطوني كينج (محرر) ،الثقافة والعولمة والنظام العالمي،
ترجمة شهرت العالم وهالة فؤاد ومحمد يحيى ،المجلس األعلى للثقافة ،سلسلة المشروع القومي للترجمة ( 287القاهرة :المجلس
األعلى للثقافة ،) 2001 ،ص .79

ثاحبأو تاسارد
اقثلاو ةيوهلا سابتلا :ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيوهلا
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(((
ثم يشير إلى أنه يرى في المعنى األول «ما يدوم» ضر ًبا
[هي] ما يدوم ،ومن ناحية أخرى ما يبتكر» ّ ،
من النقل والنسخ والبالدة ،وهو ما يؤكد ترجيحه للمعنى الثاني «ما يبتكر» على المعنى األول.

تكاد تنطبق تلك المعاني على الثقافة أكثر من انطباقها على الهوية .فالثقافة مظهر إنساني ذو طابع
ومعرفيا
تاريخيا واقتصاد ًيا
معا ،وهو متغير بتغير الشرط اإلنساني نفسه؛
وسياسيا؛
اجتماعي ومعرفي ً
ً
ً
ً
فهو لذلك في طو ٍر دائم من التشكل ،ذلك أنّ «الثقافة ليست مجموعة مكونات ثابتة ،ساكنة ،جامدة،
مغيرة،
متغيرة ّ
مطلقة ،منغلقة ،تصلح لكل زمان ومكان ،أو لكل مجتمع وبيئة ،بل هي متطورة باستمرارّ ،
مرنة ،نسبية ،منفتحة ،متحولة نتيج ًة ألحـ ٍ
ـوال وأوضــا ٍع داخلية وخــارجـيــة»((( .إنّ الثقافة وجـ ٌـه من وجوه
الحسي للهوية« :فمفهوم الثقافة فــي مجتمع مــا يعني إحـســاس هــذا المجتمع
الهوية ،أو هــي التمثيل
ّ
بهويته ،وإحساسه تجاه ما يجمع بين أفراده ،ويجعل منهم هذا المجتمع ،باإلضافة إلى أساليب التعبير
والمحافظة على هذه الهوية»(((.
أي ّأم ــة تـظـهــر فــي ثـقــافـتـهــا ،وفــي أدب ـهــا ،وأن ـمــاط عـمــرانـهــا ،ومــوسـيـقــاهــا ،وغـيــر ذلــك من
ل ــذا ،ف ــإنّ هــويــة ّ
األمــة
مظاهر ثقافية ،و«هــي
ألمــة مــن األمــم ،عــن نـظــرة هــذه ّ
المعبر األصـيــل عــن الخصوصية التاريخية ّ
ّ
إلى الكون والحياة والموت واإلنسان ومهامه وقدراته وحــدوده ،وما ينبغي أن يعمل وما ال ينبغي أن
(((1
عرفت الثقافة بأنها «مجموع
يــأمــل»  ،وهــذا ما أكدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حين ّ
النشاط الفكري والفني بمعناه الواسع ،وما يتصل به من المهارات ،أو يعين عليه من الوسائل ،وهي
ألمــة :الروحية والفكرية والفنية والوجدانية»( .((1ويمكن لهذه المظاهر
تنظيم جميع السمات المميزة ّ
الثقافية أن تنتقل من ثقافة ّأمة إلى ثقافة ّأمة أخــرى ،ويمكن أن تتعلم وتــدرس ً
أيضا ،ويمكن أن تتغير
ـاســا بــالـهــويــة ،إال عـنــد مــن ال يـمـيــز بـيــن مـظـهــر الـهــويــة
داخ ــل األم ــة نـفـسـهــا ،مــن دون أن يـشـ ّـكــل ذلــك مـسـ ً
الثقافي والهوية نفسها .فانتقال الناس في كثير من البلدان العربية من ارتــداء الثوب إلى ارتــداء البدلة
تغييرا في الذوق الثقافي ،على أن يراعى
يمس جوهر الهوية ،بقدر ما يمثّل
ً
والقميص وربطة العنق ال ّ
الظرفان التاريخي واالجتماعي لهذا االنتقال ،ودرجة التحيز الثقافي الذي يمثّله .وإنّ بعض التغييرات
حقيقيا للهوية.
الحد الذي يجعل من فعلها خر ًقا
تكون مشبع ًة بالتحيزات إلى
ّ
ً
ّأم ــا الـهــويــة ،فــاألصــل فـيـهــا الـثـبــات؛ وإن شــابـهــا غـيــر قـلـيــل مــن الـمــرونــة الـتــي تقتضيها بـعــض الـتـحــوالت
الكبرى المرتبطة بإعادة مساءلة جوهر الهوية الــذي تمارسه الحضارات عند اإلحساس بخطر داهـ ٍم.
((( بايار ،ص .66

((( حـلـيــم بــركــات ،الـهــويــة :أزمــة الـحــداثــة والــوعــي الـتـقـلـيــدي (بـيــروت :ريــاض الــريــس للكتب والـنـشــر ،)2004 ،ص  .227ولعبد اإللــه
رأي مماثل؛ إذ يرى أنّ الثقافة تنهل «من مصادر مرجعية اجتماعية متجددة المخزون» .انظر :أمين الخولي (محرر) ،العولمة
بلقزيز ٌ
والهوية الثقافية (بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،)2000 ،ص .311

((( كـيــن روبـنـســون ،صـنــاعــة الـعـقــل :دور الـثـقــافــة والتعليم فــي تشكيل عقلك المبدع ،ترجمة رامــة موصللي ،سلسلة الـقــراءة للجميع
(عمان :مكتبة األسرة األردنية ،)2009 ،ص .179
ّ
( ((1الخولي ،ص .298

( ((1المرجع نفسه ،ص .226
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القار للهوية في مقالة أخرى من الكتاب نفسه،
وكان ستيوارت هول نفسه قد أشار إلى هذا المعنى شبه ّ
إذ قال« :ينبغي للهويات أن تكون بمنزلة نقاط مرجعية مستقرة ،وكما كانت في الماضي فإنها ال تزال
دائما ً -
نقاطا في عالم متقلب»(.((1
اآلن  -وسوف تكون ً
وهــذا الفهم لمعنى الـهــويــة هــو مــا نـجــده داخــل «الـثـقــافــة العربية  -اإلســامـيــة» ،عند الـكــام على الهوية
الـعــربـيــة اإلســامـيــة نـفـسـهــا ،وال سـيـمــا بـسـبــب الـبـعــد الــديـنــي الـمـقــدس فـيـهــا؛ فـهـنــا تـبــدو الـهــويــة أكـثــر ثـبــا ًتــا
ورس ــوخً ــا ،وذات ج ــذور تــاريـخـيــة ونـصـيــة ،مــرتـبـطــة بـبـنـيــة تـفـكـيــر ،وبـمـنـهــج ،وبـمـعــايـيــر وق ـيــم ،ال بمظاهر
منهجا ،أو بنية تفكير ،تمتنع عن أن تكون تاريخي ًة؛
وعناصر شكالنية عرضية زائلة ،وهي حين تكون
ً
تاريخيا ،بتحول النشاط اإلنساني ،أو تطوره ،أو تغيره.
أي إنها ليست متحول ًة ،أو متطورةً ،أو متغير ًة
ْ
ً
فالمتغير أو المتحول هو مظاهرها ،وهي إذ توصف بالمرونة وبالقدرة على مواكبة المستجدات ،فإنّ
ـس ذلك
القصد مــن ذلــك يـكــون أنّ نظامها الـمـعـيــاري يستوعب التغييرات والـتـطــورات مــن دون أن يـمـ ّ
جــوهــره الـبـنــائــي .فــابــن الـثـقــافــة الـعــربـيــة اإلســامـيــة فــي أواخ ــر الـقــرن الـتــاســع عـشــر  -وقــد يـبــدو هــذا الــرأي
ومثيرا  -هو ابن الثقافة العربية اإلسالمية في القرن الحادي والعشرين ،والفرق بينهما هو فرق
مستف ًزا
ً
بين من يلبس الطربوش ومن ال يلبسه ،بين من يركب الخيل والبغال ومن يركب السيارات والطائرات،
بين من يلجأ إلى السفر ليبحث عن خبر أو معلومة ومن يستعمل اإلنترنتّ .أما الجوهر ،فال يزال هو
ذاته .فالهوية ال تتعلق بملبس أو بمأكل أو بمشرب أو بمسكن ،بقدر ما تتعلق بالموقف من ذلك ك ّله،
ال تتعلق بــأدوات تقنية بقدر ما تتعلق بكيفية استعمالها (الكيفية المتعلقة بالغاية والهدف ،ال الكيفية
المتعلقة باآلليات).
أي قرن من القرون
إنّ الهوية نظام للحياة وبنية تفكير ،وهذا ما يجعل ممثّل الهوية العربية اإلسالمية في ّ
السالفة هــو ذاتــه ممثل الهوية العربية اإلســامـيــة فــي الـقــرن الـحــالــي .فكالهما يستعمل المعايير ذاتـهــا،
مصدرا للمعايير ،والخالف بينهما  -إن اختلفا  -يتعلق بتطور أدوات فهم
والسنة
ً
كالهما يعتمد القرآن ُ
ً
صحح مــا كــان ُيـ َعـ ّـد خـطــأ ،ولــن ِّ
يخطئ مــا كــان ُي َع ّد
الـنــص .غير أنّ هــذا التطور مهما كانت درجـتــه لــن ُي ّ
ً
حالل ولن ّ
يحل ما كان حرا ًما ،إال في احتمال واحد ووحيد؛ أن يكون قد
يحرم ما كان
ً
صحيحا ،لن ّ
حصل انحراف جماعي في فهم النص يقتضي التصحيح .وكل األمثلة التاريخية الدالة على تغييرات
من هــذا النوع هي من بــاب الـضــرورات المؤقتة ،أو من بــاب انعدام العلة الموجبة (حـ ّـد السرقة ،م ْلك
تمت بمعايير من داخــل النظام ،ال من خارجه،
اليمين ...إلــخ) .وما دامت كذلك ،فهي إذن تغييرات ّ
وال تمثل شذو ًذا أو خر ًقا للنظام.
وقــد يـمـيــل بـعـضـهــم إلــى الـقــول بـتـغـيـيــرات شـمـلــت جــوهــر الـهــويــة الـعــربـيــة اإلســامـيــة ،فــي األمـثـلــة الــزمـنـيــة
الـســالـفــة الـمـمـ ّثــل بـهــا ،بـسـبــب مــا قــد يـبــدو انـحــرا ًفــا فــي الـمــوقــف مــن ال ـتــراث ،أو الـمــوقــف مــن ال ــذات أو
ٍ
اختالف في الموقف من العالم .ولكنها في الحقيقة
اآلخر ،أو حتى الدين ،وما قد ُيبنى على ذلك من
تمس الجوهر ،بل هي تغييرات تتعلق بالوعي بحقيقة الهوية الــذي كــان يشوبه شيء
ليست تغييرات ّ
مــن الـ ّلـبــس؛ بـسـبــب تــراكـمــات تــاريـخـيــة طــويـلــة .وإنّ الــرجــوع عــن الـتــوهــم المتعلق بـجــوهــر الـهــويــة ليس
( ((1المرجع نفسه ،ص .48

ثاحبأو تاسارد
اقثلاو ةيوهلا سابتلا :ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيوهلا
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ـوع مــن الـجــوهــر الــزائــف إلــى الـجــوهــر الـحـقـيـقــي ،كـمــا أنّ الـقــول
تـغـيـيـ ًـرا فــي بـنـيــة الـهــويــة بـقــدر مــا هــو رج ـ ٌ
الحسية التي
بتلك التغييرات ال يراعي بعض أشكال التوحيد التي كانت قائم ًة بين الجوهر والمظاهر
ّ
يتم التخلي عن
يتجلى من خاللها .ومــع ذلــك ،فــإنّ هــذا الكالم قد يوقع في إشكالية الـ ّـدور ،ومــن ثـ ّـم ّ
ِ
فه ٍم ما للهوية َّ
تبين بالتجربة أنه جوهر زائــف؛ ولذلك ال مناص من القول بوجود
كل حينٍ بحجة أنه َّ
جــوهــر ذي طــابـ ٍع منهجي للهوية العربية اإلســامـيــة ،ال جــوهــر فــي شكل صـنــدوق ممتلئ مــن المبادئ
واألركان والعناصر.
والعلة في ذلك تعود إلى أنّ الهوية العربية اإلسالمية ليست مجموع ًة من المظاهر والعناصر والذكريات
ينبغي الحفاظ عليها ،بل هي ٌ
أصل كامن داخل الجماعة العربية اإلسالمية ،وداخل نظام الثقافة العربية
كثيرا مــا عـ ّـرض الهوية لمساءالت تاريخية؛ بسبب آلـيــات التوحيد
اإلســامـيــة .ولعل تجاهل هــذا األمــر ً
جوهرا لهذه
بتوهم بعضهم
التي يمارسها بعض منتسبيها بين المعايير والمظاهر( ،((1وبسبب آخر يتعلق ّ
ً
يعرضها لهزات وانتكاسات
الثقافة غير جوهرها الحقيقي -
ً
وغالبا ما يكون ذا طاب ٍع ّ
حسي  -وهــو ما ّ
بد من التمييز داخل هذه الثقافة بين الهوية والثقافة ،على أساس أنّ الموارد
كبيرة .وبنا ًء على ذلك ،ال ّ
الحسي الذي ينقل الهوية من
الثقافية هي النوافذ التي تطل بها الهوية على الواقع ،وهي وحدها اإلطار
ّ
حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل.
ولــذلــك يمكن أن نــرى لــدى المشتغلين بمفهوم «الـهــويــة» أو «الثقافة» داخــل الثقافة العربية اإلسالمية
ـاحــا على البعد القيمي لمعنى الهوية
 وإن استعمل بعضهم مصطلح الثقافة بــديـ ًـا مــن الهوية  -إلـحـ ًأو الـثـقــافــة ،كـمــا هــي ال ـحــال عـنــد طــه عـبــد الــرحـمــن ال ــذي يــراهــا قـيـ ًـمــا ومـعــايـيــر ،ال جـمـلـ ًة مــن الـمـعــارف
ً
ً
شامل(.((1
مفصل ،ال مضمونًا
بنائيا
والذكريات،
ً
منهجا ً
يـبــدو أنّ اخـتــاف المجال التطبيقي ســاعــد ،أيـ ًـضــا ،على وجــود مفهو َمين للهوية أو وجهتي نظر منها.
سياسيا على هوية
فأغلب التعريفات التي ربطت بين الهوية والثقافة ،من جهة المفهوم ،كانت تتكلم
ً
ٍ
دول مـحــددة مــوجــودة ومـتـعـ ّـيـنــة( ،((1فــي حين يتعلق الـكــام على الهوية المعيارية داخــل الثقافة العربية
ٍ
سياسيا ،كيان مفترض هو الثقافة العربية اإلسالمية التي ال تجد ً
تمثل
متعين
اإلسالمية بكيان
ً
متعال غير ّ
أي ٍ
الحد الذي دفع بعضهم إلى التساؤل:
حاليا( ،((1إلى
ّ
حقيقيا لها في ّ
بلد عربي أو إسالمي موجود ً
ً
( ((1ال يتعلق هذا األمر بالثقافة العربية فحسب ،فهو موجود ً
أيضا في الثقافة الغربية؛ إذ أشار توملينسون إلى التداخل القائم لدى
بعض الباحثين بين الحديث عن الثقافة والحديث عن تقنياتها .انظر :جون توملينسون ،العولمة والثقافة :تجربتنا االجتماعية عبر الزمان
والمكان ،ترجمة إيهاب عبد الرحيم محمد ،سلسلة عالم المعرفة ( 354الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،)2008 ،
ص  .34والثقافة والهوية عنده بمع ًنى واحد ،ويظهر ذلك في إشارته إلى أنّ الثقافة «كانت تمتلك دو ًما دالالت تربطها بفكرة وجود
ناحية ثابتة» ،ص .43
( ((1طه عبد الرحمن ،الحق اإلسالمي في االختالف الفكري (بيروت :المركز الثقافي العربي ،)2005 ،ص .87-86
عد كتاب أوهام الهوية لجان فرنسوا بيار أبرز ٍ
مثال على ذلك.
( ((1يمكن أن ُي ّ

( ((1رأى طه عبد الرحمن أنه ينبغي أن ننظر إلى األمة المسلمة «ال على أنها واقع متحقق ،وإنما على أنها واجب ينبغي القيام به في
ظروف الواقع المتحقق [ ]...ال على أنها مجموعة أحداث نشهدها متحيزة ومتحينة ،وإنما على أنها مجموعة قيم تسعى ألنْ تساهم
في توجيه األحداث المشهودة» .انظر :عبد الرحمن ،ص .16
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ٍ
«هــل هناك ً -
متعال يمكن إدراكــه يسمى اســم «الثقافة العربية اإلســامـيــة؟(،»((1
فعل  -كيان متماسك
وهذا الفارق هو الذي منح مفهوم الهوية داخل الثقافة الغربية صفة الحركة والسيولة وعدم االستقرار؛
بسبب النفعية  -الـبــراغـمــاتـيــة السياسية الـتــي تتبع حــركــة الـقــوى السياسية الـكـبــرى المهيمنة ،وهــو نفسه
السبب الذي منح الهوية داخل الثقافة العربية اإلسالمية صفة الثبات وخاصية البنية والمنهج؛ ألنه يهتم
تحدها حدود سياسية ،بقدر ما تجد تمثّلها في بنية التفكير الجماعي لمنتسبي الثقافة العربية
بفكرة ال ّ
اإلسالمية .وألنها متعالية ،فهي تتصف بصفات القواعد المثالية.
غ ـيــر أنّ ه ــذا ال ـف ــارق ب ـيــن الـمـفـهــومـيــن حـسـمـتــه ت ـه ــدي ــدات ال ـعــول ـمــة لـمـصـلـحــة ال ـم ـف ـهــوم ال ـب ـن ـيــوي؛ ألنّ
اع ـت ـم ــاد م ـف ـه ــو ٍم ح ــرك ــي س ـ ّـي ــال ل ـل ـهــويــة ي ـج ـع ـل ـهــا ف ــي ض ـ ـ ْـوء ت ـغ ـيــر الـ ـق ــوى ال ـم ـه ـي ـم ـنــة ك ـي ــا ًن ــا غ ـي ــر واض ــح
تبع للمتغيرات السياسية ،إذ ليست له ُأســس جوهرية
المالمح ،بل كيانًا دائــم التغير ال َ
ثبات لــه ،أل ّنــه ٌ
قــائـمــة فــي ذات ــه تمنعه مــن الـتـحــول وال ــذوب ــان ،فـهــو يـنـظــر إلــى الـهــويــة عـلــى أنـهــا حــاصــل جـ ْـمــع مجموعة
م ــن ال ـم ـظــاهــر ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـقــاب ـلــة لـلـتـغـيـيــر وال ـت ـع ــدي ــل واإلقـ ـص ــاء ك ـل ـمــا ك ــان ذل ــك ش ـ ً
ـرط ــا ل ـل ـب ـقــاء ،ولــذلــك
ال مـنــاص مــن الـمـنــاداة بـمـفـهــو ٍم للهوية أكـثــر ثـبــا ًتــا؛ مـفـهــوم يتعلق بــالـجــوهــر ،ال بــالـعــرض ،يتعلق بمنهج
ح ـيــاة ،ال بـ ــر ّدات ف ـعــلٍ تـفــرضـهــا األن ـس ــاق الـمـسـيـطــرة ،سـيــاسـ ًـيــا واجـتـمــاعـ ًـيــا وم ـعــرفـ ًـيــا ،كـلـمــا تـغـيــر الـظــرف
ال ـتــاريـخــي .وع ـلــى ه ــذا األسـ ــاس ،ي ـبــدو مــن ال ـض ــروري ،بــل مــن ال ــواج ــب ،الـكـشــف عــن جــوهــر الـهــويــة
الـعــربـيــة اإلســام ـيــة ال ــذي يـحـكــم بـنـيـتـهــا الــداخ ـل ـيــة ،ويـحـ ّـولـهــا إل ــى مـنـهــج ،ال إل ــى إط ــا ٍر ي ـضـ ّـم ع ــد ًدا من
العناصر والمظاهر.

الهوية المعيارية
لـعــل أه ـ ّـم م ــا يـمـيــز ال ـهــويــة الـعــربـيــة اإلســام ـيــة أن ـهــا ت ـقــوم عـلــى ركـنـيــن أســاس ـي ـيــن :ال ـع ــروب ــة؛ وه ــي مـظـهــر
قــومــي  -عــرقــي ولـغــوي ،واإلس ــام؛ وهــو مظهر ديـنــي ،مــا يعني أنّ هــويــة هــذه الـثـقــافــة ليست ذات منشأ
بـشــري ص ـ ٍ
ـرف ،كـغـيــرهــا مــن الـهــويــات  -ولـعــل هــذا مــا يـكـسـبـهــا صـفــة الـثـبــات  -بــل هــي ذات مـنـشــأ إلـهــي
أيضا ،على أساس أنّ اإلسالم أحد األديان السماوية الثالثة الكبرى ،وهذا ما منحها ً
ً
أيضا صفة التعالي
والديمومة .فــإذا أضفنا إلى ذلك أنّ المرجعية اإلسالمية ترتبط بنصي القرآن الكريم ومدونة الحديث
الـنـبــوي الـشــريــف ،وكــاهـمــا نــص عــربــي اعـتـمــد الـلـغــة الـعــربـيــة مـظـهـ ًـرا لــه ،أدرك ـنــا سـ ّـر الـعــاقــة المتالحمة
تبعا ألدوات الثقافة العربية اإلسالمية ،يقول :إنّ
المتداخلة بين العربية واإلســام .فالقياس المنطقيً ،
يفصل فيه الطريق التي توصل إلى الحقيقة ،وتُحقق السعادة لإلنسان
الخالق إذا أراد أن ين ّزل ً
نصا لخ ْلقه ّ
وحسن مآل اآلخرة ،فسيختار لغ ًة تالئم في بنيتها بنية النص الذي سينزله ،من جهة ْ
شكل
على األرض ُ
تم بالعربية ،فقد منح األداة «العربية» قيم ًة مستقا ًة
الخطاب ،ومن جهة بنيته الفكرية .وما دام األمر قد ّ
تقريبا( .((1وهذا ما يؤكد اعتبار العربية واإلسالم م ًعا ركنين أساسيين في بلورة
من قيمة الخطاب نفسه
ً
مفهوم الهوية.
( ((1تركي الحمد ،الثقافة العربية في عصر العولمة (بيروت :دار الساقي ،)2001 ،ص .96

حد أنّهم يتجنبون الكالم بالعربية في األماكن
( ((1لعل في هذا ما يفسر طابع القداسة الذي ُيضفيه بعض أبناء العربية عليها ،إلى ّ
غير الطاهرة (كالحمامات ً
مثل).

ثاحبأو تاسارد
اقثلاو ةيوهلا سابتلا :ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيوهلا
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وإذا بدأنا بــاإلســام ،أمكننا القول إنــه  -كغيره من األديــان السماوية التي تقول بمنطق الخ ْلق والخالق
وبـمـعــاد أخـ ــروي ،وح ـيــاة ثــانـيــة بـعــد ال ـمــوت  -قــائـ ٌـم عـلــى بـنـيــة تـفـكـيــر اشـتــراطـيــة ،تـجـعــل احـتـيــاز الـسـعــادة
األخــرويــة األبــديــة  -وكــذلــك الدنيوية العرضية الــزائـلــة( - ((1مـشـ ً
ـروطــا باتباع القوانين الـتــي أقــرهــا وجعلها
والسنة النبوية ،وبهذا يكون النظام الذي
ً
دستورا ومرجعي ًة للمؤمنين به ،وهي المتمثلة بالقرآن الكريم ُ
(((2
يحكم الثقافة اإلسالمية نظا ًما معيار ًيا
قياسا على آلية تعامل المؤمنين به مع ركنيه األساسيين :القرآن
ً
والسنة ،ذلك أنّ هذين النصين  -وما ُبني عليهما من تفسيرات وشروح واجتهادات فقهية ال تتعارض
ُ
ً
ً
مــع أه ــداف الـنـظــام نـفـســه  -يـمـثــان مــرجـعـيـة أســاسـيـة تـحـكــم مــوقــف الـمــؤمـنـيــن مــن أنـفـسـهــم ومــن الـعــالــم
ومــن الـلــه ،وهــو أيـ ًـضــا نظام معياري فــي مقاصد الخطاب التي تربط سـعــادة الدنيا واآلخــرة بالفالح في
تحقيق المراد من الخطاب في الحياة الدنيا ،وهو كذلك نظام معياري بالنظر إلى آلية التفكير القيمية
فإما
التي تحكم المؤمنين به .فمالك ّ
أي سلوك يسلكه الفرد في الثقافة اإلسالمية مرهون بين قيمتينّ :
ـت في
وإمــا الـصــواب أو الـخـطــأ ،ويقابلهما الـحــال والـحــرام بالمعنى الــديـنــي .والـبـ ّ
الـحـسـنــة أو السيئةّ ،
قيم ّ
كل
موقع السلوك بين هــذه األقطاب محكوم بالمرجعية األساسية التي يمثلها القرآن ُ
والسنة؛ إذ ُي ّ
فعلٍ أو ٍ
ثم يكون عندنا ٌ
فعل واجب،
قول أو ّني ٍة بحسب القرب أو البعد من تمثيل هذين ّ
النصين ،ومن ّ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وفعل محرم.
وفعل مكروه،
وفعل مندوب،
وفعل مباح،
ً
والقول إنّ
سلوكا ما قد ُي َع ّد سيئ ًة ال يعني أنه ُيخرج صاحبه  -بالضرورة  -عن النظام المعياري لإلسالم؛
أي إنّه ي ْتبع القواعد ويخرقها ً
أيضا،
قر بأنّ المسلم يفعل الحسنات ويفعل السيئات؛ ْ
ألنّ هذا النظام ُي ّ
منتميا إلى النظام الك ّلي ،على َّأل ُيقوض هذا الخرق القواعد
من غير أن ُيخرجه ذلك عن أنْ يكون فر ًدا
ً
العامة للنظام ،وهذا يدل دالل ًة واضح ًة على أنّ النظام المعياري الك ّلي لإلسالم يستوعب الخروقات
تقوض
منتميا إلى النظام إال في حاالت
داخل النظام نفسه ،فال ُيخرج الفرد عن أنْ يكون
الخرق التي ّ
ً
ْ
النظام وال تعترف بقواعده األساسية؛ كالكفر بالله .وحتى هذا الخرق ٌ
قابل للتجاوز عند التوبة وعدم
اإلص ــرار عـلــى الــذنــب ،مــا يــؤكــد مــن جــديــد أنّ طبيعة الـمـعـيــاريــة الـتــي يتصف بـهــا الـنـظــام اإلســامــي هي
طبيعة ٌ
خرقها ،ولذلك أوجدت
مرنة  -وال يكون النظام نظا ًما إال بذلك  -تقول بالقاعدة وتعترف بإمكانية ْ
ُس ًبل مختلف ًة الستيعاب الخروقات الممكنة ،كمبدأ صغائر الذنوب والكفارات والتوبة ،وغير ذلك.

َّ َ
ُ
َ َّ ْ
ُ
َ َ ً َّ ْ ُ
ِين ْ
ِين َ
ت ُحوا َّ ّ َ
( ((1يــؤكــد ذلــك قــولــه تـعــالــى ﴿ :أَ ْم َحس َ
ن َعلَ ُه ْم َك َّل َ
ِب َّال َ
اج َ َ
آم ُنوا َو َعمِلوا الص ِ
اء م َياه ْم َو َم َمات ُه ْم
ات سو
ات أن
ال ِ
السيِئ ِ
َ َ َ َْ ُ ُ َ
ساء ما يكم
ون﴾( ،الجاثية .)21 :فحياة الــذيــن آمـنــوا وعملوا الصالحات ليست كحياة الــذيــن اجترحوا السيئات .وواضــح مــن مبدأ

حال وأهدأ ً
المقارنة في النص أنّ حياة الذين آمنوا وعملوا الصالحات أسعدُ ً
بال.
( ((2الـ ـف ــرق بـيــن الـنـظــام الـمـعـيــاري والـفـكــر الـمـعـيــاري أنّ ه ــذا الـفـكــر ذو ُب ـعـ ٍـد واح ــد ف ـقــط ،وذو طـبـيـعــة مـتـعــارضــة مــع الـفـكــر الـنـفـعــي
إطارا عا ًما ،ولكنه ال يكون
البراغماتي ،فال يلتقي مع ّ
أي نمط آخر من التفكير ،في حين أنّ النظام المعياري يعتمد التفكير المعياري ً
الخرق (خرق قواعده المعيارية) ،ولقدرته على استيعاب كل الخروقات المحتملة ،ما دامت ال تتعارض مع
نظا ًما إال إليمانه بحتمية
ْ
وجعلت التوبة ،بل من أجل ذلكً ،
أيضا ،يتجاوز الله عز
التوجه
العام للنظام نفسه .فمن أجل ذلكُ ،جعلت الكفارات في اإلســام ُ
ّ
وجل عن صغائر الذنوب التي هي في حقيقتها خروج عن القاعدة .ولعل من أمثلة إيمان النظام المعياري لإلسالم بحتمية الخروقات
قوله صلى الله عليه وسلم« :إنّ الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة» ،أخرجه أحمد ( ،151/4رقم  ،)17409والطبرانى (،309/17
الميل إلــى الهوىَ .ف ِـفعل التعجب في الحديث يـ ّ
ـدل على اإلعجاب والثناء .وهــذا يحمل في داخله
رقــم  .)853والصبوة إشــارة إلــى ْ
العام بين الشباب أنْ يكون لهم صبوات ،من غير أن ُيخرجهم ذلك عن كونهم مسلمين.
العرف
إقرارا بأنّ ُ
ً
ّ
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وب ـن ــا ًء ع ـلــى ذل ــك نـخـلــص إل ــى ال ـم ـقــولــة األســاس ـيــة الـمـتـعـلـقــة بــال ـهــويــة اإلس ــام ـي ــة؛ ف ـهــي ه ــوي ــة م ـع ـيــاريــة،
ضـمــن نـظــام مـعـيــاري كـ ّلــي ،بـيــد أنـنــا نقصد مــن ذلــك أنـهــا مـنـهـ ٌـج و ِق ـ َـي ـ ٌـم ،ال حــاصــل جـمـ ٍع لمجموعة من
الـعـنــاصــر والـمـظــاهــر الـثــابـتــة الـتــي ال تـتـغـيــر وال تـتـبــدل .وحـيــن تـكــون الـمـعـيــاريــة مـنـهـ ًـجــا ،نـفـتــرض أنّ لها
علتين؛ عل ًة غائي ًة تهتم بالسؤال «لماذا؟» ،وعل ًة صوري ًة فاعل ًة تهتم بالسؤال «كيف؟» ،وفي هذا األمر
ً
مقبول ،داخــل بنية الفكر اإلســامــي ،وجــود فعلٍ إنساني بال هدف،
إجــابـ ٌـة عــن الـســؤال :لـمــاذا ال يبدو
أو قــول بــا قـ ْـصــد أو مـعـ ًنــى؟ فــانـتـفــاء الـهــدف أو الـمـعـنــى أو الـقـصــد ُيـخــرج الـفـعــل عــن شــرط الـنـظــام ،أو
منطق الـنـظــام الــذي يهتم بالقصد «الـنـيــة الـســابـقــة» ،والـهــدف ،وطــرائــق األداء «األخ ــذ بــاألسـبــاب» .ومــن
ث ـ ّـم ،ف ــإنّ الـقــول بـهــويــة مـعـيــاريــة ضـمــن نـظــام مـعـيــاري غـيــر الـقــول بـهــويــة مـعـيــاريــة تـعـ ّـبــر عــن فـكـ ٍر مـعـيــاري.
إنّ الـنـظــام كـ ّلــي ،يـتـســم بــاالتـســاق ،واالنـسـجــام الـمـنـطـقــي ،واالن ـض ـبــاط ،وال ـقــدرة عـلــى الـتـعـمـيــم الحـتــواء
أكبر قــدر ممكن من التجارب المتعددة والغنية ،وهــو يقوم على بنية ترتبط عناصرها بعالقات خاصة
تـفــرضـهــا الـهــويــة األســاسـيــة لـلـنـظــام ،ولــذلــك ال يـقـبــل مـنـطــق الـنـظــام الـبـنـيــة الـعـبـثـيــة ،أو الـعــاقــات الـخــالـيــة
مــن الـقـ ْـصــد (الـنـيــة) وال ـهــدف ومــراعــاة األس ـبــاب ،إال إذا كــان الـنـظــام نـفـســه عـبـثـ ًـيــا ،وعـنــد ذلــك يـ ْـبـطــل أنْ
يكون نظا ًما.
ألي فعل
المراد بمعيارية الهوية هو اشتراط وجــود معايير وقيم وقواعد ّ
وبنا ًء على ذلــك ،فــإنّ المعنى ُ
مصدره اإلنسان؛ ألنّ من شأن وجود هذه القواعد أن تمنع عن هذا السلوك الدخول في دائرة العبث،
ثم االنحراف عن بنية النظام؛ ولذلك ليست المعيارية إصدار أحكام قيمية أخالقية ،أو اجتماعية،
ومن ّ
أو ديـنـيــة عـلــى الـفـعــل اإلنـســانــي -وإنْ كــان الـحـكـمــان األخــاقــي والــديـنــي مــوجــو َديــن فيها بسبب طابعها
الــديـنــي  -ولكنها هــي نفسها الـتــي تـقــول بـضــرورة وجــود مــرجـعـيــات تـمـ ّثــل ضــوابــط لـكــل مـسـلـ ٍ
ـك؛ ليغدو
ً
إنسانيا من جهة ،ولينسجم مع بنية النظام من جهة أخرى.
مسلكا
ً

لكن غياب هذه الضوابط (القصد والهدف ومراعاة األسباب) ُيخرج الفعل من شرطه اإلنساني؛ ألنّ
ّ
(((2
اإلنسان ،بالنظر إلى الفكر اإلسالمي ،هو خليفة الله الذي نفخ فيه من روحه وخلقه على صورته .
ٍ
قصد أو أن يكون ذا هـ ٍ
ـدف حتى
يخلو فع ُله أو قــو ُلــه مــن أن يكون ذا
فكيف لهذا اإلنـســان الخليفة أن
َ
سلبيا؟ ّ
وإل ما الفرق الــذي سيبقى بينه وبين الحيوان؟ إنّ ما يميز اإلنسان من غيره من
إنْ كــان هد ًفا
ً
المخلوقات داخــل هــذا الفكر هو اتصافه بالوعي والـقــدرة الالز َمين لبناء نظام عــادل؛ يكفل له تحقيق
ـس الـعــاقــة الـفــاعـلــة الـتــي تــربــط الـفــرد
حــاجــاتــه ورغـبــاتــه وتـطـلـعــاتــه نـحــو إع ـمــار األرض ،مــن دون أن يـمـ ّ
ـص ٍّ
دال للراغب األصفهاني يقول« :اإلنـســان وإنْ كــان هو  -بكونه إنسانًا -
بالجماعة أو بالله .وفــي نـ ٍّ
أفـضــل مــوجــود ،فــذلــك بـشــرط أن يــراعــي مــا بــه صــار إنـســا ًنــا ،وهــو العلم الـحــق والـعـمــل المحكم ،فبقدر
ُ
يفضل ،ولهذا قيل :الناس أبناء ما يحسنون؛ أي ما يعرفون ويعملون من العلوم
وجود ذلك المعنى فيه
واألعمال الحسنة .يقال :أحسن فالن ،إذا علم وإذا عمل حس ًنا [ّ ]...أما اإلنسان من حيث ما يتغذى
ْ َ َ

ْ َ

َ

ٌ

َْ

ًَ

َ ُّ َ َ
ن َجاعِل ِف ال ْر ِض َخل ِيفة﴾ (البقرة ،)30 :وقوله تعالىَ ﴿ :ف ِإ َذا َس َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُت
( ((2إشار ًة إلى قوله تعالىِ﴿ :إَوذ قال ربك ل ِلملئِكةِ إ ِ ِّ
يه ِمن ُّر ِ
ِف ِ
وحي َفق َُعوا َل ُه َس ِ
ين﴾ (الحجر ،)29 :وإشار ًة إلى الحديث النبوي «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإنّ الله خلق
اج ِد َ
آدم على صورته» .انظر :أبو الحسن مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،ج  ،4ص  .217كتاب البر والصلة واآلداب ،باب النهي عن
ضرب الوجه ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،ج  ،4ص ( 117-116بيروت :دار إحياء التراث.)1972 ،
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ـس ويـتـحــرك فـحـيــوان ،ومــن حـيــث ال ـصــورة التخطيطية فـكـصــورة في
ويـنـســل فـنـبـ ٌ
ـات ،ومــن حـيــث مــا يـحـ ّ
فخليق أن يلحق بــأفــق الملك،
الـجــدار [ ]...فـمــن صــرف هـ ّـمـتــه كـ ّلـهــا إلــى تــربـيــة الـفـكــر بالعلم والـعـمــل
ٌ
ملكا ربانيا ،كما قال تعالى﴿ :إ ْن َه ٰ َذا إ َّل َملَ ٌ
ك َكر ٌ
(((2
فيسمى ً
يم﴾ (يوسف. )31 :
ِ
ِ
ِ
ً
لقد اشترط الــراغــب األصفهاني لمعنى «اإلنسانية» في اإلنـســان «العلم الحق والعمل المحكم» ،ولم
ً
اشتراطا .فشرط الحقيقة منوط بالعلم ،وشرط اإلحكام منوط
يقُل العلم والعمل ،بل جعل لكل منهما
تبين
بالعمل ،وهــذان ال يكونان بغير معايير تميز العلم الحق من العلم الــذي يجانب الحق ،ومعايير ّ
عد
العمل المحكم من غير المحكم.
وتأسيسا على ذلك ،يمكن أن نفهم السبب الذي يحول دون قبول ّ
ً
مفاهيم؛ من قبيل «الفن للفن» داخل النظرية األدبية في الفكر اإلسالمي ،أو مبدأ «الفوضى الخالقة»
في سياسة التعامل مع الشعوب ،أو «التفكيكية» في المناهج النقدية والفكرية .فهذه المفاهيم ك ّلها
العام فكرة الهدف والقصد والمعنى،
ثم إنّها ال تحترم في تصورها ّ
تكاد تخلو من نظام قاعدي معياريّ ،
ثم ال تحترم فكرة النظام والمعيارية.
ومن ّ

ممن يــرى ضــرور َة أنْ «ننظر إلــى الهوية  -في
ً
وقــد يلقى القول بثبات مفهوم الهوية اإلسالمية
اعتراضا ّ
إط ــار عملية التغيير  -عـلــى أنـهــا فــي حــالــة دائـمــة مــن الـتـطــور والـتـكــون أو الـتـحــول ،إنـهــا كـيـنــونــة مستمرة
ً
شكل ومضمونًا ،ومــن حيث عالقتها بذاتها وبــاآلخــر [ومــن يــرى] أنّ بين نقاط الضعف األساسية في

النظرة السائدة بين العرب حول الــذات واآلخــر الميل إلى التمسك بفهم مثالي ثابت للهوية على أنها
تكونت واكتملت سل ًفا بـ ً
ـدل من أنها مشروع تاريخي نكافح إلنـجــازه»( .((2بيد أنّ مثل هــذا االعتراض
ّ
تعبر عن النشاط
ال يستقيم إال إذا كان مفهوم الهوية مطابقًا لمفهوم الثقافة (مجموعة من المظاهر التي ّ
الحر؛ الفكري والعلمي واإلبــداعــي)؛ ألنّ هــذه المظاهر ليست ذات طبيعة ثابتة .فالتحول،
اإلنساني
ّ
منهجا ورؤيــا ،فــإنّ األمــر يكون بخالف
أو التبدل ،أو التغير ،شــرط بنيوي فيهاّ .أمــا حين تكون الهوية
ً
موضوعيا ،شأن المظاهر الثقافية ،أضـ ْ
ـف إلى
ذلــك ،ألنّ المنهج حركة دؤوب ذات رؤيــا ،وليس تعي ًنا
ً
ذلك أنّ الهوية اإلسالمية ذات بعد «فوق  -بشري» بمنظار الفكر اإلسالمي ،ألنها تقوم على مرجعيات
إلهيين كالحديث النبوي الشريف ،وهذا
نصية قدسية ،إلهية؛ كالقرآن الكريم ،أو تكون بإيحاء ورعاية َّ
قياسا على مصدرها .ولو أنها كانت ذات مصدر بشري ،القتضى
ما يمنحها صف َتي الثبات واإلطالق؛ ً
«مشروعا
األمر أن تكون متغير ًة نسبي ًة ،بالنظر إلى مصدرها البشري .وبنا ًء على ذلك ،فإنّ الهوية ليست
ً
تعينه ،ونقله مــن الــوجــود بالقوة إلى
ً
تاريخيا نكافح إلنـجــازه» ،بــل هــي مـشــروع إنساني نكافح لتحقيق ّ
الوجود بالفعل.
ّأمــا بـشــأن مــا يتعلق بمعيارية الـهــويــة ،فــإنّ الـجــابــري كــان قــد أوضــح  -فــي مـشــروعــه المتعلق بنقد العقل
العربي -أنّ «العقل العربي تحكمه النظرة المعيارية إلى األشياء [وهي] ذلك االتجاه في التفكير الذي
( ((2الراغب األصفهاني ،الذريعة إلى مكارم الشريعةً ،
مصدرا للمعرفة (القاهرة :دار الشروق،
نقل عن :يوسف القرضاوي ،السنة
ً
 ،)2005ص .239- 238

( ((2بركات ،ص .236
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مرجعا له ومرتك ًزا»(.((2
يبحث لألشياء عن مكانها وموقعها في منظومة القيم التي يتخذها ذلك التفكير
ً
ثم بدَ ت معياريته معياري ًة تقييمي ًة .فكأنّ
غير أنه بهذا التعريف َ
قصر المعيارية على التقييم فحسب ،ومن ّ
هـ ّـم الفرد داخــل الثقافة اإلسالمية ودوره األســاســي في الحياة يكمنان في إعطاء أحكام قيمية للعالم،
وتــوزيــع صـكــوك غـفــرا ٍن أو إدان ـ ٍـة لـكــل مــا يحيط بــالـفــرد وبــالـجـمــاعــة ،وهــذه نـظــرة خــاصــة جــدً ا للمعيارية
ولبنية التفكير اإلسالمي .ولعل هذا ما دفعه إلى َعدِّ المعيارية «نظرة اختزالية؛ تختصر الشيء في قيمته،
ثم في المعنى الذي يضفيه عليه الشخص [والمجتمع والثقافة] صاحب تلك النظرة»( .((2وجعل
ومن ّ
الـجــابــري فــي مـقــابــل هــذه الـنـظـ ِ
ـرة الـنـظــر َة الـمــوضــوعـيــة الـتــي «تـحـ ّلــل الـشــيء إلــى عـنــاصــره األســاسـيــة لتعيد
بناءه بشكل يبرز ما هو جوهري فيه»( .((2ويبدو أنّ يحيى محمد قد تابع الجابري في تب ّني هذا الوجه
مــن معنى المعيارية ،وإن اختلفت ألـفــاظــه ومصطلحاته؛ فقد رأى أنّ «الـنـظــرة المعيارية تترصد النظر
إلى الفعل اإلرادي ودوافعه النفسية ،وما ينطوي عليه أو يقتضيه من صفات وعالقات إنشائية أخالقية
الكينونية»( ،((2وذلــك في مقابل النظرة الوجودية التي «تــرى األشياء من حيث ذواتها وكذلك صفاتها
وعالقاتها الكينونية»(.((2
لـكـ ّـن المعيارية الـتــي نــراهــا ونقصدها ليست مـحـصــور ًة فــي األحـكــام التقييمية ذات البعد األخــاقــي أو
االجتماعي أو حتى الديني ،وإنْ كانت متضمن ًة فيها ،أو هي جزء من مقتضياتها .فالمعيارية التي نقصد
منهج تفكي ٍر ،ال ُحكم قيمة في ذاتها وبنيتها ،نريد بها ضــرورة احتكام كل ما يصدر عن اإلنسان
هي
ُ
ُ
إلــى قواعد وأســس من شأنها أن تكفل له أن يتسم بسمة اإلنسانية ،وسمة النظام الــذي يمثله وينتمي
فحكم القصد مرتبط بصفاء
إليهّ .أمــا أحكام القيمة ،فهي تُبنى بعد ذلــك على طبيعة المعايير نفسهاُ .
وحـكــم األسـبــاب واألدوات مــرتـبــط بقوانين
وحـكــم الـهــدف مــرتـبــط بـمــراعــاة الـمـصــالــح اإلنـســانـيــةُ ،
الـنـيــةُ ،
ضمان ّ
ٌ
لئل
األنساق الثقافية التي تؤطر الفعل .فالقيمة ،إذن ،جــزء ال يجتزأ من معيارية الهوية؛ ألنها
أي مــوضــوع -
تـضـيــع أف ـعــال اإلن ـســان فــي مــرجـعـيــات ذات طــاب ـ ٍع غـيــر إنـســانــي؛ كــأن يـصـيــر الـمــوضــوع ّ -
مرجعي ًة لذاته بعيدً ا عن اإلنسان ،ولعل هذا ما تدل عليه حركة «الفن للفن» بمعناها الحرفي ،ولعل هذا،
ً
أيضا ،ما يفسر الخوف الذي يسري بين بعض العلماء من التجارب العلمية التي ال تضع اإلنسان في
صميم مرجعياتها.
فــإذا كــان مفهوم الهوية العربية اإلسالمية ذا طاب ٍع «بنيوي معياري» على هــذا النحو ،وجــب بالضرورة
إعادة النظر في كثير من المشاريع الثقافية الفردية أو المؤسساتية ،وكذلك النظر في خرائط الطريق التي
تنتهجها الدول ،والمنظمات ذات الصلة بتعزيز الهوية العربية اإلسالمية ً
أيضا.
( ((2الجابري ،ص .32-31

( ((2المرجع نفسه ،ص .32

( ((2المرجع نفسه.

( ((2يحيى محمد ،مدخل إلــى فهم اإلســام ،الفكر اإلســامــي :نظمه ..أدواتــه ..أصــولــه (بيروت :مؤسسة االنتشار العربي،)1999 ،
ص .76

( ((2المرجع نفسه.
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الخيال العلمي
بين محددات النوع وإكراهات سياق التلقي
Science Fiction

Between Genre Determinants and the Coercive Contexts of Reception
 تبدو عالقة العلم بــاألدب الـيــوم عالقة قوية بفضل المتغيرات واالكـتـشــافــات العلمية:ملخص
 وقــد تبلور ذلــك بظهور. ولذلك فــإن نتائج ثــورة العلم انعكست على النوع األدبــي،المتالحقة
 بل معرفة تقوم على االبتكار،الخيال العلمي؛ إذ لم تعد المعرفة اإلنسانية معرفة تراكمية فحسب
ً واإلنجاز العلمي والتكنولوجي
.أيضا
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مفهوم أدب الخيال العلمي وخصائصه وعالقته بالواقع
 كما تهدف إلى. وارتباطه بالفن السينمائي ومفهوم األسطورة،والمتغيرات العلمية الطارئة عليه
.رصد إشكالية هذا األدب في الواقع العربي بأبعاده الفكرية والتطبيقية ومعوقات تقدمه
 الرواية، السينما، األسطورة، الخيال العلمي:الكلمات المفتاحية
Abstract: Today, the relationship between science and literature seems coherent
and effective due to changes in science and consequent scientific discoveries.
The results of the scientific revolution have thus reflected on the genre, and have
also crystallized in the emergence of science fiction. Here, human knowledge is
no longer considered as cumulative, but also built on scientific and technological
innovation and achievement. This study aims to shed light on the concept and
characteristics of science fiction, and tackles its relationship with reality and
contingent scientific variables, as well as its association with cinematic art and
the concept of myth. Moreover, it investigates the problematic of science fiction
in the Arabic context, specifically with regards to the intellectual and practical
aspects and the hindrances to its development.
Keywords: Science-fiction, Myth, Cinema, Nove
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مقدمة
تمثّل الرؤية االستشرافية المادة الجوهرية التي يتكئ عليها أدب الخيال العلمي ،والتي غزت
عالمنا األدبــي اليوم بعيدً ا عن فانتازيا األدب((( ،حين قلبت ثــورة العلم والصناعة والرقميات
وبدلت مفهوم الخلق األدبي من معادلة اإللهام والخيال
موازين القوى الفكرية في العلوم اإلنسانيةّ ،
األدبي إلى ميزان القوانين الفيزيائية والنظريات العلمية في الطبيعة المتجسدة في رحلة ذات مغزى عبر
السفر الالمتناهي في آفاق الزمن .ولم تعد تلك القصص التي نرويها ألطفالنا عن أناس غزو الفضاء،
وسكنوا القمر وحرب النجوم ،أو اإليمان بفكرة الحياة تحت الماء ،مجرد تصورات ذهنية تروى بغرض
التسلية واإلمتاع أو تقويم المفاهيم والبنى األدبية لشريحة من قرائنا المهتمين بحقول األدب والباحثين
عن لذته فحسب ،بل بــات من الطبيعي ً
أيضا أن يح ّتل الخيال العلمي ساحة الفكر اإلنساني لطفولة
العالم اآلن؛ ألنه صار حاضر الغد وقرين التجربة العقلية في ميدان التطبيق النظري للعلوم الطبيعية.
لقد أصـبــح إنـســان حضارتنا المعقدة الـيــوم يمسك خياله بعصا سـحــريــة ،ويوجهها حيثما أراد لتحقيق
أمانيه وتطلعاته الستشراف المستقبل ،وخلق كل ما يشطح به خياله إلــى واقعية مادية ملموسة ،كلما
أدرك قدرته الحقيقية في السيطرة على ميكانيزما «الـمــادة» في الطبيعة التي يبلورها في وعيه من دون
أن يحده شيء .إنها دليل على الحالة الفريدة التي ّ
وطوعها عن طريق
تمكن بها اإلنسان من الطبيعةّ ،
التجربة ،بعد تحرر يده وعقله في العصور األولى من عمر الطفولة البشرية ،إلى مراحل تقدمه الهرمي
في اتجاه الحضارة والعلم في أعقد صورها.
لـقــد تـحـ ّـول الـعـلــم ال ـيــوم إلــى شــريـعــة إنـســانـيــة لــدى أف ــراد كـثـيــريــن فــي هــذا الـعــالــم ،وبــديــل مـقـنــع لـهــم من
تـلــك الـتـصــورات الــديـنـيــة الـمــوروثــة الـتــي انبثقت مــن فـكــرة اآللـهــة ،وبــات مــن الطبيعي جـ ًّـدا عـ ّـده ســاح
المعرفة والـقــوة والــدلـيــل الـجــوهــري على الــوجــود اإلنـســانــي وحقيقته وكينونته .ويـبــدو على األغـلــب أنّ
العلم واألدب وجــدا طريقهما إلــى المصالحة واالنـسـجــام الـيــوم فــي عالم معولم ومنفتح ومتحرر من
سلطة الدين والسماء باتجاه سلطة اإلنسان نفسه ،بل أكثر من تلك الهدنة التي يحاول الكثيرون عقدها
بين العلم والدين للسعي في التوفيق بينهما دو ًما.

ّ
المؤطرة
إنّ أهــم مــا يخصب قصص الخيال العلمي انفتاحه الكامل على القوانين الفزيائية الطبيعية
بالخيال الــامـحــدود((( ،والـقــدرة المفتوحة والالنهائية على خلق العالم الغرائبي والعجائبي فــي البنية
الــروائـيــة القائمة على التنبؤ والتخمين ،فــي حــدود الــامـعـقــول لمحاولة تحويله إلــى احـتـمــال المعقول
والتبشير بــه فــي المستقبل البعيد ،وتحويله إلــى واقــع فعلي متحقق أمــام نــاظــرنــا .ولــذا ينظر تـيـ ّـري أبتر
إلــى حقيقة الخيال العلمي نظرة مفارقة ومنطقية ،لكونه ينطوي على عالم االحتمال ال عالم التقدير

((( يطلق مفهوم الفنتازيا األدبية على مجموعة القصص التي كانت تشيع في العصور الوسطى في أوروبا؛ إذ تتناول حكايات الجن
واألساطير والسحر والقصص الخارقة الخارجة عن الواقع ،وهو ما يجعله يختلف عن الخيال العلمي الــذي ينطلق من الواقع عبر
التجربة العلمية.

(2) Julie Elizabeth Czerneda, No Limits: Developing Scientific Literacy Using Science Fiction (Toronto: Trifolium
Books, 1999), p. 3.
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المطلق؛ فيفترض أنه أقصى ما يبلغه اإلنسان في الرواية العلمية التي هي منظومة فكرية تندرج داخل
حــدود عــالــم الـشــك الــذي تنعدم فيه الحقيقة المطلقة؛ ألنّ كــل مــا هــو حقيقي فــي الـخـيــال العلمي هو
عبارة عن فرضية(((.
ويبدو أنّ ما يحفز انتشار أدب الخيال العلمي في عالمنا اليوم هو غزارة االختراعات المادية المتتالية
بين الدول العظمى ،بغرض التنافس والسيطرة والحروب العسكرية التي تغذي االبتكارات واإلنجازات
العلمية التي تحملها أخيلة الـكـ ّتــاب فــي أدمغتهم العلمية« .فمن يعترف للكاتب الفرنسي جــول فيرن
ً
للغواصة النووية في كتابه عشرون ألف فرسخ تحت سطح البحر ،أو للبريطاني
مثل ،ببراءة اختراعه ّ

تاليا بأنه وراء مقتل ماليين البشر في
هربرت جورج ويلز بأنه أول من اكتشف الطاقة الذرية ،واتهامهً ،
هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين؟»(((.

في أي فلك تدور العقلية العربية؟
على الــرغــم مــن كــون هــذا الفن المبهر يلفت أنـظــار الكبار قبل الصغار فــي صــاالت السينما وشاشات
ٍ
مختف فــي حـقــول أدبـنــا الحديث؛
التلفزة وعـبــر صــورنــا المتخيلة عند مطالعتها ،فــإنّ حـضــوره الـعــربــي
فبقدر ما هو مغيب عن عالمنا العربي ،فإنه يسير باطراد مستمر وكثيف في عوالم أخرى متغيرة بجوارنا.
وال تظهر مشكلة أدب الـخـيــال العلمي فــي الــواقــع الـعــربــي فــي العجز العلمي عــن االبـتـكــار واالخـتــراع
الميكانيكي الــذي يضع وطننا العربي فــي دائــرة تصنيفية للعالم النامي الــذي فشل فــي اللحاق بركب
الحضارة المادية فحسب ،بل يتجاوز كل هــذا بتخبط أعمق داخــل جــذور العقلية العربية التي ّ
تشكل
أســاس مـعــوقــات االنـطــاق الـحـضــاري والـعـلـمــي أيـ ًـضــا؛ وذلــك ألنّ الـفـكــر الـعــربــي الـيــوم مــا زال يخضع
لمنطق القياس على الماضي وفجوة الموروث في حضارة اليوم ،بما يجعله عاج ًزا عن تحقيق التوازن
بين مفاهيم األصــالــة والـحــداثــة والـتـقــدم .وبـمــا أنّ الـخـيــال العلمي أصـبــح لغة العصر وأحــد المساقات
التدريسية في التعليم لألطفال في مناهج الدول المتقدمة ،فإننا ما زلنا نبذل قصارى جهدنا في خلق
طفل عــربــي يمتلك قــدرة أكـبــر على صناعة ذاكــرة عميقة لــه تعينه على الـحـفــظ .وفــي الـمـقــابــل ،ننسف
مـحــاولــة بــذل الـجـهــد فــي امـتــاك أطـفــالـنــا مـهــارات صـقــل الـخـيــال ،والتفكير الـنــاقــد ،واالبـتـكــار ،والعقلية
المستكشفة ،وآليات البحث العلمي.
وتـعـتـقــد س ـعــاد ال ـع ـبــد أنّ أه ـم ـيــة ت ـقــديــم ه ــذا ال ـن ــوع األدبـ ــي لــأط ـفــال تـكـمــن ف ــي أن ــه يـعـمــل ع ـلــى ابـتـكــار
الـحـلــول لـلـمـشـكــات الـحـيــاتـيــة بـطــريـقــة إبــداع ـيــة ،وذل ــك بــاسـتـفــزاز وش ـحــذ خ ـيــال األط ـفــال فــي الـجــانــب
األيـســر مــن الــدمــاغ ،وتـطــويــر ق ــدرات الــذكــاء لــدي ـهــم((( .وهــو مــا تـفـتـقــره وســائـلـنــا التعليمية فــي الـمــدارس
(3) Terri E. Apter, Fantasy Literature: An approach to Reality (London: Macmillan, 1982), p. 2.

تقنيا ينتج لغة مغايرة» ،الغد األردنية ،2006/2/21 ،شوهد في  ،2016/11/27في:
)« (4أدب الخيال العلمي العربي يحتاج تقد ًما ً

http://bit.ly/2gLwZsN

((( سعاد العبد« ،قصص الخيال العلمي كمدخل للتدريس» ،ينابيع ،العدد ( 4آذار /مارس  ،)2013ص .46
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تحول عالقة الطفل بالواقع إلى عالقة منفية مستسلمة ،بـ ً
ـدل من خلق حالة التحدي والمواجهة
التي ّ
لمعوقات الواقع.
إنّ عملية االستخفاف والتهكم مــن خلق أي بــذرة للخيال العلمي فــي فكرنا أصبحت هــي ر ّدة الفعل
الطبيعية التي تخرج من أفواهنا حين نستمع لفكرة خيالية أو نطرحها على أحدهم؛ ما يكشف عن حالة
تكبل العقل الخيالي العربي الذي نمارس قمعنا عليه ،حتى في أبسط صوره الشفوية.
ّ

وعلى صعيد أدبي فاألزمة تنغلق أكثر؛ ألنّ أدب الخيال العلمي مادة مغمورة وغير معروفة في مكتباتنا
يصدر من الثقافة الغربية ويستنسخ منها ،عبر الصورة
العربية ،وإنّ كل ما يتصل بنا في الخيال العلمي ّ
الـبـصــريــة ال ـجــاهــزة ال ـتــي نـنـجــذب إلـيـهــا ب ـغــرض الـتـسـلـيــة واإلم ـت ــاع الـسـيـنـمــائــي؛ إذ مــا زال واق ـع ـنــا األدب ــي
فغالبا
يـعــانــي شـ ًّـحــا واضـ ًـحــا فــي إنـتــاج قـصــص الـخـيــال العلمي أو حـتــى ضـعــف اإلنـتــاج نفسه إن وجــد.
ً
ّ
متمكنة من النظرية العلمية المبنية عليها ،إضافة إلــى افتقادنا
ما تكون الــروايــات العلمية ركيكة وغير
أهم النظريات العلمية المستجدة والطارئة في العلوم ،والتي تستدعي حركة التواصل والديمومة بين
األدب والعلم ،أضف إلى ذلك كله فقدان أصحاب االختصاص األدبي والعلمي المتبحرين في ميدان
سطحيا ال يحقق أي قيمة مستفزة للخيال ومؤثرة فيه.
التأليف واإلنتاج والحركة النقدية ،ما يجعله ف ًّنا
ًّ

كبيرا
وتــزيــد األم ــور س ــو ًءا ،إذا مــا اقـتــرن اإلنـتــاج األدب ــي للخيال العلمي بـمـمـيــزات تجعل تـطــوره تـحــد ًيــا ً
يواجه الدول النامية ويعوق حركته .ويتركز ذلك بقدرة الدولة الهائلة على توفير البيئة العلمية والتقنية
ولـيــس الـمـعــرفـيــة فـحـســب لـلـفــرد ،لـيـبـقــى عـلــى تـمــاس مـبــاشــر مــع االبـتـكــار والـتـجــديــد الـعـلـمــي؛ إذ يحتاج
اإلبــداع األدبــي في الخيال العلمي إلــى دعــم البحث العلمي ومؤسساته وتعزيزه بمصادر التكنولوجيا
والــرقـمـيــات ،مــا يعني إيـجــاد تكاليف باهظة على دول مــا تــزال تــزحــف على قدميها اقـتـصــاد ًيــا أو لــدول
أثقلت ويالت الحروب كاهلها.

فحري ببالنا
وإذا كانت صــورة واقعنا األدبــي الحديث مــأزومــة إلــى هــذا الحد في حقل الخيال العلمي،
ّ
السؤال عن إمكانية وجــود تمثّالت وجــذور أدبية في تراثنا القديم ،تنعكس فيه قصص الخيال العلمي.
ويبدو أنّ الحكم المتسرع على وجود هذا الجنس األدبي أو نفيه من تراثنا من دون ٍ
تقص شديد أمر يوقعنا
فــي مغالطات كبيرة؛ فــارتـبــاط القصة الخيالية العلمية بــاألسـطــورة الـمــوجــودة فــي الـتــراث الشرقي السامي
جيدً ا .كما ّ
تشكل بعض النماذج الخيالية في قصص ألف
(ملحمة جلجامش) أمر ال ّ
بد من االلتفات إليه ّ
شكل ً
ليلة وليلة (البساط السحري) ً
وأوليا يقترب إلى حد ما من مفهوم الخيال العلمي ،بينما يرى
بسيطا
ًّ
بعضهم في قصة حي بن يقظان البن طفيل مالمح والدة الخيال العلمي في التراث العربي.
وعلى الرغم من بروز الروائي المصري نهاد شريف بصفته أحد أبرز أعالم الخيال العلمي على الساحة
األدبية الحديثة ،وكــان ذلك في أول إنجاز له في روايــة قاهر الــزمــان عام  1996التي تحولت إلى فيلم
سينمائي الحقًا ،سبقته بعض التجارب األدبية لتوفيق الحكيم ومصطفى محمود في خمسينيات القرن
جدا
الماضي ،فإنّ الحديث عن استقاللية هذا الفن واكتماله في األدب العربي الحديث ما زال متعث ًّرا ًّ
خصوصا أنّ هذا اإلنتاج العظيم تراهن عليه الدول االقتصادية المتقدمة التي تتسابق
في الواقع العربي،
ً
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فــي حجم إنـجــازهــا التكنولوجي ومـقــداره فــي كــل يــوم؛ إذ إنـهــا تقف على أرضـيــة علمية مهيأة للتطبيق
العملي واألدبي ،وهو ما تفتقره دولنا العربية.

سينما الخيال العلمي
انفتاحا
لم تعد الرواية األدبية اليوم ف ًنا يقتصر على النخبة من أصحاب الثقافة واالطالع ،بل غدت أكثر
ً
وتــداخـ ًـا بحياتنا الواقعية وحياة الشباب والـنــاس ،وتحولت إلــى متطلب من متطلبات التقدم العلمي
الذي يأخذنا إليه أكثر .ولذا ،لم ِ
يكف القارئ اليوم قراءة الروايات األدبية وتجارب اآلخرين على الورق
ليشبع الصورة األدبية في خياله ،إنه اليوم يلجأ إلى السينما والصورة البصرية ليجسد ما يقرأ لما يمكن
أن يفعل بقدر كبير من اختراق الرواية ذاتها ونقل ما ال تستطيع الرواية نقله بحروفها.
لقد دخلت السينما اليوم حقل التجربة األدبية بصفة مدهشة جعلت األعمال األدبية خالدة في الذاكرة
الـبـصــريــة أيـ ًـضــا .وامـتـلـكــت ال ـقــدرة عـلــى نـقــل الـلـحـظــات الــواقـعـيــة لــأحــداث ورس ــم الـشـخـصـيــات ،عبر
دمــج طــاقــات اإلنـتــاج السينمائي الـبــاهـظــة ،وتـحــويـلــه إلــى عــروض ضخمة تـفــوق ضـخــامــة الـقــارئ الـفــرد
جمعيا ً
هائل من منتجين وممثلين
خياليا
إنتاجا
الذي يصنع جز ًءا منه بخياله الفردي البسيط ،ويصبح ً
ً
ًّ
ومخرجين للعمل ً
كامل.
وتأتي الكتابة السينمائية في مقدمة العوامل المؤثرة في انتشار قصص الخيال العلمي وجلب الشعبية
والجمهور إليه أكثر مــن عملية الـقــراءة ،ال سيما إذا اتبعها جهد مالي كبير ينفق على قطاع إنـتــاج هذا
النوع من األفالم لدعم الفكرة العلمية له وإمكانية التطبيق التكنولوجي كذلك.
ومع تفوق السينما اليوم ومنافستها للراوية ،يرى بعض الروائيين أنّ الرواية «ال تزال هي أساس اإلبداع
السردي الذي يستمد قيمته وجمالياته من خالل لغة أدبية وتقنية كتابة وبنية روائية بين دفتي كتاب ،تلك
القيم والجماليات التي ال بد أن تختل فيما لو تحول الكتاب إلى وسيط آخر كالسينما أو الفيديو»(((.

ما بين األسطورة والخيال العلمي
مفر منه في حقول البحث األدبي
ما زالت قضية البحث في جذرية األصناف األدبية المبتكرة أ ًمــرا ال ّ
نموذجا
المهتم بالموروثات السردية الماضية ،للتنقيب عن جذور فنية لصيقة بنتاجنا الحديث ،ليكون
ً
حــاضـ ًـرا عــن كــل مــا هــو طــارئ فــي عــالــم القصة والــروايــة الـيــوم .ويميل بعضهم إلــى التركيز على البعد
األسـطــوري فــي مـحــاولــة ربــط ســرد الـخـيــال العلمي بالفكر الميثولوجي الـقــديــم الــذي بني لـهــدف ديني
مـيـتــافــزيـقــي ص ــرف ،وق ـ ّـدم بــأرقــى مـسـتــويــات الـلـغــة األدب ـي ــة .وع ـلــى الــرغــم مــن تـلــك الـتـقــاطـعــات الـمــائــزة
الـتــي تــربــط األس ـطــورة بـقـصــص الـخـيــال الـعـلـمــي ،ومــن أبــرزهــا اخ ـتــراق الــواقــع بــأبـعــاد عـجــائـبـيــة ،وصـنــاعــة
الـمـسـتـحـيــات ،وال ـم ـع ـجــزات ،وإط ــاق الـعـنــان لـلـصــورة الـتـخـيـلـيــة الـتــي انـبـثـقــت مــن فـكــرة اآلل ـهــة داخــل
((( خـلـيــل الـجـيــزاوي« ،الــروايــة الـعــربـيــة والـسـيـنـمــا :إشـكــالـيــة األدب والـهــويــة فــي السينما الـعــربـيــة» ،الــرافــد ،الـعــدد ( 188نـيـســان /أبــريــل
 ،)2013ص . 53-52
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األسـطــورة ،فــإنّ كـ ًّـا منهما يتباين بجوانب ثابتة تتعلق بالبنية األدبـيــة المرتبطة بمفهوم الـســرد (الـقــص)
نقص
أو التعبير الذاتي /الجماعي في األسطورة الــذي لجأ إليه اإلنسان منذ القدم إلى اآلن .فما زلنا ّ
على اآلخــريــن في كل يــوم ما يحدث معنا من أحــداث بفعل انتهاء زمنها ،وهــو ما يغاير مفهوم القصة
ً
مستقل ،لكنه يشترك مــع األسـطــورة في
الفنية الــذي تبنى عليه القصة أو الــروايــة الـيــوم بوصفه ف ًنا أدبـ ًّـيــا
عامل السرد .عالوة على ذلك ،فإن ما يميز األساطير هي تلك األحداث الواقعية التي تفسر باألخيلة
والـخــوارق المتجاوزة للعقل الطبيعي إلى ما وراء طبيعته ،فيما تبقى قصص الخيال العلمي منسوجة
داخل القدرة الطبيعية؛ ألنّ األساطير تنبثق من نماذج بدائية في المجتمع ،وتكون غير ممثلة في أفراد
مبدعين ،بل في جماعات أو قبائل تمارس الشعائر والطقوس نفسها ،وال تخضع للتغيير عبر الزمن(((.
الحس األدبــي الممزوج بالمنهجية
وبتعبير آخــر ،إنّ الخيال العلمي يتكئ على الموهبة الفردية ذات
ّ
النظرية الذي يعيد تمثيل الواقع بقدر عال من التحرر واالنفالت.
كما تقوم األسـطــورة على فكرة أساسية في رأي فرانكفورت ،وهــي معرفة األنــا باألنت وأنّ طبيعة هذه
أساسا
المعرفة «تـتــراوح بين اإلدراك الفعال وبين ‹تسلم االنطباع المنفعل›»(((؛ ألنّ الفكر األسـطــوري
ً
غـيــر ق ــادر عـلــى الـفـصــل بـيــن ال ــذات ــي وال ـمــوضــوعــي فــي تـفـسـيــر مـشـ ّـخـصــات ال ـكــون وال ـظــواهــر الـطـبـيـعـيــة
واالجتماعية فيه ،وهذا في رأيه أهم ما يجعل المقوالت األسطورية غير خاضعة لمعيار المنطق والعقل
التجريبي ،وتجعلها تبدو سخيفة من منظورنا الحديث.
مــن جانب آخــر ،يقوم عماد ســرد الخيال العلمي على استلهام القوانين والنظريات العلمية والكونية
ـاســا لالنطالق المعرفي المتداخل بحقول
(النظرية النسبية ،ونظرية الـكــم ،والنظريات البيولوجية) أسـ ً
األدب .وهــذا يعنى قــدرة أكـبــر عـلــى الـخـلــق الـفـنــي فــي الـتـصــور الــذهـنــي للفكرة الـجــوهــريــة فــي الـخـيــال،
وتكاملها في الشخوص والالزمانية والالمكانية في تسلسل مترابط لألحداث ومتوازن بين فنية العمل
(األسـلــوب) والثيمة العلمية (الفكرة /النظرية التي تبنى عليها) .ولذلك لن يكون ً
سهل على أي كان
مقتصرا
الخوض في ذلك الحقل الكتابي ،مع األخــذ في الحسبان أنّ بعضهم يرى هذا النوع األدبــي
ً
على أصحاب العلوم واالختصاص في النظريات الطبيعية فقط .وإن كان هذا الكالم غير دقيق؛ ألنه
يحفزك على إشـبــاع فكرتك العلمية بمعرفة أســاسـيــة فــي الـعـلــوم الطبيعية .ذلــك أنّ نقطة االنـطــاق في
الـخـيــال العلمي مـتـجــذرة فــي بـنــاء الـفـكــرة العلمية المنسجمة مــع العناصر الـســرديــة((( ،ولـكـ ّـن األهــم من
ً
خيال خال ًقا للقدرة على البناء الفني والمعرفي في آن م ًعا ،لتجسيد تلك الفكرة في
ذلــك أن تمتلك
صــورة بصرية وحركية داخــل الوعي اإلنساني ،ومــدى قدرتها على التوقع والتنبؤات العلمية ثـ ّـم مدى
إمكانية االستجابة لتحويلها إلى تجربة فعلية وممارسة حقيقية على أرض الواقع ،بمراعاة حالة التكامل
والتوازن بين الفكرة (النظرية المستلهمة) من جهة والمستوى األدبي الموازي له من جهة ثانية.
(7) Scholes Robert & Eric S. Rabkin, Science Fiction History, Science, Vision (New York: Oxford University Press,
1977), p. 5.

((( ه ـنــري فــرانـكـفــورت وآخ ــرون ،مــا قـبــل الـفـلـسـفــة :اإلن ـســان فــي مـغــامــرتــه الـفـكــريــة األول ــى ،تــرجـمــة جـبــرا إبــراهـيــم جـبــرا ،ط ( 2بـيــروت:
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،)1980 ،ص .14
(9) Spinrad Norman, The Other Side of Realism Ohio: Bowling Green University Popular Press, 1971), p. 181.
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األهم من هذا كله أننا حينما نتعامل مع هذا الطرح الجديد في األدب سنظل في حالة ترقّب ومتابعة
لـمـســار الـتـقــدم الـتـكـنــولــوجــي ال ــذي يـبـقــى حــاضـنــة هــذا ال ـنــوع األدب ــي ومـثــر ًيــا حـقـيـقـ ًّـيــا لــه؛ والـحــديــث عن
رواي ــات الـخـيــال العلمي وقـصـصــه لــم يـكــن ليتحقق ويـخــرج إلــى الـنــور ّإل بفعل الـثــورة الـصـنــاعـيــة التي
بــدأت فــي الـقــرن الـتــاســع عـشــر .والـجــديــر ذكــره أنّ رائـعــة الـكــاتــب اإلنـكـلـيــزي هــربــرت ويـلــز الـشـهـيــرة ،آلــة
الــزمــن ،كتبت عــام  ،1866مـ ّثـلــت أول إنـجــاز روائ ــي دقـيــق فــي رواي ــات الـخـيــال الـعـلـمــي( .((1كـمــا سبقتها
تقدم أعظم األعمال
رواية جول فيرن الفرنسي رحلة إلى جوف األرض ،عام  .1864وما زالت إلى اليوم ّ
الخيالية الـتــي تحولت إلــى مــواضـيــع سينمائية مستقلة وعــروض مــرئـيــة ،تكتسح الـفـضــاء بكم هــائــل من
الخيال واالبـتـكــار .ومما زادهــا إخصا ًبا وغــزارة في اإلنـتــاج توهج الـثــورات الرقمية والعالم المحوسب
في عصر العلم والمعرفة اآلن ،وأصبحت قدرته الهائلة على تطويع محيطه الحيوي باستخدام مفهوم
«اآللــة» الــذي علينا أن نعترف أنّ ثمنه كــان ً
باهظا أمــام هــذا الـقــدر العظيم مــن التحدي والمواجهة بين
اإلنسان واإلنسان ،بحيث دفعته البشرية كاملة حين قتل مفهوم اإلنسانية فيها بحروبه وصراعه المعقد
الــذي أعـلــن عــن حــالــة االحـتـضــار الــروحــي فــي حـضــارة إنـســان الـقــرن الــواحــد والـعـشــريــن؛ حـضــارة العلم
والتكامل المعرفي.
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ضد التيار ،مساهمة للرفع من مستوى التعليم.
عنوان الكتاب  :أفكار ّ
المؤلف
الناشر

بوعزي.
 :أحمد
ّ

 :المؤلف نفسه.

المتوسط.
عدد الصفحات 193 :من القطع
ّ

الدكتور أحمد بوعزي هو أستاذ جامعي
م ـخ ـت ــص ب ـف ـي ــزي ــاء الـ ـخ ــاي ــا ال ـش ـم ـس ـي ــة،
درس بالمدرسة الوطنية
وبــالـطــاقــات الـمـتـجـ ّـددةّ .
للمهندسين بجامعة المنار بتونس مدة  31سنة،
ح ـصــل ع ـلــى ال ــدك ـت ــوراه س ـنــة  1977م ــن جــامـعــة
الـ ـسـ ــوربـ ــون ،وش ــغَ ــل أي ـ ًـض ــا م ـن ـصــب أسـ ـت ــاذ زائ ــر
بـجــامـعــات أمـيــركـيــة وكـنــديــة وأفــري ـق ـيــة .وق ــد عمل
خبيرا لــدى وزارة التربية التونسية مـ ّـدة التفاوض
ً
م ــع ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي س ـن ــة  ،1990حـ ــول إص ــاح
الـمـنـظــومــة الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي ت ــون ــس ،وأحـ ــرز جــوائــز
عالمية مهمة على بحوثه العلمية.
*

أستاذ الفلسفة األخالقية والسياسية ،جامعة تونس.

ي ـم ـك ــن أن نـ ـع ـ ّـد صـ ـ ــدور ه ـ ــذا ال ـك ـت ــاب اس ـت ـجــابــة
ـروي ــة ،فــي
ل ـل ـحــاجــة إلـ ــى ن ـظ ــرة عــال ـمــة خ ـب ـيــرة ومـ ـت ـ ّ
المنظومة التعليمية التونسية في مراحلها الثالث؛
األســاســي ،والـثــانــوي ،والعالي؛ من حيث غاياتها
وأهدافها وفاعليتها وتاريخها ومظاهر الوهن فيها،
وم ــن حـيــث سـبــل إصــاح ـهــا .فـتــونــس تـحـتــاج فــي
رأي الكاتب بعد ثــورة  2011إلــى إصــاح جذري
للمنظومة التعليمية والتربوية؛ لتكون في مستوى
تطلعات الشباب التونسي .ولئن تـعـ ّـذر اإلصــاح
الحقيقي للنظام التعليمي زمن االستبداد الذي لم
يكن يسمح فيه بالجدل العام في الشأن التربوي
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وال ـت ـع ـل ـي ـمــي ،وك ــان ــت ت ـف ــرض ف ـيــه رؤيـ ــة لــإصــاح
ال ـتــربــوي تــو ّلــى إع ــداده ــا مـجـمــوعــة مــن اإلداري ـي ــن
وال ـخ ـب ــراء الـمـحـلـيـيــن ال ـمــوال ـيــن ل ــه ،بــال ـت ـعــاون مــع
خبراء دوليين؛ فإن الديمقراطية الناشئة في تونس
ت ـت ـيــح إم ـك ــان ــات ك ـب ـيــرة لـ ـت ــدارك أخ ـط ــاء ال ـمــاضــي،
وال ـش ــروع فــي إص ــاح جـ ـ ّـد ّي لـمـنـظــومـتــي الـتـعـلـيــم
وال ـت ـك ــوي ــن .ولـ ـه ــذا ال ـك ـت ــاب ال ـف ـض ــل ف ــي ت ـقــديــم
ال ـخ ـطــوط ال ـعــري ـضــة ل ـبــرنــامــج إص ــاح ــي لـلـتـعـلـيــم،
يـفـ ّـعــل ال ـح ـقــوق وال ـحــريــات ال ـ ــواردة فــي الــدسـتــور
التونسي الجديد ،ويـقـ ّـدم تـصـ ّـو ًرا للهوية الثقافية،
قوامها المواطنة والحرية والـمـســاواة ،واالنتساب
إل ـ ــى إرث حـ ـضـ ــاري وت ــاريـ ـخ ــي م ـش ـت ــرك .لــذلــك
يـنـ ّـبــه الـكــاتــب إل ــى ض ــرورة أن نـسـتـفـيــد مــن الــوضــع
ال ـح ــال ــي ،ح ـتــى نـحـقــق أوسـ ــع وفـ ــاق مـمـكــن عـلــى
أه ــداف الـتـعـلـيــم ،يـتـجــاوز االن ـق ـســامــات الـسـيــاسـيــة
واأليديولوجية؛ ألنــه «إذا لم تكن أهــداف التعليم
مـكـتــوبــة واض ـح ــة ،ومـتـفـ ًقــا عـلـيـهــا وط ـنـ ًـيــا فــي إطــار
وفاق واسع ،فإن أي إصالح لن ينجح» (ص .)31
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـقـتــرح الـكــاتــب مــا يـمـكــن أن
نـعـ ّـده هــد ًفــا إستراتيجيا ،وفــي الــوقــت نفسهً ،
مبدأ
ً
لـتـقـيـيــم ال ـم ـن ـظــومــة الـتـعـلـيـمـيــة ،م ــن ح ـيــث أداؤهـ ــا
وج ـ ــودة م ـخــرجــات ـهــا ،وه ــو أن ت ـه ــدف الـمـنـظــومــة
التعليمية لدولة ديمقراطية إلــى تكوين المواطن
الـقــادر عـلــى االسـتـقــال الــذاتــي ،وعـلــى االخـتـيــار
الرشيد المنسجم مع مصالحه وتوجهاته الفكرية
والـقـيـمـ ّـيــة ،وعـلــى الـتـكـ ّـيــف مــع عــالــم مـتـغـ ّـيــر بفعل
ال ـت ـطـ ّـور ال ـم ـت ـســارع لـلـعـلــم والـتـكـنــولــوجـيــا ،وعـلــى
التفاعل مع غيره من أبناء مجتمعه ومع سلطات
ب ــاده (ص  .)28فــاالسـتـقــالـيــة الــذات ـيــة وال ـفــرديــة
تفترضان المواطنة واالنـخــراط فــي الـشــأن الـعــام،
وتغليب المصلحة العامة .وينبغي للمدرسة أن
ت ـنــزع ع ــن ال ـتــام ـيــذ عـ ــادات ال ـخ ـمــول وال ـتــواكــل؛
لتبعث فيهم روح المبادرة والريادة واالستنباط.
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أهداف المنظومة التعليمية
يـحـ ّـدد الـكــاتــب أهــداف التعليم المنبثقة مــن هذه
مشد ًدا
الغاية اإلستراتيجية ،في مختلف مراحلهّ ،
على أن ّ
لكل مرحلة من مراحل التعليم أهدافها،
ف ـ ــإذا كـ ــان ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ي ـه ــدف إلـ ــى ت ـكــويــن
اإلطــارات لالقتصاد واإلدارة؛ فــإن الثانوي الذي
يـعـتـنــي بـثـلـثــي الـمـجـتـمــع ت ـقــريـ ًـبــا ،يـحـ ّـضــر لــدخــول
ويكون المواطن الواعي والمثقف ،أما
الجامعة،
ّ
ثم فأهدافه تعني ّ
كل
اإلعدادي فهو إجباري ،ومن ّ
التونسيين دون استثناء ويبقى االبتدائي لالهتمام
ّ
بالصغار ،وتعليمهم اليقظة والتركيز ،زيادة على
بقية
التعبير والـقــراءة والكتابة ،وتهيئتهم لمزاولة ّ
ال ـم ــراح ــل (ص  .)32وع ـل ــى ن ـح ــو ع ـ ــام ،يـجــب
أن تــرمــي منظومة التعليم والـتـكــويــن إلــى تمكين
المتخرج في كل مرحلة من جملة من الكفاءات
ّ
الـعــامــة ،تـفـيــده فــي االنــدمــاج فــي وسـطــه المهني.
وقد ضبط الخبراء ،وفق الكاتب ،هذه الكفاءات
في كفاءة ّ
والتدرب ،والقدرة على
حل المشاكل،
ّ
اس ـت ـي ـعــاب م ـع ـلــومــات ج ــدي ــدة ،وك ـف ــاءة اال ّت ـص ــال
األم ،والمعرفة باللغات
والتعبير المنطقي باللغة ّ
األجنبية ،وكفاءة التدبير وأخذ القرار ،وجملة من
الـكـفــاءات االجـتـمــاعـ ّـيــة؛ مثل الـقــدرة على العمل
م ــع ف ــري ــق ،وع ـلــى ال ـق ـي ــادة وع ـلــى ال ـم ـشــاركــة فــي
االجتماعية (ص .)34-33
الشبكات
ّ

وي ـ ـ ــرى الـ ـك ــات ــب أن ال ـ ـهـ ــدف ال ــرئـ ـي ــس ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
االب ـتــدائــي يـنـبـغــي أن ي ـكــون تـمـكـيــن الـمـتـعـ ّلــم من
جملة من الكفايات األساسية تتمثل في القراءة
والـفـهــم والـتـعـبـيــر عــن األف ـكــار عـلــى نـحــو سـلـيــم،
منطقية ومفهومة ،والكتابة
بلسان عــربــي ،وبلغة
ّ
والـ ـحـ ـس ــاب ل ـل ـق ـي ــام ب ـم ـج ـم ــوع ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـتــي
يكون المتع ّلم في حاجة إليها في حياته اليومية،
وال ـقــدرة عـلــى الـتـفـكـيــر الـسـلـيــم ،وعـلــى التخطيط
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل .ك ـم ــا ي ـن ـب ـغــي أن ي ـع ـمــل ال ـت ـع ـل ـيــم فــي
هذه المرحلة على تهذيب الــذوق لدى الناشئة،

بتكلا تاعجارم
ّزعوب دمحأل  -ميلعتلا ىوتسم نم عفرلل ةمهاسم ،رايتلا ّدض راكفأ :باتك يف ةءارق

وتهيئتهم لالبتكار وتربيتهم على الـمــواطـنــة ،أي
ـس
ال ـم ـعــرفــة بــال ـح ـقــوق وال ــواج ـب ــات وت ـن ـم ـيــة ال ـحـ ّ
ال ـم ــدن ـ ّـي لــدي ـهــم ،وال ــوع ــي بــأه ـم ـيــة ال ـت ـعــايــش مــع
ال ـغ ـي ــر ،واح ـ ـت ـ ــرام الـ ـق ــان ــون وال ـ ِـمـ ـل ــك ال ـم ـش ـت ــرك،
والـ ـتـ ــراث ال ــوط ـن ــي ،واألخـ ـ ــاق ال ـع ــام ــة ،وت ـقــديــر
الـشـخـصـ ّـيــة الــوط ـن ـيــة ،واح ـت ــرام الـمـحـيــط ،والـقـيــم
ال ـح ـضــاريــة ،ومـعــانــي الــوط ـنـ ّـيــة ،واح ـت ــرام الـعـمــل،
وحقوق اإلنسان ،وقيم التضامن ،ومبادئ حفظ
ال ـصـ ّـحــة وال ـســامــة ال ـبــدنـ ّـيــة ،واإلل ـم ــام بــالـمـبــادئ
العامة لعلوم الطبيعة ،وتع ّلم االنضباط والــد ّقــة،
ّ
أول ـ ـيـ ــة ب ــال ـل ـغ ــات األج ـن ـب ـ ّـي ــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـع ــرف ــة ّ
وتـ ـح ــدي ــدً ا ال ـل ـغ ـت ـيــن اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـف ــرن ـس ـي ــة ،مــع
األولية في استعمال الحاسوب.
المبادئ
ّ

أم ـ ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـي ــم اإلع ـ ـ ـ ـ ــدادي ،ف ـي ــرى
ال ـكــاتــب أن هــدفــه الــرئ ـيــس هــو تـحـضـيــر الـمـتـعـ ّلــم
لـلــدخــول إل ــى الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي .وه ــو مــا يقتضي
اكـتـســاب جـمـلــة مــن الـمـهــارات يضبطها الـكــاتــب
ف ــي ال ـم ـطــال ـعــة واالس ـت ـع ــداد لـلـتـعـ ّلــم ال ـم ـتــواصــل،
وال ـق ــدرة عـلــى الـتـحــريــر والـتـعـبـيــر بــالـلـغــة الـعــربـيــة،
والـ ــرقـ ــن ال ـس ــري ــع ب ــال ـع ــرب ـي ــة وال ــات ـي ـن ـي ــة ،وم ـعــرفــة
ّ
والتمكن من
بقانون الطرقات ،وبمبادئ القانون،
قادرا
اللغتين األجنبيتين الرئيستين ،بحيث يكون ً
عـلــى الـتــرجـمــة مـنـهـمــا إل ــى الـعــربـيــة وم ــن الـعــربـيــة
إل ـي ـه ـمــا ،واإللـ ـمـ ــام ب ـم ـب ــادئ ع ـل ــوم ال ــري ــاض ـي ــات،
والـمـعــرفــة بــالـفـنــون وبــال ـتــاريــخ الــوط ـنــي ،والـتــربـيــة
الـتـقـنـيــة ،وال ـم ـعــرفــة ب ـم ـبــادئ ال ـبــرم ـجــة اإلعــام ـيــة،
وط ـ ــرق اإلن ـ ـت ـ ــاج ،وال ـ ـحـ ــرف والـ ـمـ ـه ــن ،ومـ ـب ــادئ
الـتـقـنـيــات ال ـم ـتــداولــة م ــن ك ـهــربــاء وأج ـه ــزة رقـمـيــة
وميكانيك وبيولوجيا .أما التكوين التقني فينبغي
أن يـهــدف ،فــي رأي ــه ،إلــى تـكــويــن حــرفـيـيــن مـهــرة،
ـؤسـســات اقتصادية
بحسب الـطـلــب ،لمصلحة مـ ّ
(ص  .)36وبـخـصــوص مــرحـلــة الـتـعـلـيــم الـثــانــوي
الـ ـع ــام ،ي ــاح ــظ ال ـك ــات ــب أن ـه ــا ل ــم ت ـعــد إج ـب ــاري ــة،
لــوجــود الـتـكــويــن الـتـقـنــي ،وهــدفـهــا هــو الـتـحـضـيــر
للدخول إلى التعليم العالي.
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أمــا التعليم الـعــالــي فـيــرى الـكــاتــب أن هــدفــه الرئيس
والمسيرين
هــو تكوين اإلط ــارات العليا والباحثين
ّ
لالقتصاد واإلدارة ،وينبغي في نظره أن نحتاط من
التخصص المفرط؛ إذ ّ
يظل التدريب والتكوين
نزعة
ّ
ف ــي أي م ـي ــدان ت ـخـ ّـص ـصــي وق ـت ـ ًّـي ــا ف ــي ع ـص ــر يـ ّتـســم
بــال ـت ـحـ ّـول وال ـت ـجــديــد ال ـس ــري ــع ،وب ــان ــدث ــار صـنــاعــات
وم ـه ــن واخ ـت ـص ــاص ــات وظ ـه ــور أخ ـ ــرى .ي ـن ـب ـغــي أن
يـظــل الـهــدف الــدائــم لـمـنـظــومــة الـتـعـلـيــم الـعــالــي ،في
ـدي واألس ــاس ـ ّـي
رأي ال ـكــاتــب ،ه ــو ال ـت ـكــويــن ال ـق ــاع ـ ّ
الــذي ّ
يمكن مــن اكتساب الـمـهــارات الـتــي يقتضيها
الخصوصي الالحق (ص .)132
التكوين
ّ

تشخيص واقع منظومة التربية
والتعليم والتكوين في تونس

وفـ ــق هـ ــذه ال ــرؤي ــة إلص ـ ــاح ال ـم ـن ـظــومــة ال ـتــربــويــة
والتعليمية ،يـقــوم الكاتب بـقــراءة واقــع المنظومة
أو ًل ،أن تــونــس
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي ب ـ ــاده .ف ـيــاحــظ ّ
تـعـ ُّـد مــن ب ـلــدان الـعــالــم الـتــي تـنـفــق أكـبــر نـسـبــة من
ميزانيتها على التعليم؛ ففي سنة  2014خصصت
الحكومة التونسية  5122مليون دينار (أي ما يزيد
على  2560مليون دوالر) من ميزانيتها (ما يعادل
 18.2فــي المئة مــن حجمها و 6.8فــي المئة من
الناتج الداخلي الخام) للتعليم بمراحله الثالث.
غـيــر أن الـنـتــائــج ل ــم تـكــن ف ــي حـجــم الـتـضـحـيــات
الـمـبــذولــة .فــالـمـتـخـ ّـرج الـتــونـســي تـعــوزه الـكـفــاءات
ال ـم ـط ـلــوبــة م ــن أي م ـت ـخ ـ ّـرج ف ــي أي م ــرح ـل ــة مــن
مراحل التعليم في منظومة تعليمية سليمة .فهو
ال ي ـقــدر عـلــى ال ـق ــراءة والـمـطــالـعــة بـيـســر ليتمكن
مــن تحسين مـسـتــواه بـمـفــرده أوفــي مــركــز تكوين،
وهـ ــو ض ـع ـيــف ف ــي ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـك ـت ــاب ــي وال ـش ـف ــوي،
ـامــة .وهــو
وتـنـقـصــه الـمـعــرفــة الــدقـيـقــة والـثـقــافــة ال ـعـ ّ
غ ـي ــر م ـت ـم ـكــن م ــن األس ـ ــس الـ ـض ــروري ــة ل ـل ـم ـعــرفــة
فــي م ـيــدان اخـتـصــاصــه ،عـلــى الــرغــم مــن نـجــاحــه
ـس الـمــواطـنــة
فــي االم ـت ـحــان ،فـضـ ًـا عــن تــد ّنــي حـ ّ
ل ــدي ــه ،وث ـقــافــة ال ـت ـمــد ُيــن واح ـت ــرام قــوان ـيــن ال ـبــاد.

124
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال؛ يـشـمــل ه ــذا الـتـشـخـيــص جميع
المتخرجين ،من األساسي إلى الجامعي .ويؤكد
ّ
هذا األمر ،في نظره ،االختبارات العالمية لقياس
م ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـيــم «ب ـي ـس ــا» وال ـت ـص ـن ـيــف ال ـعــال ـمــي
لـلـجــامـعــات .فتصنيف بيسا (PISA) Program
for International Student Assessment؛
الـبــرنــامــج الــدولــي لـمــراقـبــة ج ــدوى ال ـتــدريــس في
ال ـم ــدارس االب ـتــدائ ـيــة واإلع ــدادي ــة ،وال ــذي تـتــولــى
إعداده كل ثالث سنوات منظمة التعاون والتنمية
االق ـت ـصــاديــة ،لـسـنــة ُ ،2012ي ـظـهــر تــد ّنــي مـسـتــوى
المتعلمين التونسيين فــي مــادة الــريــاضـيــات وفي
العلوم وفي القراءة (ص .)42

أما الجامعات ،فلم تحتل أي جامعة تونسية مرتبة
مــن ضـمــن الـخـمـسـمـئــة جــامـعــة فــي تــرتـيــب أفـضــل
جامعات العالم الــذي تقوم به جامعة شنغهاي.
يبين الكاتب ،خمسة
ويعتمد هذا الترتيب ،كما ّ
مـعــايـيــر ،وه ــي نـسـبــة ن ـجــاح الـطـلـبــة فــي ال ــدراس ــة،
وقــدرتـهــم على الحصول على شغل فــي األشهر
ال ـث ــاث ــة األول ـ ــى ب ـعــد ال ـت ـخ ـ ّـرج ،وه ـي ـئــة ال ـتــدريــس
والـ ـتـ ـم ــوي ــل ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا دخـ ـ ــول ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي
وبراءات االختراع ،ثم إشعاع األساتذة والباحثين،
بـمــا فـيـهــا ال ـجــوائــز ال ـتــي ُيـحـ َـصــل عـلـيـهــا ،وخــاصــة
وأخيرا
جائزة نوبل وميدالية فيلدس للرياضيات،
ً
عدد االستشهادات للمنشورات وعدد المقاالت
ال ـم ـن ـشــورة ف ــي مـجـلـتــي نيتشر  Natureوسـيـنــس
( Scienceص .)162

تفيد كــل هــذه المعطيات فــي قــراءة واقــع التعليم
تعليما
فــي تــونــس ،والــذي بــات فــي نظر الكاتب
ً
بــالـ ًـيــا تـقـلـيــد ًيــا ،غـيــر م ــواك ــب لـلـعـصــر ،ي ـقــوم عـلــى
ال ـح ـفــظ والـتـلـقـيــن وتـنـمـيــة ال ــذاك ــرة ب ــدل الـتـحـفـيــز
عـلــى التفكير وتـنـمـيــة روح الـنـقــد واالبـتـكــار .كما
ّ
يعمق الفوارق االجتماعية،
نخبويا
ظل
ًّ
وانتقائيا ّ
ً
ويحرم شرائح واسعة من المجتمع في الحواضر
ال ـك ـب ــرى وفـ ــي ال ـج ـه ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـل ـب ــاد ،مــن
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ّ
جيد
الترقّي االجتماعي ،ومن
الحظ في اندماج ّ
في سوق الشغل وفي معترك الحياة.

األسباب وسبل التدارك

تفسر
ّ
يقدم الكاتب جملة من األسباب المتداخلةّ ،
فـشــل الـسـيــاســة الـتـعـلـيـمـيــة فــي تــونــس ،الـتــي تـحــاول
االعتماد على مواكبة العصر .وقد فشلت في هذا،
عـلــى الــرغــم مــن الـنـجــاحــات الـنـسـبـ ّـيــة الـتــي حققتها
في مرحلة ما بعد االستقالل ،إلى حدود منتصف
سبعينيات الـقــرن الـمــاضــي ،والمتمثلة بـخــاصـ ٍـة في
تـعـمـيــم ال ـت ـع ـل ـيــم ،وت ـكــويــن ك ـ ــوادر عـلـيــا ل ـل ـبــاد؛ مــا
ّ
مكنها من تحقيق نسب ال يستهان بها في النمو.

ويـ ـعـ ــود ال ـس ـب ــب األول لـ ـه ــذا ال ـف ـش ــل ،فـ ــي نـظــر
الـكــاتــب ،إلــى غـيــاب سـيــاســة وطـنـيــة تشتغل وفـ ًقــا
لـخـ ّـطــة تـنـمــويــة شــامـلــة وإدمــاج ـيــة ،يـكــون عـمــادهــا
تربي النشء على قيم الجمهورية ،وعلى
مدرسة ّ
ال ـت ـع ـ ّلــق بــالــوطــن وب ـس ـي ــادت ــه ،وت ـج ـعــل الـمـصـلـحــة
الـعـلـيــا ل ـل ـبــاد تـغـلــب ع ـلــى ال ـم ـصــالــح الـشـخـصـ ّـيــة
ـوي ــة .ف ـتــونــس فـ ّـوتــت
ـوي ــة وال ـج ـه ـ ّ
وال ـح ــزب ـ ّـي ــة وال ـف ـئ ـ ّ
ع ـل ــى ن ـف ـس ـه ــا ،فـ ــي نـ ـظـ ــره ،ف ــرص ــة بـ ـن ــاء م ـن ـظــومــة
تـعـلـيـمـيــة بـهــذه الـمــواصـفــات مـنــذ اسـتـقــال الـبــاد
عن فرنسا سنة  .1956ولــم ت ِ
ُجد نف ًعا محاوالت
ال ـت ــدارك فـيـمــا ب ـعــد ،عـلــى الــرغــم مــن قـيـمــة بعض
اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ُأ ِ
دخ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ف ـ ــي ال ـم ـن ـظ ــوم ــة
التعليمية ،وارتـبـطــت بــأسـمــاء بـعــض ال ــوزراء مثل
الــوزيــر محمد الشرفي بــدايــة التسعينيات( .)1فقد
سياسيا سنة  ،1956واستكملت
استقلت تونس
ً
استقاللها السياسي والـعـسـكــري والـفــاحــي سنة
تقرر
 ،1964غير أن االستقالل الثقافي ّ
تأجل؛ إذ ّ
إبـقــاء الـلـغــة الفرنسية لـغـ ًة ل ــإدارة الـتــونـسـيــة ،ولـغـ ًة
لـتــدريــس الـعـلــوم الـصـحـيـحــة واإلنـســانـيــة ،فــي كل
م ــراح ــل ال ـت ـع ـل ـيــم (ص  .)138وقـ ــد ق ــام ــت دول ــة
االسـتـقــال بجهد كبير فــي سبيل تعميم التعليم
(مــن دون جعله إج ـبــار ًيــا)( ،)2وبـعــث مــدارس في
األريـ ـ ــاف وفـ ــي أق ــاص ــي الـ ـب ــاد ،واس ـت ـف ــادت مــن

بتكلا تاعجارم
ّزعوب دمحأل  -ميلعتلا ىوتسم نم عفرلل ةمهاسم ،رايتلا ّدض راكفأ :باتك يف ةءارق

ـوصــا
ب ــرام ــج ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي ال ـفــرن ـس ـيــة ،وخ ـصـ ً
ف ــي ت ــدري ــس ال ـل ـغــة ال ـفــرن ـس ـيــة إلـ ــى ج ــان ــب الـلـغــة
العربية ،واستقدام مع ّلمين وأساتذة تعليم ثانوي
مــن فــرنـســا ل ـتــدريــس ال ـع ـلــوم الـصـحـيـحــة والـعـلــوم
اإلن ـســان ـيــة وال ـل ـغــة ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـشــرائــح واس ـع ــة مــن
أبناء األوســاط االجتماعية الفقيرة؛ ما ّ
مكن هذه
ال ـف ـئــات م ــن االرت ـق ــاء االج ـت ـمــاعــي ،وخ ــاص ــة فــي
الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات مــن ال ـقــرن الـمـنـقـضــي.
غ ـيــر أن ذل ــك ل ــم يـمـنــع ال ـتــدهــور واالنـ ـح ــدار فــي
مـسـتــوى الـتـعـلـيــم فــي مـنـتـصــف الـثـمــانـيـنـيــات .فقد
تــراج ـعــت ف ــي ه ــذه ال ـم ـ ّـدة ع ـلــى ن ـحــو ب ـ ّـي ــن ،ق ــدرة
الطالب التونسي ،في مستوى التعليم األساسي
أو الـجــامـعــي ،عـلــى الـتـمـكــن مــن الـلـغـتـيــن العربية
عما كــان عليه
والفرنسية كتاب ًة
وتخاطبا وق ــراءةًّ ،
ً
األول والـثــانــي ،بـعــد االسـتـقــال.
األم ــر للجيلين ّ
وت ـ ــر ّت ـ ــب عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـتـ ــراجـ ــع فـ ــي حـ ـ ــذق ال ـل ـغ ــة
الـثــانـيــة ،ت ـ ٍّ
ـدن فــي الـتـمـكــن مــن الـعـلــوم والـمـعــارف
ـدرس بـهــا فــي مــرحـلـتــي الـتـعـلـيــم األســاســي
الـتــي ُت ـ ُ
والـثــانــوي .وكــذلــك تــراجــع عـلــى مـسـتــوى التعليم
الجامعي من حيث إن لغة التدريس أي الفرنسية
أصـبـحــت تـعـيــق تـلـقــي الـعـلــوم واسـتـيـعــابـهــا .شمل
هذا التراجع ً
أيضا البحث العلمي الذي يقتضي
إلــى جــانــب إتـقــان اللغة الفرنسية تمكي ًنا مــن لغة
ثــال ـثــة وه ــي اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وه ــو غ ـيــر م ـت ــواف ــر لــدى
الـطـلـبــة الـتــونـسـيـيــن؛ ألن اإلص ــرار عـلــى الـتــدريــس
ً
إهمال
وتقديم البحوث العلمية بالفرنسية ،خ ّلف
لـ ّلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة ول ــدوره ــا .وعـلــى الــرغــم مــن أن
الـبـنــك الــدولــي وضــع سـنــة  ،1989ضـمــن شــروط
يسرة لتونس ،تعريب لغة التدريس
منح قروض ُم ّ
سن
في المرحلة اإلجبارية من التعليم ،أي حتى ّ
الـســادســة عـشــرة لتحسين الـبـيــداغــوجـيــا ،وتسهيل
اسـتـيـعــاب الـتــامـيــذ ال ـم ـعــرفــة ،ف ــإن «ال ـت ـعــريــب لــم
يــدم طــويـ ًـا ،فقد استطاع اللوبي [الفرنكوفوني]
التأثير فــي ال ــوزارة ،والــرجــوع إلــى اللغة الفرنسية
لتدريس العلوم في المرحلة اإلعدادية من خالل
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اإلعـ ــداديـ ــات ال ـن ـمــوذج ـيــة» (ص  .)3()18ويـشـيــر
الـكــاتــب إلــى فـشــل سـيــاســة دعــم الـلـغــة الـفــرنـسـيــة؛
م ــا أدى إلـ ــى ت ــد ّن ــي م ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـي ــم ،وازديـ ـ ــاد
ّ
المبكر عــن الــدراســة ،الــذي بات
نسب االنقطاع
ضـمــن نـســب عــالـيــة ت ـقـ ّـدر بـنـحــو مـئــة ألــف منقطع
كــل سـنــة ،وارت ـفــاع نـســب األمـ ّـيــة ،عـلــى الــرغــم من
إلزامية التعليم ،وارتفاع نسب اإلقصاء والتهميش
االجـتـمــاعــي .فــي حـيــن أن ــه فــي م ـ ّـدة الـسـبـعـيـنـيــات
من القرن الماضي ،عندما وقع تعريب الحساب
«نـتــج عــن ذل ــك ارت ـفــاع نـسـبــة الـنـجــاح فــي مـنــاظــرة
ال ــدخ ــول إل ــى (الـتـعـلـيــم) ال ـثــانــوي م ــن  %25إلــى
 %50مما ّ
الشعبية من دخول
مكن أبناء الطبقات
ّ
الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي ،وتـنــاقـصــت نـسـبــة االنـقـطــاع عن
الـتـعـلـيــم فــي االب ـت ــدائ ــي ،وبـقـيــت عـلــى حــالـهــا في
ـدرس
ال ـث ــان ــوي ،ألن ال ـت ـع ـل ـيــم اإلع ـ ـ ــدادي ب ـق ــي ُي ـ ـ ّ
الــريــاض ـيــات بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة (ف ــي ت ـلــك ال ـم ـ ّـدة)
وك ــان ــت ومـ ــا زال ـ ــت ل ـغ ــة ال ـت ــدري ــس ه ــي ال ـس ـبــب
الرئيسي لالنقطاع عــن الــدراســة» (ص  .)20وقد
أبــدت سياسة تدريس المواد العلمية للمتفوقين
بــال ـفــرن ـس ـيــة ع ـق ـ ًـم ــا ك ــذل ــك .ف ـبــال ـم ـقــارنــة بــال ـب ـلــدان
السبعة التي احتلت المراتب األولــى في اختبار
«بيسا» ،كان تقييم النوابغ في المعاهد اإلعدادية
الـنـمــوذجـيــة الـتــونـسـيــة مـخـ ّـيـ ًـبــا لــآمــال؛ إذ لــم يحظ
بمستوى  5أو  6وهــي األعـلــى إال  0.8فــي المئة
منهم ،وبقي  67.7منهم في مستوى  2فما دون.
وعلى مستوى ترتيب الجامعات في العالم ،تبرز
ف ــي رأي ال ـكــاتــب أهـم ـيــة ت ــدري ــس ال ـع ـلــوم بــالـلـغــة
الــوطـنـيــة ،فـلــو نـظــرنــا فــي تـصـنـيــف  ،2012نــاحــظ
ب ـح ـس ــب ال ـك ــات ــب أن الـ ـ ـ ـ ـ  150ج ــام ـع ــة األول ـ ــى،
هــي جــامـعــات تـسـتـخــدم اإلنـكـلـيــزيــة لـغــة تــدريــس
وب ـحــث ون ـشــر ،تـلـيـهــا ال ـجــام ـعــات ال ـتــي تستعمل
الصينية وعددها  ،44ثم التي تستعمل األلمانية
وعددها  ،40ثم التي تستعمل الفرنسية وعددها
ن ـحــو  ،25ث ــم اإلي ـط ــال ـي ــة ،فــال ـيــابــان ـيــة ،فــال ـكــوريــة،
فــالـعـبــريــة .وه ــو مــا ي ـك ـ ّـذب ،فــي ن ـظــره ،مــا يـ ّـدعـيــه
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الـلــوبــي الفرنكوفوني فــي تــونــس ،مــن أن اللغات
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـي ـس ــت أداة ل ـت ـح ـس ـيــن جـ ـ ــودة ت ــدري ــس
الـبـحــث الـعـلـمــي وت ـطــويــره ،بــل الـلـغــات الـعــالـمـيــة
مثل اإلنكليزية والفرنسية فحسب (ص .)66

واليوم ،وقد نص دستور تونس لسنة  ،2014في
الفصل  ،39على أن الدولة التونسية «تعمل على
تــأصـيــل الـنــاشـئــة فــي هــويـتـهــا الـعــربـيــة واإلســامـيــة،
وانـتـمــائـهــا الــوطـنــي ،وعـلــى تــرسـيــخ الـلـغــة الـعــربـيــة
ودع ـم ـهــا ،وتـعـمـيــم اسـتـخــدامـهــا ،واالن ـف ـتــاح على
الـلـغــات األجـنـبـيــة والـح ـضــارات اإلنـســانـيــة ،ونشر
ث ـق ــاف ــة ح ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان»؛ ال ُب ـ ـ ّـد م ــن أن تـعـمــل
الحكومة ،في نظر الكاتب ،على تكريس ما ورد
في الدستور ،وتعريب تدريس العلوم ،وأن تعيد
ال ـن ـظــر ف ــي ت ــدري ــس ال ـل ـغــات األج ـن ـب ـيــة ف ــي ات ـجــاه
يـحــافــظ عـلــى س ـيــادة ال ـبــاد واسـتـقــالـهــا الـثـقــافــي،
وهو ما يعني أن تدريس اللغات األجنبية ينبغي
أن يندرج ضمن مشروع وطني ،يهدف إلى دعم
الثقافة الوطنية والبحث العلمي باللغة العربية،
من خالل الترجمة إلى العربية ومنها إلى اللغات
األخرى (ص .)43

أما السبب الثاني الذي يؤكد الكاتب أهميته في
تــدهــور الـمـنـظــومــة الـتـعـلـيـمـيــة فــي تــونــس ،فيتعلق
ـدرس ـيــن وتـكــويـنـهــم .فـتـنــاقــص
ب ـطــرق ان ـت ــداب ال ـمـ ّ
ع ــدد ال ـخـ ّـري ـج ـيــن م ــن الـ ـم ــدارس ال ـع ـل ـيــا لـتـكــويــن
التوجه إليها
المعلمين ،بفعل عزوف التالميذ عن
ّ
بسبب تدهور الوضع المادي للمدرسين؛ فرض
ـدرسـيــن
عـلــى وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ان ـتــداب الـمـ ّ
فــي االبـتــدائــي مــن ضـمــن الـطـلـبــة الـمـطــروديــن من
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ل ـع ــدم ن ـجــاح ـهــم ف ــي ال ــدراس ــة.
وعـلــى الــرغــم مــن مـحــاولــة الـمـشــرفـيــن عـلــى وزارة
التربيةَ ،
بعث معاهد عليا لتكوين المع ّلمين على
صعيد الـجــامـعــات ،عــدنــا مــن جــديــد فــي العشرية
األخيرة إلى انتداب الراسبين في التعليم العالي
أو من فشلوا في مناظرة االنتداب ،للتدريس في
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التعليم الثانوي للتدريس في االبتدائي ،من دون
تكوين إضافي (ص .)66

ال ـش ــيء نـفـســه ُي ــاح ــظ أي ـ ًـض ــا ع ـلــى صـعـيــد الـتـعـلـيــم
الـ ـث ــان ــوي ،ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ـع ــث مـ ـ ــدارس عـلـيــا
لـتـكــويــن مـ ّـدرســي الـتـعـلـيــم الـثــانــوي ال ـعــام والـتـقـنــي،
فإن عددها ّ
المتخرجين
ظل مـحــدو ًدا ،وبقي عدد
ّ
فـيـهــا ض ـئ ـيـ ًـا ،م ـقــارنــة ب ـحــاجــات الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي.
أساسا
يتم
ً
وهو ما جعل االنتداب للتعليم الثانوي ّ
من ضمن المتخرجين في الجامعات ،الحاصلين
بيداغوجيا
على األستاذية ،والذين لم يتلقوا تكوي ًنا
ً
ـدرس،
ونـفـسـ ًّـيــا يـ ّ
ـؤهـلـهــم لــاض ـطــاع بـمـهـمــات ال ـم ـ ّ
وخدمة الرسالة التي تقتضيها هذه الحرفة .لذلك،
مــن ال ـض ــروري أن ت ـكــون ل ـلــدولــة سـيــاســة واضـحــة
المدرسين عمو ًما في مختلف
يخص تكوين
فيما
ّ
ّ
ال ـم ـس ـتــويــات ،مــن الـتـعـلـيــم االب ـتــدائــي إل ــى الـتـعـلـيــم
العالي ،وهو ما يحتاج إلى بعث كليات للتربية في
جميع جهات البالد (ص  .)118كما ينبغي ً
أيضا،
ف ــي رأي ال ـك ــات ــب ،إع ـط ــاء ال ـت ـع ـ ّل ـمـ ّـيــة Didactics
األه ـم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـح ـق ـهــا فـ ــي الـ ـت ــدري ــس بـجـمـيــع
المدرسين .فعلى الرغم من
مراحله ،وفي تكوين
ّ
تطور الدراسات في هذا المجال ،وما عرفته هذه
ّ
ال ـع ـلــوم م ــن ت ـطــويــر وم ــن اب ـت ـكــار ط ــرق حــدي ـثــة فــي
نقل المعرفة وتبليغها ،وعلى الرغم من أن تونس
دفعت المال الكثير في تكوين مختصين في هذا
ال ـم ـج ــال ف ــي م ـع ـظــم االخ ـت ـص ــاص ــات ،م ــن خ ــال
برنامج مشترك تونسي فرنسي ،فإننا نرى ولألسف
أن ال ــذي ــن ح ـص ـلــوا ع ـلــى ت ـكــويــن ف ــي ال ـت ـع ـ ّل ـمـ ّـيــة ال
يـشـتـغـلــون فــي الــوظـيـفــة ال ـتــي ت ـكـ ّـونــوا ألجـلـهــا ،وال
تطو ًرا في البيداغوجيا ،وال بحو ًثا ودراســات
نرى ّ
إم ـبــري ـق ـيــة حـ ــول م ـع ـ ّـوق ــات ال ـت ـع ـ ّل ــم وك ـي ـف ـيــة تـطــويــر
أساليب التدريس.
أما السبب الثالث ،فيراه بوعزي في تفشي ظاهرة
ال ـ ـ ــدروس ال ـخ ـص ــوص ـي ــة إلـ ــى حـ ـ ّـد أن ـه ــا أص ـب ـحــت
ش ــرط نـجــاح الـتــامـيــذ فــي جـمـيــع الـصـفــوف ،وفــي

بتكلا تاعجارم
ّزعوب دمحأل  -ميلعتلا ىوتسم نم عفرلل ةمهاسم ،رايتلا ّدض راكفأ :باتك يف ةءارق

جميع مراحل التعليم حتى العالي منه .ويرى أن
ـدرسـيــن فــي الـلـغــة الفرنسية،
ضـعــف الـتــامـيــذ والـمـ ّ
الـتــي هــي اللغة المعتمدة فــي تــدريــس الـعـلــوم في
تــونــس بــداي ـ ًة ،قــد زاد مــن صـعــوبــة سـيـطــرة التالميذ
عـلــى الـمـفــاهـيــم .ونـتـيـجــة لــذلــك ،زاد مــن صـعــوبــة
التحكم في محتوى االمتحان ومفرداته وأسئلته.
وعلى الرغم من محاوالت وزارة التربية والتعليم
الحد من تفاقم الظاهرة ،فإنها استفحلت،
التونسية ّ
وبــاتــت ت ـهـ ّـدد الـمـبــدأ ال ــذي قــامــت عـلـيــه الـمــدرســة
العمومية ،وهو مجانية التعليم وضــرورتــه ،وسيل ًة
ل ـل ـتــرقــي االج ـت ـم ــاع ــي ،وت ـح ـق ـيــق ت ـكــافــؤ عـ ــادل فــي
الحظوظ بين المواطنين (ص  .)83واألخطر في
األمـ ــر ،أن ظ ــاه ــرة ال ـ ــدروس الـخـصــوصـيــة ام ـتــدت
إلــى الـتـعـلـيــم االب ـتــدائــي؛ مــا يـعـنــي أن أبـنــاء الـفـئــات
اجتماعيا ،سيضطرون إلى مغادرة أقسام
الضعيفة
ً
الحد األدنى من
الدراسة ،ولن يحصلوا بهذا على ّ
التعليم الــذي يمكنهم من االنــدمــاج االجتماعي.
وي ــرى الـكــاتــب أن مـقــاومــة هــذه الـظــاهــرة ال تكون
فقط بالزجر ،وإنما بمراجعة نظام الـضــوارب بين
ال ـمــواد ،وكــذلــك مـنـظــومــة االمـتـحــانــات ،والـتـخـلــي
عن المنظومة الحالية ،وإعادة االعتبار إلى الثقافة
العامة في التكوين األساسي والثانوي والجامعي.

أم ــا الـسـبــب األخ ـيــر ال ــذي ي ــراه ال ـكــاتــب م ـسـ ً
ـؤول
عن أزمــة المدرسة وضعف مساهمة التعليم في
خـلــق ال ـثــروة الــوطـنـيــة وتـنـمـيـتـهــا ،فـهــو الـفـصــل بين
الـتـعـلـيــم ال ـع ــام وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـق ـنــي ،وت ـ ــر ّدي ص ــورة
الثقافة التكنولوجية لــدى المتعلمين التونسيين.
ويـشـيــر الـكــاتــب إلــى أن التعليم فــي تــونــس ا ّتـخــذ
«نظريا» ،وهو ما تر ّتبت
توج ًها
منذ ّ
عدة سنوات ّ
ًّ
عليه قطيعة مـنــذ الـمــرحـلــة االبـتــدائـيــة بـيــن التلميذ
والواقع واألشياء العملية والمادية .فأحيانًا يختم
التلميذ المرحلة األســاسـ ّـيــة مــن التعليم «دون أن
نجار ،ودون أن يعرف كيف
يزور ورشة ّ
حداد أو ّ
ُيصنع الخبز في المخبزة ،ودون أن يــزور متح ًفا
يـظـهــر لــه كـيــف ك ــان يـعـيــش أج ــدادن ــا» (ص .)44
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وينجم عن هــذا الوضع احتقار للعمل اليدوي،
وس ــوء مـعــرفــة بــالـمـهــن ووس ــائ ــل اإلن ـت ــاج ،وجـهــل
بـعــالــم الـنـبــاتــات واألش ـجــار والـحــدائــق العمومية،
للحس
وقلة اكـتــراث بالملك العمومي وتخ ّلف
ّ
الـمــدنــي .وال يقتصر األمــر على مستوى التعليم
األســاســي فـقــط ،بــل يـتـعـ ّـداه إلــى الـتـعـلـيــم الـثــانــوي
والـتـعـلـيــم الـعــالــي ،حـتــى إنــه يـكــاد يـكــون الـطــريـقــة
الــوح ـيــدة فــي ال ـتــدريــس فــي الـجــامـعــات .وه ــو ما
يـتــرتــب عـلـيــه أن «ي ـت ـخــرج لــديـنــا ع ـشــرات اآلالف
مــن الـمـجــازيــن كـ ّـل سـنــة ،ال يـعــرفــون الـعــاقــة بين
رس ــوا فــي الـفـصــل والــواقــع المعيش
مـحـتــوى مــا َد ُ
في ميدان اختصاصهم» (ص  .)45ولتدارك هذا
الخطأ ال ُب ّد ،في نظر الكاتب ،من إعادة االعتبار
إلــى المهن الـيــدويــة فــي التعليم ،وربــط الــدروس
النظرية بالدروس التطبيقية ،وتهيئة المختبرات،
وت ــزوي ــده ــا بــال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــازم ــة وك ــذل ــك وضــع
إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـن ـهــوض ب ــال ـث ـق ــاف ــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة،
التطور الصناعي .ويؤكد الكاتب
بوصفها شرط
ّ
ّ
التحكم في التكنولوجيا غير ممكن إذا انعدم
أن
التواصل بين ثقافة الباحث أو المهندس وثقافة
ـص ،وإذا انـعــدم
الـتـقـنــي الـســامــي والـعــامــل الـمـخـتـ ّ
التواصل ً
أيضا بين هؤالء وأفراد الشعب عمو ًما.
وهـ ــذا األمـ ــر ي ـط ــرح ب ــإل ـح ــاح مـ ـ ّـرة أخـ ــرى ض ــرورة
ـارا ل ـل ـت ـخــاطــب
وجـ ـ ــود ل ـغ ــة م ـش ـت ــرك ــة ت ـش ـ ّـك ــل إطـ ـ ـ ـ ً
وال ـتــواصــل والـتـفــاعــل بـيــن جـمـيــع هــذه األط ــراف.
ويـقـتـضــي ذل ــك ،فــي رأي ــه ،تـعــريـ ًـبــا للمصطلحات
التكنولوجية ،وسهولة التداول والتخاطب بها.

ويـ ــرى ال ـكــاتــب أن إصـ ــاح ال ـت ـع ـل ـيــم ،وج ـع ـلــه فــي
خدمة التنمية ،يقتضي إعادة االعتبار إلى التعليم
ال ـت ـق ـن ــي ،وإع ـط ــائ ــه ال ـم ـك ــان ــة ال ـت ــي ي ـس ـت ـح ـ ّق ـهــا فــي
ال ـت ـك ــوي ــن ،وهـ ــو م ــا س ـ ُـي ـخ ـ ّف ــف م ــن ال ـض ـغ ــط عـلــى
التعليم الـعــام ،ويـمـ ّـكــن الـمـتـخـ ّـرجـيــن فــي المرحلة
الثانوية من التعليم ،والذين ال يرغبون في مواصلة
الـتـعـلـيــم بــالـجــامـعــة ،مــن االنــدمــاج بـ ُـيـســر فــي ســوق
ّ
وسيمكن ذلك ً
أيضا من تخفيف الضغط
الشغل.
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على التعليم العالي ،ومن إتاحة الفرصة له حتى
يقوم باإلصالحات الجوهرية التي يقتضيها وضعه
اآلن .غـيــر أنــه ال يمكن للتعليم الـتـقـنــي أن يــؤ ّدي
ه ــذه ال ـم ـهـ ّـمــة إال إذا ك ــان ذا جـ ــودة عــال ـيــة تـمـكــن
الـمـتـخــرجـيــن فـيــه بـعــد ال ـح ـصــول عـلــى الـبـكــالــوريــا
التقنية من االلتحاق بالجامعات ،ومــن الحصول
ع ـل ــى ش ـغ ــل فـ ــي أم ـ ــد مـ ـعـ ـق ــول .وي ـ ـقـ ـ ّـدم ال ـك ــات ــب
التجربة األلمانية ً
متطور؛ إذ إن
مثال لتعليم تقني
ّ
الهندسية العليا في ألمانيا
الملتحقين بالدراسات
ّ
هم الطلبة القادمون إلى التعليم العالي من شعبة
الــريــاضـيــات والتقنية فــي التعليم الـثــانــوي ،وليسوا
الـطـلـبــة الـقــادمـيــن مــن شـعـبــة الــريــاضـيــات فحسب،
كما هو األمر في تونس وفرنسا (ص .)151

خاتمة

لـكـتــاب الــدكـتــور بــوع ـ ّزي مــآثــر عــديــدة ،ال يمكننا
أن نــأتــي عـلـيـهــا فــي ه ــذا ال ـعــرض جـمـيـعـهــا ،لكننا
حاولنا أن نقف عند ما بدا لنا األهم فيها .بقي أن
نشير إلى نقطتين إجرائيتين ،نعتقد أنّهما مهمتان
ف ــي ك ــل إصـ ــاح ت ــرب ــوي ،ي ـه ــدف إل ــى أن يـكــون
مـحـ ّـل ثـقــة الـمـجـمــوعــة الــوطـنـيــة ،وأن يـجــد طريقه
إلى اإلنجاز الفعلي .النقطة األولى تتعلق ببعث
مجلس أعلى للتربية ،على غرار ما هو موجود في
بـلــدان أخــرى مثل المجلس األعـلــى للبرامج في
ًّ
مستقل عن وزارة التربية والتعليم،
فرنسا ،يكون
وتـ ـك ــون م ـم ـث ـلــة ف ـي ــه ال ـه ـي ــاك ـ ُـل اإلداري ـ ـ ـ ـ ُة ال ـم ـع ـنـ ّـيــة
بــال ـشــأن ال ـت ــرب ــوي ،وك ــذل ــك م ـن ـظ ـمــات الـمـجـتـمــع
الـمــدنـ ّـي ذات الـصـلــة بــالـتــربـيــة ،ونـقــابــات التعليم،
وك ــذل ــك ش ـخ ـص ـيــات ف ـكــريــة وخـ ـب ــراء ف ــي ال ـشــأن
التربوي ،تكون مستقلة عن األحــزاب السياسية،
وتـقــع تسمية كــل أعـضــاء هــذا الـمـجـلــس عـلــى يد
مجلس الـنــواب والحكومة ورئــاســة الجمهورية،
أقرها دستور
على شاكلة الهيئات المستقلة التي ّ
تــونــس سـنــة  .2014يـتــولــى هــذا الـمـجـلــس بطبيعة
الحال وضع خطة في اإلصالح ،وضبط البرامج
وصـيــاغــة الـمـنــاهــج وتـحــديــد اإلسـتــراتـيـجـيــة الـعــامــة
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لـلــدولــة فــي مـجــالــي الـتــربـيــة والـتـكــويــن ،مــن دون
أن ي ـن ـف ــرد طـ ــرف ب ـف ــرض رؤيـ ـت ــه ل ــإص ــاح عـلــى
الـمـجـتـمــع بــأســره .أم ــا اإلجـ ــراء الـثــانــي ال ـضــروري
لإلصالح فيتمثل في إحــداث هيكل مستقل عن
وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ،يـتــولــى تـقـيـيــم الـمـنـظــومــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وأداء م ـج ـمــل ال ـه ـي ــاك ــل ال ـت ــاب ـع ــة ل ـهــا،
باعتماد الــوســائــل والتقنيات الـحــديـثــة؛ مثل تلك
التي اعتمدتها اختبارات «بيسا» .فمادام لم يقع
ال ـف ـصــل ب ـيــن الـتـقـيـيــم واألداء ،وم ــادام ــت هـيــاكــل
مؤسساتها
الوزارة تشرف بنفسها على تقييم أداء ّ
وإط ــارات ـه ــا ال ـتــدري ـس ـيــة واإلداريـ ـ ــة ،ف ــا يـمـكــن أن
نــأمــل فــي ت ـطـ ّـور الـمـنـظــومــة الـتـعـلـيـمـيــة .وال نـخــال
ال ــدك ـت ــور ب ــوع ــزي ص ــاح ــب هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ال ـقـ ّـيــم
يخالفنا ال ــرأي فــي هــاتـيــن النقطتين ،عـلــى الــرغــم
يتعرض لهما في كتابه.
من أنه لم ّ

الهوامش

(((1ال ــوزي ــر ال ــدك ـت ــور م ـح ـمــد ال ـشــرفــي ( ،)2008-1936أس ـتــاذ
ق ــان ــون ب ـجــام ـعــة ت ــون ــس ،وم ـن ــاض ــل س ـي ــاس ــي ون ــاش ــط ح ـقــوقــي،
رأس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنـســان زمــن الحكم
ال ـبــورق ـي ـبــي .وب ـعــد ان ـق ــاب « 7نــوف ـم ـبــر» الـ ــذي أزاح م ــن خــالــه
الـجـنــرال بــن علي الرئيس بورقيبة سنة  ،1987تولى سنة 1989
وزارة التربية والتعليم ،حيث قــام بجملة مــن اإلصــاحــات ،تم
مــن خــالـهــا إص ــدار قــانــون إلــزامـيــة الـتـعـلـيــم حـتــى سـ ّـن الـســادســة
عشرة ،وهو ما وقع إقــراره فيما بعد في الدستور التونسي لسنة
 ،2014فــي الـفـصــل  ،39وكــذلــك إص ــاح تــدريــس م ــادة الـتــربـيــة
اإلســام ـيــة لـلـطــاب ،وف ــق رؤي ــة تـقــدمـيــة ومـنـفـتـحــة عـلــى الـعـصــر
وقـيــم الـحــداثــة ،وكــذلــك إصــاح بــرامــج التعليم الــديـنــي بجامعة
الــزي ـتــونــة ،ك ـمــا ك ــان ل ــه ال ـف ـضــل أي ـ ً
ـض ــا ف ــي ت ـعــريــب ل ـغــة تــدريــس
ال ـمــواد الـعـلـمـيــة إل ــى ح ــدود الـمــرحـلــة اإلع ــدادي ــة ،ووض ــع خـ ّـطــة
لترجمة تدريس العلوم في المرحلة الثانوية ،وهو ما لم يواصله
الـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن ت ــو ّل ــوا وزارة ال ـتــرب ـيــة ب ـع ــده .ومـ ــن أهـ ــم ك ـتــابــات
محمد الشرفي كتاب اإلسالم والحرية ،سوء التفاهم التاريخي
( ،)1999وكتاب كفاحي من أجل التنوير (.)2009
أقرت إجبارية التعليم في تونس سنة  ،1991ضمن توصية
((ّ (2
ً
ميسرة لتونس.
قروض
إلسداء
ا
شرط
وكانت
الدولي،
البنك
من
ّ
بوعزي ،ص .21
انظر:
ّ

(((3يـنـبـغــي الـتـنـبـيــه إل ــى أن الـمـعــاهــد اإلع ــدادي ــة الـنـمــوذجـيــة قد
ـوجــه إلـيـهــا الـتــامـيــذ الـحــاصـلــون على
ُأحــدثــت سـنــة  ،2007وي ـتـ ّ
أف ـض ــل م ـج ـم ــوع ف ــي م ـن ــاظ ــرة ت ـج ــرى ف ــي ال ـس ـن ــة الـ ـس ــادس ــة مــن
الـتـعـلـيــم ،فــي حـيــن ُيــوجــه مــن لــم يـحـصــل عـلــى مـجـمــوع مــرتـفــع
ـدرس في المعاهد اإلعدادية
إلى التعليم اإلعــدادي العادي .و ُتـ ّ
الـنـمــوذجـيــة الـعـلــوم مــن ريــاضـيــات وفـيــزيــاء وعـلــوم طبيعة باللغة
يعده الكاتب التفا ًفا على إصالحات محمد
الفرنسية .وهو ما ّ
الشرفي التي أقرت تعريب تدريس العلوم.
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قراءة في كتاب:
عشرة مقترحات لتغيير المدرسة
Book Review:
10 Proposals for Changing the School
عنوان الكتاب في لغته10 propositions pour changer l’école :

المؤ ّلفان
تاريخ النشر
الناشر
عدد الصفحات

 :فرنسوا دوبي وماري دوري ّبل.
.2015 :
Editions du Seuil, Paris :
.222 :

مقدمة

ُيـعـ ّـد هــذا الـكـتــاب مساهم ًة صــريـحـ ًة في
بـنــاء جـســور الـثـقــة مــع ال ـمــدرســة وإع ــادة
تم تجاهلها وكأنها ليست
تفعيل دورهــا ،بعد أن ّ
من بين األولويات .ويستمد هذا الكتاب أهميته
من أنّه يعيد التربية إلى الواجهة ،بعد ما شهدناه
من تضخم لدور السياسي ،وقد تبين للجميع أنه
ال معنى للحديث عــن إصــاح شــامــل للمجتمع
ما لم ي ّتم إصالح المدرسة .ويأتي كتاب فرنسوا
دوبـ ــي( )1وم ــاري دوري بـ ـ ّـا( ،)2ع ـشــرة مـقـتــرحــات
لـتـغـيـيــر ال ـم ــدرس ــة ،ف ــي إط ــار مـنــاقـشــة إشـكــالـيــات
اإلصـ ـ ـ ــاح الـ ـتـ ــي ت ــواج ـه ـه ــا األنـ ـظـ ـم ــة ال ـت ــرب ــوي ــة،
أهم المسائل
ليتناول بتنوع ،وعلى نح ٍو مكثّفّ ،
ال ـجــوهــريــة ف ــي ق ـضــايــا ال ـتــرب ـيــة وال ـم ــدرس ــة بــرؤيــة
ج ــدي ــدة ووج ـه ــة ن ـظــر م ـم ـي ــزة ،ج ــام ـ ًـع ــا ب ـيــن الـنـقــد
* * باحث في الشأن التربوي والثقافي ،تونس.

واالقـتــراح ،وتشخيص أوضــاع التربية في فرنسا،
عدة زوايا.
ومعالجتها وفحصها من ّ

ُي ـع ـ ّـد اخ ـت ـيــار الـمــؤلـفـيــن ل ـع ـنــوان ال ـك ـتــاب ذا دالل ــة
خــاصــة م ـفــادهــا أنّ الـمـنـشــود لـيــس تــرمـيـ ًـمــا جــزئـ ًـيــا،
إصالحا لبعض الجوانب أو المظاهر السلبية،
أو
ً
ب ـش ــأن ط ــري ـق ــة اش ـت ـغ ــال ال ـم ــدرس ــة وتــرك ـي ـب ـت ـهــا ،بــل
إنّ ال ـم ـن ـش ــود هـ ــو ت ـغ ـي ـيــر ش ــام ــل يـ ــراجـ ــع األسـ ــس
الـتــي ُبـنـيــت عليها مــدرســة الـجـمـهــوريــة فــي فــرنـســا،
ل ـي ـج ـع ـل ـهــا م ــواكـ ـبـ ـ ًة ل ـل ـع ـص ــر ،قـ ـ ـ ــادر ًة ع ـل ــى خ ــدم ــة
مـقـتـضـيــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة وال ـم ـس ــاواة وال ـمــواط ـنــة؛
إصالحا بالمعنى المتعاهد
لذلك ليس المطلوب
ً
عليه لإلصالح التربوي فحسب ،بل إنّ المطلوب
هو تغيير جوهري ،وقطيعة تجاه الحالة السابقة.
لـهــذا الـكـتــاب أهـمـيــة خــاصــة بالنسبة إلــى تــونــس،
وبالنسبة إلــى سائر البلدان العربية أيـ ًـضــا ،يمكن
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أن ن ـج ـم ـل ـهــا فـ ــي ع ـن ـص ــري ــن :األول هـ ــو وجـ ــود
ع ــاق ــة وث ـي ـقــة ب ـيــن ال ـم ــدرس ــة ف ــي ب ـلــدان ـنــا ،وعـلــى
وجــه الـخـصــوص فــي تــونــس والـجــزائــر والـمـغــرب
وموريتانيا؛ وهي التي استلهمت نموذج المدرسة
الـفــرنـسـيــة ،وقــامــت عـلــى ال ـخ ـبــرات وال ـك ـفــاءات،
وك ــذل ــك ال ـم ـنــاهــج وط ــرائ ــق الـتـسـيـيــر ال ــواف ــدة مــن
فــرنـســا .ومــن ث ـ ّـم ،يـهـمـنــا هــذا الـنـقــد والــدعــوة إلــى
القطيعة تـجــاه الـنـمــوذج الـســائــد ال ــذي يــدافــع عنه
كبيراّ .أمــا العنصر الثاني فيتمثل
المؤلفان ً
دفاعا ً
في أنّ موضوع الكتاب يتعلق بتغيير المدرسة في
ظل نظام جمهوري ديمقراطي ينهض على قيم
الحرية والمساواة والمواطنة والحداثة .وبطبيعة
ال ـح ــال ال ي ـم ـكــن ت ـكــويــن م ــواط ــن مـعـتــز بــانـتـمــائــه
الوطني ومتفاعل مع محيطه وعصره ،إال إذا كان
ً
ً
متحصل على
مستقل برأيه
تعليما جيدً ا،
متعلما
ً
ً
قادرا على النقد والتجديد .لذا،
العلم والمعرفةً ،
ال ي ـكــون ب ـنــاء الــديـمـقــراطـيــة فــي بـلــدانـنــا الـعــربـيــة،
وف ــي تــونــس تـحــديــدً ا وه ــي الـتــي تـخــوض تـجــربـ ًة
م ـت ـم ـي ــز ًة ع ـل ــى هـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،إال ب ــال ـق ـط ــع ت ـجــاه
ن ـم ــوذج ال ـم ــدرس ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـق ــائ ــم ع ـلــى حـفــظ
ال ـم ـعــارف وت ــردي ــده ــا ،م ــن دون ن ـقـ ٍـد وتـمـحـيــص،
وعلى التراتبية المفرطة والتقليد ً
بدل من اإلبداع.
عد هذا الكتاب
وبالنظر إلى هذه العوامل ك ّلهاُ ،ي ّ
معنيين بما فيه،
ًّ
مهما جــدً ا بالنسبة إلينا ،ونكون ّ
مباشرا ،على الرغم من أنّ
يكون
يكاد
نحو
على
ً
موضوعه هو المدرسة الفرنسية.

ي ـقــف ال ـمــؤل ـفــان ع ـلــى حـقـيـقــة أســاس ـيــة مـجـمـلـهــا أنّ
تمس
التربية مركّبة ،وأنّها في حاجة إلى مراجعات ّ
العمق .فالمدرسة بمشكالتها وإيجابياتها موجودة
فــي فـنــاء كــل بـيــت وكــل أس ــرة .وقــد تـعـ ّـرض الـكـتــاب
للعديد من المسائل في ُصلب المنظومة التعليمية
والتربوية ،وتناول إشكاليات وتفاصيل ذات أهمية،
م ـثــل :الـتـقـيـيــم ،وال ـش ـه ــادات ،وال ـتــوج ـيــه ،واالن ـف ـتــاح
ع ـل ــى ال ـم ـح ـي ــط ،وال ـم ــواط ـن ــة .ول ـئ ــن ك ــان ــت األم ـث ـلــة
تـخــص فــرنـســا ،ف ــإنّ الـقـضــايــا الـمـطــروحــة ذات طــابــع
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يتجاوز الجغرافيا والسياقات الثقافية لمالمسة قضية
التربية  -في جوهرها المشترك  -كل المجتمعات.
ُيـبـنــى الـكـتــاب عـلــى عـشــرة فـصــول تـبــدو منفصل ًة
ومتمايز ًة في عناوينها ومضامينها ،إال أنّ الخيط
ال ـنــاظــم بـيـنـهــا يـتـمـثــل ف ــي دف ــع ن ـســق ال ـس ــؤال إلــى
أقـصــاه والـمـفــارقــات إلــى أبـعــد نقطة فـيـهــا ،لتبلور
ات ـجــاهــات رؤي ــة حــدي ـثــة تـتـقــاطــع م ــع ال ـم ـقــاربــات
الـتـقـلـيــديــة فــي مـعــالـجــة مـســائــل الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم.
أهم العناصر األساسية والمحورية،
وسنركز في ّ
إذ يـمـكــن تـقـسـيــم الـك ـتــاب إل ــى قـسـمـيــن رئـيـسـيــن؛
فــالـقـســم األول ُت ـق ــارب ف ـيــه إش ـك ــاالت ال ـمــدرســة
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــداخـ ـ ـ ــل ،وهـ ـ ـ ــو ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي أربـ ـ ـعـ ـ ــة فـ ـص ــول
ت ـت ـنــاول مـهـمــات ال ـمــدرســة وال ـب ـيــداغــوج ـيــا وثـقــافــة
الـمــدرســة ومـنــاخ الـقـســمّ .أمــا الـقـســم الـثــانــي ،فهو
يـهـتــم بـمـخــرجــات ال ـمــدرســة فــي أب ـعــادهــا الـمــدنـيــة
والـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،وي ـ ـضـ ــم سـ ـت ــة ف ـ ـصـ ــول يـ ـتـ ـنـ ــاول ف ـي ـهــا
المؤلفان قضايا المساواة بين الجنسين ،وتكوين
المواطن ،وهيمنة الشهادات ،وبناء مدرسة أكثر
إن ـصــا ًفــا وعـ ـ ً
ـدل ،وإح ـي ــاء الـثـقــة وإعـ ــادة تــأسـيـسـهــا
وابتكارها في المدرسة.

رحلة في داخل المدرسة

مـنــذ مــؤتـمــر داك ــار سـنــة  2000المتع ّلق بموضوع
التربية لـلـجـمـيــع( ،)3وبــالـتــزامــن مــع ال ــدورة األولــى
لـلـتـقـيـيــم ال ــدول ــي ل ـم ـك ـت ـس ـبــات ال ـط ــاب ،PISA
ان ـخــرطــت ج ـ ّـل ال ـم ـن ـظــومــات ال ـتــربــويــة ف ــي حــركــة
إصــاح برامجها ومناهجها وطرائق عملها ،وقد
ن ـج ـحــت ب ـع ــض ال ـب ـل ــدان األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي تـحـقـيــق
قفزة نوعية وتحسين أداء نُظمها التعليمية ،مثل:
فـنـلـنــدا وبــريـطــان ـيــا وس ــوي ـس ــرا ،وغ ـيــرهــا .ف ــي حـيــن
بـقـيــت فــرنـســا عـلــى مــا هــي عـلـيــه ،تـقــريـ ًـبــا ،بحسب
ال ـمــؤشــرات اإلحـصــائـيــة .ل ــذا ،ي ـبــادر الـكـتــاب في
م ـقــدم ـتــه ب ــال ـت ـس ــاؤل ع ــن أس ـب ــاب ت ـع ـ ّثــر اإلصـ ــاح
وعقم اإلصــاحــات المتعاقبة
التربوي في فرنسا ُ
التي حافظت على وتيرتها وإيقاعها ومضامينها

بتكلا تاعجارم
ةسردملا رييغتل تاحرتقم ةرشع :باتك يف ةءارق

وتــرســانــة طــرائـقـهــا التعليمية ومـنــاهـجـهــا ،مــن دون
أن ت ـح ـقــق أث ـ ــرا ً
دال وواضـ ـ ًـحـ ــا (ص  .)17وق ــد
ط ــرح الـكـتــاب أسـئـلـ ًة مــركــزي ـ ًة ،ه ــي :هــل حققت
هـ ــذه اإلصـ ــاحـ ــات ت ـغ ـي ـي ـ ًـرا ف ـع ـل ـ ًـي ــا ف ــي ال ـن ـم ــوذج
واالتجاهات؟ ولماذا ظلت المدرسة «محافظ ًة»
ترهلت
على الخصائص والرتابة نفسها إلى حدٍّ ّ
فيه عالقة الطالب بالمعرفة ،و ُبخست فيه صورة
المدرسة لديهم؟ ولماذا لم ُتعد تؤدي حتى تلك
المهمات التي تطا َلب  -عــاد ًة  -بإنجازها؟ وهل
يمكن مطالبة الـمــدرســة بتحويل طبيعة مهماتها
وخصوصية أدوارها؟ (ص .)18

ال ُيـ ـق ـ ّـدم ال ـك ـت ــاب «م ـف ــات ـي ــح» ل ــإص ــاح ،وإن ـم ــا
يطلق «حـمـلــة» تفكير ومــراجـعــات إلث ــراء الـجــدل
ـام واالرت ـق ــاء بــالـنـقــاش الــدائــر ح ــول الـمــدرســة
ال ـعـ ّ
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ومـ ـب ــادئـ ـه ــا ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة وف ـل ـس ـف ـت ـهــا
ال ـتــربــويــة ،ودمـجـهــا فــي دائ ــرة «الـعـقــل الـتـغـيـيــري»
واق ـ ـتـ ــراح ب ــوص ـل ــة ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـق ــود ال ـس ـي ــاس ــات
العامة في التربية والتعليم .يعلن المؤلفان ،منذ
الفصل األول ،نهاي َة المدرسة التقليدية ،وضرور َة
تـغـيـيــر ال ـن ـمــوذج والــوج ـهــة ،وال ـض ـفــة ال ـتــي ينطلق
مـنـهــا اإلص ــاح ال ـج ــذري .ويـسـتــوجــب اإلص ــاح
الـجــذري مفاوض َة مرجعياته ،انطال ًقا من مبادئ
الـسـيــاســات الـعــامــة وإستراتيجياتها ،واالستئناس
بـتــراكــم الـمـعــارف والـمـقــاربــات اإلبـيـسـتـيـمـيــة الـتــي
معرفي
يتم اللقاء بين ما هو
أنتجتها البحوث ،حتى ّ
ٌّ
ونظري من جهة ،والجدل االجتماعي والنقاش
ٌّ
ال ـس ـي ــاس ــي م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى .وب ـت ـع ـب ـيــر ال ـك ـت ــاب،
يتط ّلب األمر «أن نمشي على رجلين» (ص .)17
ف ــال ـع ــال ــم ي ـت ـب ــدل وفـ ــق ن ـس ــق س ــري ــع ي ـف ــرض عـلــى
الـسـيــاســي تـنـظـيــم حـ ــوارات م ـتــواتــرة ح ــول قـضــايــا
ال ـتــرب ـيــة ،إلع ـ ــادة ص ـهــر غ ــاي ــات ال ـم ــدرس ــة ورس ــم
أهــدافـهــا ،وال ـخــروج مــن بــوتـقــة «الـخـبــراء» لتعالج
العام.
في رحاب الفضاء
ّ
وي ـن ـب ـغ ــي ل ـل ـس ـي ــاس ــي ،فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،أن ي ــدي ــر
ـارا م ــائ ـ ًـم ــا ل ــه ،وأن ي ـحـ ّـرر
الـ ـج ــدل ،وأن ي ـضــع إطـ ـ ـ ً
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الـنـقــاش مــن مــربـعــاتــه الـضـيـقــة ومـســاحــاتــه الـمـثـقــوبــة،
وأن يضبط وجـهـتــه .ويـتـعـ ّـيــن عليه ّأل يبقى سجين
ال ـقــرارات اإلجــرائـيــة مــن تـعــديــل م ــواد ،أو ضــوارب،
أو طــرائــق بـيــداغــوجـيــة وح ــوام ــل ،وأن ي ـصــوغ نـظــر ًة
م ــاك ــروس ـك ــوب ـي ـ ًة ،وأن ي ـع ـمــل ع ـل ــى ح ـ ْف ــز «ال ـخ ـي ــال
السوسيولوجي» في الفاعلين والمواطنين (ص .)17
وفــي هــذا الـسـيــاق يــدافــع الـمــؤلـفــان ،دوب ــي ودوري
بـ ـ ّـا ،ع ــن ال ـم ـقــاربــة ال ـت ـشــارك ـيــة الـحـقـيـقـيــة والـشــامـلــة
التي سيظل كل إصالح تربوي في غيابها من دون
ويشدد
نجاعة أو «رسال ًة ميت ًة فحسب» (ص .)18
ّ
ال ـم ــؤل ـف ــان ع ـل ــى أنّ م ـش ـك ــات ال ـت ــرب ـي ــة وأس ـئ ـل ـت ـهــا
األس ــاس ـي ــة ه ــي «أس ـئ ـلــة ال ـم ـب ــادئ» (ص  ،)20وأنّ
أولــويــة كــل إص ــاح هــي إع ــادة بـلــورة فلسفة التربية
وصوغ مبادئها قبل الوقائع والتفاصيل .فالتعديالت
الـتـفـصـيـلـيــة ل ـيــس ل ـهــا م ـع ـ ًنــى إال ف ــي ح ــال إدراج ـه ــا
ضـمــن ُأفــق مـبــادئ الـمــدرســة وغــايــاتـهــاُ .يـضــاف إلــى
َّ
تتخل عن وظائفها
ذلك أنّ المدرسة وإن كانت لم
ال ـع ــادي ــة ف ــي ن ـق ــل ال ـم ـع ــارف وت ـك ــوي ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
واإلعـ ــداد لـلـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة والـمـهـنـيــة ،فــإ ّنــه بــات
م ــن الـ ـض ــروري ال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـف ـكــرة ال ـت ــي تـجـعــل
منها المصدر الوحيد للعلم والمعرفة والثقافة .فقد
أحــدثــت اإلنـتــرنــت وشـبـكــات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي
«ث ــور ًة كــوبــرنـيـكـيـ ًة» أزاحـتـهــا مــن الـمــركــز جــاعـلـ ًة منها
مجر ًة من بين مجرات معرفية عديدة فحسب.

تستدعي السياقات الجديدة التساؤل عن غايات
التربية في مرحلة تتميز بهشاشة الشباب وتأثرهم
باإلشاعات ،وبدعوات اإلرهــاب والعنف .فال ُب ّد
مــن طــرح أسئلة مــن قبيل :مــا الــذي ينبغي تقديمه
ل ـل ـش ـبــاب داخـ ــل «أسـ ـ ــوار» ال ـم ــدرس ــة؟ ومـ ــا ال ــذي
يمكن للمدرسة أن ت َِف َي به تجاه األجيال الجديدة؟
وما هي المعرفة المفيدة للطالب وللمجتمع؟

ـدرس وال تفيد،
تُطرح تلك األسئلة ألنّ «معرفة ُتـ ّ
ستكون عبثًا ،مثل متحف بــا زائــريــن» كما يقول
ال ـ ـمـ ــؤل ـ ـفـ ــان (ص  .)20وتـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أنّ
العديد من البلدان ال تفكر في مشاريع اإلصالح

132
ال ـتــربــوي إال بــالـنـسـبــة إل ــى م ــن ك ــان ف ــي ال ـمــدرســة
( َمـ ــن ه ــم داخ ـل ـه ــا) ،ك ـمــا أن ـه ــا ال تـجـهــد نـفـسـهــا فــي
اإلجابة عن أسئلة من قبيل :ما الذي يرغب المجتمع
في رؤيته في ما يتع ّلق بعيش الطالب وتصرفاتهم؟
وكيف سيواجهون المستقبل الغامض؟

إنّ مـ ــن واج ـ ـب ـ ــات ال ـت ـغ ـي ـي ــر ،فـ ــي رأي ص ــاح ـ َـب ــي
ال ـك ـت ــاب ،إن ـق ــاذ ال ـش ـبــاب م ــن حـ ــاالت الـتـهـمـيــش
و«الـ ـتـ ـبـ ـخـ ـي ــس» ،وتـ ـح ــدي ــد م ــوق ـع ـه ــم وأدواره ـ ـ ـ ــم
فــي ال ـح ـيــاة االج ـت ـمــاع ـيــة .ل ـهــذا يـنــاقــش الـمــؤلـفــان
«آلية توزيع
مسألة اختزال مهمات المدرسة في ّ
الشهادات» فحسب ،وتصنيف الطالب وترتيبهم
عـلــى أســاس مـعــارفـهــم وقــدراتـهــم عـلــى استيعاب
ال ـم ــواد ال ـمــدرس ـيــة ،واالن ــزي ــاح ال ـب ــارز بــالـمـنــاهــج
تم االتفاق
نحو التجريد والشكالنية .غير أنه إذا ّ
عـلــى أنّ الـمــدرســة إع ــداد لـلـحـيــاة ،وعـلــى تسليح
لـلـشـبــاب ل ـمــواج ـهــة مـشـكــاتـهــم (ص  ،)30فــإنــه
ينبغي ّأل تختزل مضامين المدرسة المعرفية في
مــواد يـتـ ّـم تقطيعها بصفة اعـتـبــاطـيــة ،وإنـمــا ينبغي
يتم َعـ ُّـده بناء
إعـطــاء مع ًنى مــا للتع ّلم ،على نح ٍو ّ
م ـشــاريــع عــابــرة ل ـل ـمــواد وال ـم ـعــارف الـتـخـصـصـيــة،
مـ ــع االهـ ـتـ ـم ــام أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر ب ــال ـك ـف ــاي ــات األف ـق ـي ــة
والمنهجية .فالشكل التقليدي في تصنيف المواد
عد الصورة الوحيدة
حد ذاته ،وال ُي ّ
ليس هد ًفا في ّ
الـمـمـكـنــة ،والـمـطـلــوب تـقـيـيــم أثــر ال ـمــادة وقيمتها
بحسب الـكـفــايــات( )4التي تسمح باكتسابها ،من
دون تجاهل الكفايات االجتماعية والمدنية التي
توضع ،في أغلب األحـيــان ،في رفــوف النسيان،
والمطلوب كذلك ُ
ربط المعارف بالواقع.

ي ـش ـي ــر الـ ـكـ ـت ــاب ،فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،إل ـ ــى أن ـ ــه لــم
يـ ـت ـ ّـم ال ـح ـس ــم فـ ــي مـ ـف ــارق ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم /ال ـت ــرب ـي ــة،
وال ـك ـف ــاي ــات /الـ ـمـ ـع ــارف ،وهـ ــو م ــا أوج ـ ــد ض ــر ًب ــا
مــن «ان ـف ـصــام ن ـكــد» .ل ــذا ،وج ــب عـلــى الـمــدرســة
اسـتــرجــاع دوره ــا الـتــربــوي والـتــأطـيــري واالشـتـغــال
ب ـت ـن ـم ـيــة ش ـخ ـص ـيــة ال ـم ـت ـع ـ ّل ــم ،وف ـح ــص ال ـم ـع ــارف
والكفايات التي يحتاج إليها للنجاح في الحياة،
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ع ـل ــى ن ـح ـ ٍو ي ــوس ــع أفـ ــق اإلص ـ ـ ــاح ،ب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
أنّ ال ـح ـيــاة أوسـ ــع م ــن ال ـم ــواد ال ــدراس ـي ــة ُ
وأط ــره ــا
المحدودة .ويالحظ المؤلفان أنّ قضايا المبادئ
وال ـمــرت ـكــزات الـتــأسـيـسـيــة ال تـنـفـصــل ّإل مـنـهـجـ ًـيــا
ع ــن ع ــال ــم ال ـب ـيــداغــوج ـيــا؛ ل ــذل ــك ي ـخ ـص ـصــان لـهــا
فـصـ ًـا ثــانـ ًـيــا يــؤكــد أنّ الـبـعــد الـعــائـقــي مـهـ ّـم جــدً ا،
وأنّ مناخ الصف وأساليب اشتغاله عنصر تربوي
فعال ،وهو ما بينته العديد من الدراسات ونتائج
ّ
ً
الـتـقـيـيـمــات ال ــدول ـي ــة (ب ـي ــزا م ـث ــا) .وت ــوج ــد قـنــاعــة
راسخة لدى المؤلفين مفادها أنّ السعادة ً
معطى
جــوهــري فــي الـمــدرســةُ ،تــوجــدهــا عـنــاصــر عــديــدة
من أبرزها العالقة الجيدة بين المعلم والمتعلم،
وتشجع
بغض النظر عن األداء .فهي تيسر التعلم
ّ
ّ
عـلـيــه ،وتــؤثــر فــي الـنـجــاح ،وتـحـفــز الـطــالــب على
تثمين ذاته وإدراك كفاءته.

وي ـت ـنــاول الـكـتــاب بــالـنـقــد مــا تـكـ ّـرســه الـمـنـظــومــات
ال ـت ــرب ــوي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ــن تـ ـص ـ ّـور ل ـل ـت ـع ـ ّلــم تـسـكـنــه
ال ـم ـن ــاف ـس ــة ال ـش ــرس ــة ف ــي ارت ـ ـبـ ـ ٍ
ـاط ب ــاألي ــدي ــول ــوج ـي ــا
االستحقاقية  Méritocratiqueللنجاح والتسابق
إلى المراتب األولى .وهو تصور يزعج ،في رأي
المؤلفين ،فعل التع ّلم ،ويسيء إلى المناخ الذي
ُيفترض أن يكون و ّد ًيــا بين الط ّ
الب في عالقات
بعضهم ببعضهم اآلخر ،وبينهم وبين المدرسين
داخـ ــل ف ـض ــاء ال ـم ــدرس ــة .ف ــال ـط ــاب «ي ــرك ـض ــون»
مــن صـ ّ
ـف إلــى آخــر ،والـمـ ّـدرس «يــركــض» إلتمام
ال ـب ــرام ــج ،وكـ ـ ّـل ط ــرف م ـن ـهــم م ـث ـقـ ٌـل بــاالل ـتــزامــات
والــواجـبــات المدرسية .ويستوجب هــذا المشهد
مــن الفاعلين فــي المنظومة ،فــي نظر المؤلفين،
تـقـلـيــص ال ـب ــرام ــج ال ـم ـك ـ ّث ـفــة ،وإت ــاح ــة ه ــام ــش مــن
الــوقــت لــأنـشـطــة ال ـمــوازيــة وال ـح ـ ّـرة .إض ــاف ـ ًة إلــى
تقييميا،
ذلــك ،يتضمن الفعل البيداغوجي بـعــدً ا
ًّ
إذ يستعرض الـكـتــاب مجموع ًة مــن الـمــؤاخــذات
ح ــول أســال ـيــب الـتـقـيـيــم ال ـج ــاري ب ـهــا ال ـع ـمــل فــي
ف ــرن ـس ــا؛ ذل ــك أ ّن ـه ــا تـقـتـصــر ع ـلــى إس ـن ــاد األعـ ــداد
(العالمات) التي ال يمكن استنطاقها ،وال يمكن
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بتكلا تاعجارم
ةسردملا رييغتل تاحرتقم ةرشع :باتك يف ةءارق

أن تكون ذات داللة على شيء مفيد بالنسبة إلى
الطالب ،بل إنها قد غدت مصدر إحباط لهم.

يــؤكــد ال ـمــؤل ـفــان أنّ تـكـ ّـيــف ال ـم ــدرس مــع الـتـنـ ّـوع
ال ـغ ــزي ــر ل ـمــامــح ال ـط ــاب وخ ـصــائ ـص ـهــم يـحـتــاج
إلـ ــى ت ـعــزيــز اس ـت ـقــال ـيــة م ـمــارس ـتــه ال ـب ـيــداغــوج ـيــة.
لـهــذا ،يـطــرح الـفـصــل الـثــالــث مـســألــة اخـتـيــار مهنة
الـتــدريــس .فمن المس ّلمات ،فــي هــذه األيــام ،أنّ
الـمــدرســة تـسـتـمــد فــاعـلـيـتـهــا مــن خـصــال الفاعلين
ف ـيـهــا ،وأنّ م ـتــانــة ت ـكــويــن ال ـمــدرس ـيــن ت ـســاهــم فــي
إشـعــاعـهــا .فقد تـجــاوز الـتــدريــس مساحة التلقين
إل ــى إن ـت ــاج وض ـع ـيــات تـعـلـيـمـيــة مـبـتـكــرة ،وضـمــان
المناخ الو ّدي في الصف .ويلفت المؤلفان النظر
إلى المأزق الوجودي الذي تعيشه مهنة التدريس
المدرس ونفور
في فرنسا من جـ ّـراء تــر ّدي صــورة
ّ
ال ـش ـب ــاب م ــن ه ــذه ال ـم ـه ـنــة ،وت ـه ــاف ــت جــاذب ـي ـت ـهــا،
المدرس وتفعيل خبراته
ما يتطلب «تأويج» صورة
ّ
ال ـب ـيــداغــوج ـيــة ودعـ ــم اس ـت ـقــال ـي ـتــه ف ــي ال ـم ـمــارســة
وتنويع مالمح التكوين والتدريب .ومن الغريب
أن ُيطمس هذا المنحى بسبب ضعف الحركات
الـبـيــداغــوجـيــة وق ـ ّلــة تــأثـيــرهــا فــي الـمـشـهــد الـتــربــوي
فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،م ـق ــاب ــل عـ ـنـ ـفـ ــوا ٍن وقـ ـ ـ ــوةٍ ل ـل ـح ــرك ــات
النقابية المدافعة عن مصالح المدرسين المادية
والمعنوية .ونتيج ًة لذلك ،نجد المدرسة تتحول
من دون أن تتغير (ص .)66

وق ـ ـ ــد ُخـ ـ ـ ّـصـ ـ ــص الـ ـفـ ـصـ ــل الـ ـ ــرابـ ـ ــع مـ ـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب
«ل ـن ــرب ــي مـ ـ ًـعـ ــا» ل ـت ـح ـل ـيــل الـ ـهـ ــدف الـ ـ ــذي وض ـع ـتــه
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـم ــدرس ـي ــة ل ـن ـف ـس ـهــا؛ وه ـ ــو ال ـت ـكــويــن
الـمـنـسـجــم لـطــابـهــا بـتــوحـيــد م ـض ـمــون بــرامـجـهــا،
واإلق ـ ــرار ب ـم ـســاواة شـكـلـيــة وت ـس ــا ٍو ف ــي الـحـظــوظ
(ف ـ ـ ــي نـ ـسـ ــب الـ ـتـ ــأطـ ـيـ ــر ،ونـ ــوع ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات،
وال ـمــوازنــات ال ـمــال ـيــة ...إلــخ) .غـيــر أن ــه تـغــاضــى،
من جهة أخرى ،عن عدم المساواة كما هي على
األرض .ويتوقف الكتاب عند رفض كل أشكال
التمييز وعدم المساواة «المتسترة» بين الطالب،
يتم «عزل» الطالب من ذوي النتائج الضعيفة
إذ ّ

في فرنسا وغيرها من البلدان بدعوى «تأطيرهم»
وم ــزي ــد م ــن اإلح ــاط ــة ب ـهــم ،ف ــي ح ـيــن يـتـضــح مــن
الــواقــع عـكــس ذل ــك .فـقــد تـبـ ّـيــن أنّ ه ــذه الـطــريـقــة
هي أمثل الطرائق لمضاعفة صعوباتهم السلوكية
وال ـت ـع ـل ـم ـي ــة .وقـ ـ ــد داف ـ ـ ــع هـ ـ ــذا الـ ـفـ ـصـ ــل ،م ـق ــاب ــل
ذل ــك ،عــن فـكــرة «االخ ـتــاط االجـتـمــاعــي» الــذي
يـســاعــد عـلــى دمــج الـشـبــان فــي سـيــاقــات «الـعـيــش
ال ـم ـش ـت ــرك»؛ إذ ال يـمـكــن لـنـتــائـجـهــم أن تـتـحـســن
إال في ُصلب فصول متنوعة وغير متجانسة(.)5

مدرسة المواطنة واإلنصاف

يتناول القسم الثاني من الكتاب األبعاد المدنية
والـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــة ،إذ ي ـش ـي ــر ال ـف ـص ــل الـ ـخ ــام ــس إل ــى
المساواة بين الجنسين ،وإلى أنّ المدرسة مطالبة
اليوم بتقييم مدى ضمانها الفعلي للمساواة بين
ـورا وإنــا ًثــا .وبــالـنـظــر إلــى طبيعة
الـطــاب كــافـ ًة ذك ـ ً
الـتـنـشـئــة االجـتـمــاعـيــة الـتــي يـهـيـمــن عـلـيـهــا الـسـلــوك
الـتـمـيـيــزي فــي األس ــرة ال ــذي يـتــراكــم عـبــر مختلف
م ــراح ــل الـ ـتـ ـم ــدرس ،ف ـ ــإنّ ال ـم ــدرس ــة ال تـسـتـطـيــع
تغيير األطفال كما تشاء .و ُيختم الفصل بضرورة
تــرس ـيــخ ال ـم ــدرس ــة ل ـق ـيــم االحـ ـت ــرام ال ـم ـت ـب ــادل بـيــن
الذكور واإلنــاث ،وتجاوز «النمطية» االجتماعية
فـ ــي الـ ـبـ ــرامـ ــج وال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة ،وت ــرس ـي ــخ
التفاعالت بين الصفوف ،والدفاع عن االختالط
العام .ويقترح
كإستراتيجية في المجال التربوي
ّ
المؤلفان فكر ًة طريف ًة تتمثّل في إرساء مساحات
ـس
حـ ـ ـ ّـرة ل ـل ـن ـق ــاش ل ـت ــدري ــب الـ ـطـ ــاب ع ـل ــى ال ـح ـ ّ
الـنـقــدي (ص )105؛ مــن خــال أنشطة نموذجية
تخص تحليل مجالت الشباب وكلمات أغاني
الراب والمواقع اإللكترونية المختلفة.
ولـئــن كــانــت الـمـســاواة بـيــن الـجـنـسـيــن مــن الــرهــانــات
الــرئ ـي ـســة ف ــي ال ـم ـي ــدان ال ـت ــرب ــوي ،فـ ــإنّ ُس ـب ــل تـكــويــن
الـمــواطــن ال تـقـ ّـل أهـمـيـ ًة ،وهــو الـبـعــد ال ــذي يعالجه
الـفـصــل ال ـســادس مــن ال ـك ـتــاب؛ إذ يـنـطـلــق مــن أزمــة
النموذج الفرنسي الــذي يؤكد أهمية دور المدرسة
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فــي تجذير قيم الديمقراطية والـجـمـهــوريــة وغرسها
فــي الـنــاشـئــة ،و ُتـتـهــم الـمــدرســة بــالـتــراخــي فــي إنـجــاز
دورهـ ــا ذاك .م ــن أج ــل ذل ــك ،يـنـتـظــر الـجـمـيــع مـنـهــا
الـحــرص أكـثــر فــأكـثــر عـلــى تـكــويــن الـمــواطــن تكوي ًنا
حر ،والئكي (ص .)114
جيدً ا في مجتمع متسامحّ ،
ويـنـتـقــد ال ـمــؤل ـفــان ن ـم ــوذج الــائ ـك ـيــة الـفــرنـسـيــة الـتــي
ت ـت ـن ــاس ــى «م ــاضـ ـيـ ـه ــا» حـ ـي ــن ف ـص ـل ــت بـ ـي ــن اإلن ـ ــاث
وال ــذك ــور ،وطــالـمــا مـ ّـيــزت بـيــن الـجـمـهــور الـمــدرسـ ّـي
بحسب أصوله االجتماعية ،ومارست االنتقاء ،ولم
َتـ ِ
ـف بشروط االرتـقــاء االجتماعي إال لعدد محدود
مــن أب ـنــاء الـشـعــب (ص  .)115وي ــرى الـمــؤلـفــان أنّ
الــائـكـيــة فــي فــرنـســا آخ ــذة  -لــأســف  -فــي الـتـحــول
بالتدريج إلى ضرب من الثيولوجيا الالئكية ،تسعى
ـام وفــي الـمــدرســة
لـفــرض الـتـجــانــس فــي الـفـضــاء ال ـعـ ّ
بـقــوة الــدولــة ،مــن خــال مـ ْنــع كــل تعبير عــن العقائد
ال ـخ ــاص ــة (ص  ،)120وأنّ ال ــائ ـك ـي ــة ال ـج ـم ـهــوريــة
تحولت إلى رفض لكل األديان التي تريد أن يكون
العام.
لها حضور -حتى لو كان رمز ًيا  -في الفضاء ّ

هذا المنحى التمييزي جعل المسلمين ،في رأي
المؤلفين ،ينعزلون فــي أحـيــاء خاصة بهم شبيهة
بالمعازل  ،Ghettosوجعل أبناءهم يدرسون في
تنمي
مؤسسات تربوية ،تُعرف بكثرة مشكالتهاّ ،
لــديـهــم الـشـعــور بــالـغـبــن والـفـشــل .وقــد عـ ّـمــق هــذا
الــوضــع رواف ــد الـتـمـيـيــز وع ــدم ال ـم ـس ــاواة ،وأظـهــر
ال ـت ـب ــاس م ـف ـه ــوم الـ ـم ــواطـ ـن ــة ،وضـ ــاعـ ــف انـ ـس ــداد
اآلفاق وانغالق اآلمال .ويشخص الفصل السابع
م ـس ـتـ ًـوى آخ ــر م ــن م ـخــرجــات ال ـم ــدرس ــة ،يـخــص
هـيـمـنــة ال ـش ـه ــادات ،إذ تـفـتــرض قـيـمــة اإلن ـص ــاف،
أن ت ـك ــون لـجـم ـيــع ال ـط ــاب ال ـف ــرص وال ـح ـظــوظ
ن ـف ـس ـه ــا ،بـ ـمـ ـع ــزل عـ ــن ج ـ ــذوره ـ ــم االج ـت ـم ــاع ـي ــة.
فكثيرا ما يرتبط الحصول على الشهادة بالوسط
ً
االجتماعي ،وبإعادة إنتاج المواقع االجتماعية.
وم ــن الـمـفـيــد لـلـمـجـتـمــع ولـلـمــدرســة الـتـخـلــي عن
االعـتـقــاد الــوهـمــي الــذي مـفــاده أنّ هــؤالء الشبان
«غ ـيــر ق ــادري ــن» وعــدي ـمــي ال ـك ـفــاءة .فـ ِـمــن بـيـنـهــم،
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ك ـمــا ي ـش ـهــد ال ــواق ــع ع ـلــى ذلـ ــك ،ش ـ ّـب ــان يـتـمـيــزون
بمواصفات تطبيقية يحبذها أصحاب العمل.

لهذا ،يظل الهدف األساسي الذي ينبغي أن تنشده
ال ـس ـيــاســة ال ـتــربــويــة ه ــو إع ـ ــداد ال ـش ـب ــاب لــانــدمــاج
االجتماعي ،بمراجعة تمفصالت التكوين األساسي
ـام والـتـكــويــن الـمـهـنــي ،وه ــي خــاصـيــة جــوهــريــة
ال ـعـ ّ
فعليا بين األنظمة التربوية .فالنظام الفرنسي،
تميز ً
ّ
م ـثـ ًـا ،يـشـتـغــل وف ــق «مـنـطــق الـمـسـتــوى ال ــدراس ــي»،
ف ــي ح ـيــن ي ـش ـت ـغــل ال ـن ـظ ــام األل ـم ــان ــي وفـ ــق «مـنـطــق
ال ـك ـف ــاي ــات» (ص  .)140و ُي ـع ـن ــى ال ـف ـصــل ال ـثــامــن
ب ـف ـكــرة ب ـنــاء م ــدرس ــة ُم ـنـصـفــة وع ــادل ــة .وم ــن خــال
م ـنــاق ـشــة ال ـت ـج ــرب ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ف ـ ــإنّ هـ ــذه ال ـم ــدرس ــة
ُت ـ َع ـ ّـد بـمــرجـعـيــاتـهــا الـقـيـمـيــة ،م ــن ال ـنــاح ـيــة الـنـظــريــة،
م ــن ب ـيــن أك ـث ــر ال ـمــؤس ـســات إن ـص ــا ًف ــا وع ـ ـ ً
ـدل .فـهــي
األكـثــر انـسـجــا ًمــا بـبــرامـجـهــا واخـتـبــاراتـهــا ومــركــزيـتـهــا
وم ـج ــان ـي ـت ـه ــا .وعـ ـل ــى ال ـن ـق ـي ــض مـ ــن ذلـ ـ ــك ،بـ ّـي ـنــت
الــدراســات الـســوسـيــولــوجـيــة أنّ الـمــدرســة الفرنسية
ـوص ــل إل ـ ــى ت ـح ـي ـي ــد أث ـ ــر الـ ـتـ ـف ــاوت ال ـث ـق ــاف ــي
لـ ــم تـ ـت ـ ّ
واالج ـت ـم ــاع ــي ل ـل ـع ــائ ــات ف ــي ن ـت ــائ ــج الـمـتـعـلـمـيــن
وم ـه ــارات ـه ــم ،ألنّ ال ـم ــدرس ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ت ـط ـلــب مــن
ال ـ ـط ـ ــاب أن يـ ـكـ ــونـ ــوا أب ـ ـ ـطـ ـ ـ ًـال ،وتـ ـضـ ـب ــط ق ــواع ــد
شكلياّ .أمــا ما ينتج بعد ذلك
المنافسة المتساوية
ً
طبيعيا في نظرها.
أمرا
ً
من تفاوت ،فيظل ً

وم ـق ــاب ــل هـ ــذا ال ـن ـم ــوذج ،يـ ــرى ال ـك ـت ــاب أنّ هــدف
ال ـم ــدرس ــة ل ـيــس ال ـت ـص ـن ـيـ َ
ـف واالن ـت ـق ــاء ،ب ــل تـحـقـيــق
المساواة قــدر المستطاع في األداء ،وعــدم التمييز
ب ـي ــن الـ ـطـ ــاب ب ـح ـس ــب االس ـت ـح ـق ــاق ال ـم ــدرس ــي،
وق ـي ــادت ـه ــم ن ـحــو م ــا ي ـح ـقــق أع ـل ــى ت ـكــويــن مـمـكــن.
ويــرى المؤلفان أنّ على المدرسة أن َتـ ِـفـ َـي بتكافؤ
الـفــرص قـبــل تـمـيـيــز الـنـخــب ،وأنّ األم ــر الـمـطـلــوب
ليس تكوين نخبة وتنمية مهاراتها العليا ،بل توجيه
ال ـم ــدرس ــة ك ــل إم ـك ــان ــات ـه ــا ل ـض ـم ــان ش ـ ــروط تـكــافــؤ
الفرصً ،
بدل من أن تكتفي بـ «معاقبة» من ال يتميز
ض ـم ــن م ــرب ــع االس ـت ـح ـق ــاق الـ ـم ــدرس ــي .فــال ـطــاب
الذين ُق ّيمت مؤهالتهم المدرسية بأنها «ضعيفة»،
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يحتاجون إلى المدرسة ً
أيضا ،وال يمكن للمدرسة
أن تـكـتـفــي بـ َلـ ْف ـظـهــم خ ــارج ـه ــا؛ إذ ال ي ـقـ ّـل دوره ــم
االجتماعي عن دور نخبة الطالب.

ل ـل ـخ ــروج م ــن ث ـقــافــة عـ ــدم ال ـم ـس ــاواة «ال ـخ ـف ـ ّـي ــة»،
يـنـبـغــي لـلـمــدرســة  -بـحـســب رأي الـمــؤلـفـيــن  -أن
ُتع ّد كل الطالب قادرين على النجاح ،وأن تعمل
سبل تنمية الثقة
على بناء منظومة تكوين حــول ُ
بالنفس ،كما ينبغي لها ً
أيضا اإلقرار بتعدد مالمح
الـطــاب وتـنــوع كفاياتهم وأذواق ـهــم ومشاريعهم
فــي الـحـيــاة ،وأن تـقـتــرح وح ــدات تعليم اختيارية
تجمع بين المشاريع والكفايات ،وتنويع أشكال
التع ّلم ،وفسح المجال لشغفهم وولعهم.

وتتطلع هذه االقتراحات التي قدمها المؤلفان إلى
إعادة ابتكار المؤسسة المدرسية وتجديد رؤيتها،
وهي األفكار التي أعاد الفصل التاسع من الكتاب
ّ
الصف مرتبط مباشر ًة
تأكيدها .وإنّ ما يجري في
تحدد األدوار،
باشتغال اآللة اإلدارية الكبرى التي ّ
وت ـض ـب ــط الـ ـم ــواقـ ـي ــت ،وتـ ــرسـ ــم الـ ـبـ ــرامـ ــج ،وت ـم ـنــح
والمقار ،وتضع القواعد واألهداف .ولئن
الموارد
ّ
كانت المنظومة اإلدارية ّ
تنظم المدرسة ،فإنه ليس
مــن ال ـمــؤكــد أن ـهــا تـحـكـمـهــا ،فـهــي تـشـتـغــل بـطــريـقــة
ـورا ثـبــوتـ ًـيــا لـلـتــربـيــة؛ ذلــك
بـيــروقــراطـيــة وتـجـ ّـســم ت ـصـ ً
أنّها ترى في المدرسة «قلع ًة» منفصل ًة عن العالم
الخارجي ،لها قواعدها وضوابطها الداخلية .لهذا
يصعب  -من خالل منظور المؤلفين  -التأثير في
قلب المنظومة .وحتى الــوزراء ال يمكنهم التأثير
فيها إال على األطــراف والتخوم ،وضمن الحدود
التي تسمح بها «رغبات» الفاعلين في المنظومة
ودفاعهم المستميت عن امتيازاتهم ومصالحهم.
وهذا النموذج يتناقض مع السياق القيمي الجديد
يثمن انفتاح المدرسة ،وقدرتها على تأسيس
الذي ّ
المشاريع التربوية ،واشتغالها وفق منطق التعاقد.

وال ي ـم ـكــن ل ـه ــذه الـ ــرؤيـ ــة أن ت ـج ــد طــري ـق ـهــا إل ــى
الـتـجـسـيــم إال بــإقــامــة ج ـســور الـثـقــة بــالــديـمـقــراطـيــة

ال ـمــدرس ـيــة ،وه ــو مــا يــدرســه ال ـف ـصــل ال ـعــاشــر مــن
الكتاب .ففي مقابل المدرسة «القلعة» الخاضعة
ـوي الـتـخـلــي
ل ـل ـق ــواع ــد ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ،م ــن ال ـح ـي ـ ّ
عــن فـكــرة الـهـيـكــل الـمـغـلــق وإع ــادة تـحــديــد فضاء
ال ـم ــدرس ــة؛ وذلـ ــك بـفـتــح أب ــواب ـه ــا ع ـلــى مـحـيـطـهــا.
وال ي ـك ـم ــن ت ـف ـع ـي ــل هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـص ــور إال ب ـتــوس ـيــع
مساحات النقاش التربوي خــارج المتخصصين
والخبراء .فالجميع لديهم الحق في الحديث عن
المدرسة (ص  .)196غير أنّ االنطباع الحاصل
اآلن هــو أنّ الـمــدرســة ال تـتـحــاور ّإل مــع نفسها،
وال تأخذ برأي مستعمليها إال ً
هامشيا.
أخذا
ًّ
تبرز الحصيلة الختامية فــي موقف دوبــي ودوري
ب ـ ّـا بــأهـمـيــة كـســر احـتـكــار «ال ـت ـك ـنــوقــراط» لـلـمـجــال
ال ـم ــدرس ــي ،وت ـعــويــض ذل ــك بــالـثـقــة بــالــديـمـقــراطـيــة
داخل جدرانها وخارجها ،وتشريك األولياء ورصد
انـتـظــاراتـهــم ومـعــرفــة مـطــالـبـهــم وإعــام ـهــم بــأهــداف
المدرسة وبما يجري في الصف ،واإلصغاء ً
أيضا
إلى الطالب الستعادة ثقتهم بالمعرفة وبالمؤسسة
ال ـت ــرب ــوي ــة ،والـ ـتـ ـف ــاوض الـ ـجـ ـ ّـدي م ـع ـه ــم (ج ـ ــداول
األوقــات ،والفروض ،والحياة المدرسية ...إلخ)،
ع ـل ــى ن ـح ـ ٍو ُم ــؤس ــس ل ـب ـن ــاء ع ـق ــد ت ــرب ــوي يــرب ـط ـهــم
حتما،
بــالـمــدرســة .وإنّ ذلــك سيشجع الـمــواطـنـيــن ً
فــي نـظــر الـمــؤلـفـيــن ،عـلــى دع ــم ال ـمــدرســة والــدفــاع
ع ـن ـهــا ،وه ــو أم ــر ال يـتـحـقــق بـ ــاإلجـ ــراءات اإلداريـ ــة
وب ــال ـم ـن ــاش ـي ــر ،ب ــل بـ ــإرسـ ــاء ال ـث ـق ــة «مـ ــن األسـ ـف ــل»؛
مــن خ ــال مـيـثــاق تــربــوي بـيــن ال ـمــدرســة واألول ـي ــاء
يهتم بالمدرسة.
والطالب وكل من ّ

مالحظات واستنتاجات

ُي ـع ـ ّـد ه ــذا ال ـك ـتــاب « ُم ــرب ـ ًـك ــا» ف ــي كـيـفـيــة الـتـعــاطــي
م ــع م ـس ــأل ــة اإلصـ ــاحـ ــات ال ـت ــرب ــوي ــة ،ألنـ ــه يـنـتـقــد
ويعري
«األساطير» المؤسسة لإلصالح التربوي
ّ
ً
متكامل
مشروعا
ويقدم
هناتها الظاهرة والكامنةّ ،
ً
في تغيير المدرسة .ونو ّد في هذا السياق أن نورد
بعض المالحظات المضمونية والشكلية:
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• انغمس الكتاب في تفاصيل مكثّفة بسبب محاولته
أن ي ـك ــون ش ــام ـ ًـا وم ـح ـي ـ ًـط ــا ب ـج ـم ـيــع اإلشـ ـك ــاالت
وقــد أثـقـلــت هــذه التفاصيل الـتـمـشــي ،وشــوشــت -
المهمة
جزئيا  -وضــوح الــرؤيــة ،ما جعل المبادئ
ّ
ً
تتداخل مع ما هو ّ
أقل أهمي ًة منها ،وقد أ ّدى ذلك
إلى التباس بالنسبة إلى األولويات.

أهم ما نستنتجه من هذا الكتاب هو أنّ اإلصالح
• إنّ ّ
أمر يخضع لرهانات
ليس شأنًا تربو ًيا
ً
خالصا ،بل هو ٌ
وت ـج ــاذب ــات وم ـص ــال ــح ف ـئــويــة يـنـبـغــي كـشـفـهــا لـلـعـيــان
وتحديدها؛ للشروع فــي عملية التغيير على المدى
القصير والمتوسط والبعيد.

• عـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أهـ ـمـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـيـ ـم ــات الـ ــدولـ ـيـ ــة
واستجابة اإلصــاحــات للمعايير ،ال بـ ّـد أن يكون
هناك وعي بالمبررات الداخلية واألسباب الذاتية
ل ـل ـم ـن ـظــومــات ال ـت ــرب ــوي ــة؛ ح ـتــى ت ـن ـخــرط ب ـع ـمــق فــي
عمليات اإلصالح الجذري.

• ت ـع ـ ّـرض مــؤشــر ال ـش ـه ــادة ال ـمــدرس ـيــة لـلـنـقــد ،ولـكــن
كـ ـي ــف ي ـم ـك ــن ف ـ ــي م ــرحـ ـل ــة م ـع ـ ّـي ـن ــة م ـ ــن ال ـت ـك ــوي ــن
الـمــدرســي تــأشـيــر عـتـبــة الـتـمــايــز وال ـف ــوارق الـفــرديــة،
فــي تـصـ ّـور المشاريع والقيام بــالـمـبــادرات ،وتثمين
ال ـج ـهــد ال ـش ـخ ـصــي؟ نـعـتـقــد أنّ ال ـك ـت ــاب ف ــي هــذه
كافيا.
واضحا
المسألة لم يكن
ً
ً
وضوحا ً

• ل ـقــد َعـ ـ ّـد ال ـك ـت ــاب ال ـتــوج ـيــه ال ـم ــدرس ــي ح ـل ـق ـ ًة مــن
حـلـقــات الـتـمـيـيــز فــي صـلــب ال ـمــدرســة ،ولــم يبلور
آل ـي ـ ًة فــي الـتـفــاعــل مــع اخ ـتــاف الـتــوجـهــات وتـبــايــن
الرغبات واألذواق والمشاريع الفردية.

يهتم الكتاب بالمؤسسات الداعمة لإلصالح
• لــم ّ
ال ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي؛ مـ ـث ــل الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـب ــرام ــج،
أو ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ــرب ـي ــة ،أو ال ـم ــؤس ـس ــة
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التقييمية ،وقد يكون ذلك بسبب وضوح الخريطة
ومؤسسيا في فرنسا ،في حين أنّنا
قانونيا
الهيكلية
ً
ً
نــرى أنّ اإلصــاح التربوي في المنطقة العربية ال
يمكن أن يكون ناج ًزا ما لم يشتمل على مقترحات
وتوصيات في اتجاه مأسسته ،بإحداث مؤسسات
ال تـخـضــع إلم ــاءات طــرف أو آخ ــر ،س ــواء كانت
هذه اإلمالءات سياسي ًة أو نقابي ًة.

• ي ـع ـت ـمــد ك ــل ت ـق ـي ـيــم ش ـب ـك ـ ًة م ــن ال ـم ــرج ـع ـي ــات ،وقــد
ج ــرى االق ـت ـص ــار ف ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب ع ـلــى مــرجـعـيــة
الـمـبــادئ ،على الــرغــم مــن وجــود مرجعيات قــادرة
على إثرائها؛ مثل مرجعية المعايير المعتمدة على
النجاعة والفاعلية والهندسة والحوكمة والحوافز.

• ب ـقـ َـي أن ن ـسـ ّـجــل تـحـفـ ًـظــا ت ـجــاه تــأك ـيــد ال ـك ـتــاب أنّ
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ه ــو ال ـ ــذي ي ــدي ــر ال ـ ـح ـ ــوارات ال ـت ــرب ــوي ــة
ويـ ــؤطـ ــرهـ ــا ،وي ـ ـحـ ــدد ب ــوص ـل ـت ـه ــا فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل؛
قائما  -حتى في ظل مؤسسات
إذ يبقى التخوف ً
سياسيا.
ديمقراطية  -من توظيف التربوي
ًّ
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جون فرانسوا ليوتار

الرغبة والفلسفة
Philosophy and Desire
Translated by Essaid Labib**

*

 ترجمة السعيد لبيب

 هو التساؤل عما، وحتى من يريد تعلم الفلسفة، إن أول األسئلة التي يبدأ بها الفالسفة:ملخص
 لكن هــذا الـســؤال حسب ليوتار ســؤال فلسفي.تعنيه لفظة الفلسفة والـمـجــاالت التي تعالجها
ً
 بحيث تشير، ألنه ينتظر أن نجيب عنه بالعودة إلى بداية الفلسفة وكيف تصورها األولون،أيضا
 ال بد أن ندرك أنها في العمق، وعبر تحليل مفهوم الرغبة.إلى معنى الحب والرغبة في الحكمة
 لكنه حــاضــر كـمــوضــوع مــرغــوب فيه (وهــو مــا يـقــرأه لـيــوتــار فــي نص،بحث عــن مــوضــوع غــائــب
.) لبروست والتحليل النفسي-  ألبرتين المختفية- المأدبة ألفالطون والبحث عن الزمن الضائع
 والفيلسوف، عليه أن يــدرك أنــه يرغب فــي شــيء مجهول،بهذا الشكل مــن يرغب فــي الفلسفة
ً (على نمط سقراط) ليس سوى باحث عن الحكمة وليس
.مالكا لها
 الحضور، سقراط، الرغبة، الفلسفة:الكلمات المفتاحية
Abstract: The first question of philosophers, and those who wish to learn
philosophy, is to ask what the word ‹philosophy› means and the areas it deals with.
According to Lyotard, however, this question, is itself a philosophical question,
because it expects an answer by returning to the beginnings of philosophy and
how it was perceived by the early thinkers, since philosophy means love and
desire for wisdom. By means of an analysis of the concept of desire, we must
realize that, at heart, philosophy is the search for an absent subject, yet it is
present as a desired subject (which is how Lyotard reads Plato’s Symposium and
the search for lost times - the Albertine disparue of Proust and psychoanalysis).
In this fashion, those who desire philosophy have to realize that they desire
something unknown, and that philosophy (in its Socratic form) is no more than
the quest for wisdom and not its possession.
Keywords: Philosophy, Desire, Socrates, Presence

. المغرب/ القنيطرة- ((( أستاذ الفلسفة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

Professor of Philosophy at the Regional Center for Careers Education and Training, Kenitra, Morocco.
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هــذا الـنــص هــو الـمـحــاضــرة األول ــى مــن أرب ــع مـحــاضــرات ألـقــاهــا لـيــوتــار عـلــى طـلـبــة الــدراســات
التمهيدية بالسوربون سنة  .1964وبقيت مخطوط ًة إلــى غاية أن صــدرت مجتمع ًة فــي كتاب
لــم الـتـفـلـســف؟((( ويختلف هــذا الـســؤال ،كما يظهر من صيغته ،عن الـســؤال الــدولــوزي الشهير «مــا هي
الـفـلـسـفــة؟» ،ألنــه ال يبحث عــن مــاهـيــة معينة للفلسفة بـقــدر مــا يـحــاول التنقيب عــن الـمـحــرك والـبــاعــث
للتفلسف ،فيتحول الـتـســاؤل إلــى بحث فــي الــرغـبــة؛ أي الفلسفة كرغبة ال تشبع أب ــدً ا .وإن كــان يلتقي
تـصــور الفلسفة كخلق للمفاهيم ،وكــإبــداع يفترض شخصي ًة مفهوم ًة مثل مفهوم «الـصــديــق»« ،صديق
الحكمة» وليس الحكيم ،مع المنظور الذي يقترحه ليوتار عنها؛ ألن كالهما (دولــوز وليوتار) يعودان
إلى اإلغريق؛ إال أن ليوتار يظل سبا ًقا في طرح السؤال من هذه الزاوية ،أي الفلسفة كرغبة منطوية على
(منفتحا في ذلك على التحليل النفسي وعلى التاريخ والرواية السيكولوجية) ،وهو ما تشهد عليه
ذاتها
ً
هذه المحاضرة التي تترجم اليوم ألول مرة.
تـعـلـمــون أن ــه مــن ع ــادة الـفــاسـفــة افـتـتــاح تـعـلـيـمـهــم بـفـحــص س ــؤال :مــا هــي الـفـلـسـفــة؟ كــل سـنــة وف ــي كل
المؤسسات حيث تُع ّلم ويتم توطيدها .أولئك الذين مهمتهم الفلسفة يتساءلون :لكن أين هي الفلسفة،
وما هي الفلسفة؟
يصنف فرويد ،ضمن األفعال المخفقة  ،Les actes manquésالواقعة التي تجري لنا عند «عدم التمكن
مــن الـعـثــور عـلــى شــيء كـنــا وضـعـنــاه فــي مـكــان مــا» .يشبه ال ــدرس االفـتـتــاحــي لـلـفــاسـفــة ،وال ــذي يتكرر،
[حالة] فعل مخفق .الفلسفة محرومة من ذاتها ،إنها في اضطراب ،نذهب في بحث عنها انطال ًقا من
صفر ،ال نتوقف عن نسيانها ،نسيان مكانها .إنها تظهر وتختفي ،إنها تحتجب .الفعل المخفق هو ً
أيضا
حجب لشيء أو وضعية بالنسبة إلى الوعي ،انقطاع في مجرى الحياة اليومية ،إنها تقطع.
حينما ال نـتـســاءل عــن «مــا هــي الفلسفة» ،لكن عــن «لــم التفلسف؟» ،إنـمــا نــركــز على انـفـصــال الفلسفة
مع ذاتـهــا ،على إمكانية أن تغدو الفلسفة غائبة .بالنسبة إلــى األغلبية من الـنــاس ،بالنسبة إلــى األغلبية
منكم ،الفلسفة غائبة عــن انشغاالتهم ،دراســاتـهــم ،حياتهم .وبالنسبة إلــى الفيلسوف نفسه ،إذا كانت
تحتاج دو ًمــا إلــى التذكير بها وإلــى استعادتها ،فذلك ألنها تـغــرق ،ألنها تنفلت مــن بين أصابعه ،ألنها
تنغمر .لماذا إذن التفلسف عوض الال-تفلسف؟ أداة االستفهام لماذا تدل ،على األقل من خالل «الم
التعليل» الداخلة على بنائها ،على كمية من فــوارق دقيقة من الصفات والمفاعيل .لكن هذه الفوارق
تتسارع كلها إلــى الحفرة نفسها ،تلك التي حفرتها القيمة االستفهامية لــأداة .تصبغ هــذه القيمة على
الـشــيء مــوضــوع الـســؤال وضـعـيـ ًة مــدهـشـ ًة :هــو أن هــذا الـشــيء يستطيع أن ال يـكــون مــا هــو عليه ،أو أال
معا في هذا السؤال الحضور
يكون موجو ًدا بالمرة« .لماذا» تحمل في ذاتها إفنا ًء لما تسأل عنهُ .يقبل ً
الواقعي للشيء المستفهم عنه (نأخذ الفلسفة على أنها واقعة ،واقــع) وغيابه الممكن ،يوجد هنا في
اآلن نفسه حياة وموت الفلسفة ،نملكها وال نملكها.
(2) Jean-François Lyotard, Pourquoi philosopher? (Paris: PUF, 2012).
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إال أن سـ َّـر وجــود الفلسفة هــو ربـمــا بــالــذات فــي هــذه الوضعية المتناقضة المتباينة .مــن أجــل فهم هذه
ال ـعــاقــة الـمـحـتـمـلــة ب ـيــن ف ـعــل الـتـفـلـســف وب ـن ـيــة ال ـح ـضــور-ال ـغ ـيــاب ،م ــن الـمـفـيــد ف ـحــص ،ح ـتــى ول ــو كــان
محبا،
ذلــك بـعـجــالــة ،مــا معنى الــرغـبــة .ألنــه فــي الفلسفة تــوجــد المحبة  ،Phileinأن تـحــب ،أن تـكــون ً
أن ترغب.
أريد أن أدلكم على موضوعتين فقط في ما يتعلق بالرغبة:
ً
أول :لقد جــرت الـعــادة بالنسبة إلـيـنــا ،وبالنسبة إلــى الفلسفة ذاتـهــا ،بما أنـهــا تقبل ً
نمطا معي ًنا مــن طرح
األسئلة ،أن تفحص مشكل الرغبة ً
مثل خلف زاويــة الــذات والموضوع ،تحت زاويــة ثنائية من يرغب
وما هو مرغوب فيه .هكذا يتحول سؤال الرغبة بسرعة إلى سؤال معرفة إن كان المرغوب فيه هو الذي
يستثير الرغبة أو العكس .أي أن الرغبة هي التي تخلق المرغوب فيه؛ إن كنا نحب امرأ ًة ألنها محبوبة،
أو إن كانت محبوب ًة ألننا نحبها .علينا أن نفهم أن هذه الكيفية في طرح السؤال تتعلق بمقولة السببية
سببا للرغبة أو العكس) ،وتنتمي إلى رؤية ثنائية لألشياء (هناك من جهة الذات،
(المرغوب فيه يكون ً
ومــن جهة أخــرى الموضوع ،لكل طــرف ميزات خاصة) ،وهــي بذلك تمنع مقارب ًة جدية للمشكل .ال
تضع الــرغـبــة عــاقـ ًة بين السبب والنتيجة كيفما كــان نوعهما ،لكنها حــركــة شــيء مــا ،يسير صــوب آخر
كشيء ينقصه .هذا يعني أن اآلخر (أو لنقل إذا شئنا الموضوع؛ ولكن أحقًا هل الموضوع المرغوب
فيه ظاهر ًيا مرغوب فيه ً
فعل؟) حاضر عند من يرغب فيه ،وحاضر عنده في شكل غياب .فمن يرغب
يملك ما هو محروم منه ،ومن دون هذا الحرمان لن يرغب فيه ،وال يملكه ،وال يعرفه ،وإال فلن يرغب
منظورا إليها من زاوية مفهوما الذات والموضوع ،أن الموضوع
فيه كذلك .هكذا تُظ ِهر حركة الرغبة،
ً
المزعوم كشيء ما ،موجود سل ًفا في هذه الرغبة ذاتها ،من دون أن يكون موجو ًدا فيها على الرغم من
ذلــك «بلحمه ودم ــه» ،وأن الــذات الـمــزعــومــة كـشــيء مــا غير مـحــددة ،غير مكتملة ،وتـحـتــاج بــذلــك إلى
هذا اآلخر من أجل أن تتحدد ،أن تكتمل؛ الشيء الذي ال يحدده سوى هذا اآلخر ،وهذا الغياب .إذن
ففي كلتا الجهتين ،توجد البنية المتناقضة نفسها ،بل والمتماثلة؛ بحيث يوجد لدى «الــذات» ،غياب
الـمــرغــوب فيه ،الـحــرمــان منه ،فــي عمق حـضــوره الـخــاص ،الــا-كــائــن فــي الكائن الــذي يــرغــب .ويوجد
لدى «الموضوع» حضور ،حضور للراغب (الذاكرة ،األمل) في عمق الغياب ،ألن الموضوع يوجد هنا
كمرغوب فيه ،انطال ًقا من هنا كشيء ممتلك.
ثانيا :من هنا تشتق تيمتنا الثانية ،بحيث يوجد أساس الرغبة في هذه البنية التي تمزج الغياب بالحضور.
ً
رضيا؛ إنه بقدر ما الحاضر غائب عن ذاته أو الغائب حاضر ،توجد رغبة .الرغبة حقًا
لكن المزج ليس َع ً
ناجمة ،مشكلة من طرف غياب الحضور ،أو العكس ،شيء ما يوجد هنا لكن ال يوجد هنا ويريد أن
يوجد هنا ،يريد أن يتطابق مع ذاته ،أن يتحقق ،والرغبة ما هي إال هذه القوة التي تجمع م ًعا الحضور
والغياب ،لكن من دون أن تخلطهما.
يحكي سـقــراط فــي «الـمــأدبــة» كيف أن راهـبــة مانتيني  ،Mantinéeديوتيم  ،Diotimeوصفت لــه ميالد
الحب ،إيروس  Erosهكذا:
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«إنها قصة طويلة جــدً ا ،تجيب ديوتيم .لكن على الرغم من ذلك سأحكيها لك .يلزم معرفة أنه
في اليوم الذي ولدت فيه أفروديت ،كانت اآللهة تحتفل .من بينهم .يوجد ابن ميتيس ،Métis
بــوروس  .Porosوالحال أنه حينما انتهت المأدبة ،وصلت بينيا  ،Péniaالتي أتت لتتسول كما
جــرت العادة في كل مأدبة فاخرة ،وكانت تقف على الباب .في حين أن بــوروس ،الــذي أسكره
الــرحـيــق ،ألن الخمر لــم يكن يــوجــد بعد فــي هــذه الـفـتــرة ،خــرج يتجول فــي حديقة زوس ،Zeus
وحـيـنـمــا أثـقـلــه الـسـكــر ،نــام فـيـهــا .وعـلـيــه ،فـكــرت بـيـنـيــا وهــي تـعـيــش ال ـعــوز ،فــي أن تـنـجــب اب ـ ًنــا من
تابعا ألفروديت وخادمها ،فألنه
بوروس تمددت قربه وأصبحت حبلى بإيروس .فإذا كان إيروس ً
قد حبلت به يوم االحتفاالت التي خصصت لميالد اإللهة ،وإذا كان ،في الوقت نفسه ،وبالطبيعة
محبا للجميل ،فألن أفروديت جميلة» (.)Platon, le banquet, Trad. L.Brisson, 203bc.
ً

حالة ،مصير إيروس ناجم طب ًعا ،إذا ما آمنا بما تقوله ديوتيم ،عن وراثته [البيولوجية]:

إذن ما دام إيروس ابن بوروس وبينيا ،فإنه بذلك يوجد في الوضع التاليً .
أول ،هو دو ًما فقير،
ً
وجميل ،كما يعتقد أغلبية الناس ،وعلى العكس،
واألمــر يحتاج إلى الكثير لكي يكون رقيقًا
فإنه فظ ،متسخ ،متشرد وبال مسكن ،ينام دو ًما على األرض العارية .ينام في العراء ،بال غطاء،
على عتبة األبواب وعلى جوانب الطرق ،ألنه يتقاسم مع أمه الفاقة .لكن ،وعلى مثال والده،
يـتــرصــد ف ــرص كــل مــا هــو جـمـيــل وم ــا هــو ط ـيــب ،إن ــه ف ـحــل ،ص ــارم ،مـتـقــد ،وق ـنــاص خـطـيــر ،إنــه
ال يتوقف عن َح ْبك األالعيب ،ومولع بالمعرفة وخصب بالحيل .يقضي كل وقته في التفلسف،
إنه ساحر ماهر بارع وخبير .يلزم أن نضيف أنه ال هو ٍ
بفان وال خالد .في اليوم نفسه ،تار ًة يكون
نظرا إلى
مــزدهـ ًـرا ،ملي ًئا بالحياة ،وتــار ًة أخــرى يحتضر :ثم يعود إلــى الحياة حينما تنجح حيلهً .
طبيعة ما ورثــه عن أبيه .لكن ما تمده به حيله ينفلت من بين يديه على الــدوام ،بهذا فإيروس
ال يوجد أبدً ا ال في الفاقة وال «في الغنى» (.)banquet, 203 c-e

إن قصة ديوتيم ،أسطورة ميالد إيروس ،هي بالتأكيد خصبة جدً ا .يمكننا على األقل أن نستخلص منها
ما يلي:
ً
أول :التيمة التي حسبها قد حبلت بــإيــروس في اليوم نفسه الــذي أتــت فيه أفــروديــت إلــى العالم ،إلهة
الجمال ،والتي هي موضوع إيــروس عمو ًما ،هناك نوع من ميالد  -مشترك  Co-naissanceبين الرغبة
والمرغوب فيه.
ثــانـ ًـيــا :وهــي فـكــرة أن طبيعة إي ــروس مــزدوجــة ،فـهــو لـيــس إلـ ًـهــا ،وال إنـســا ًنــا ،إنــه يستمد األلــوهـيــة مــن أبيه
الــذي كــان عـلــى مــائــدة اآللـهــة وال ــذي كــان مــولـ ًـعــا بــالـ ُـسـ ْـكــر اإللـهــي لـلــرحـيــق ،إنــه فــان مــن خــال أمــه التي
تتسول ،والتي ال يمكنها أن تلبي حاجياتها .إنــه إذن حياة ومــوت ،ويلح أفالطون على تناوب الحياة
والموت في حياة إيــروس .إنــه مثل طائر العنقاء« :إذا مــات ذات مساء في الصباح ينبعث من جديد»
( .)Apollinaire, «chanson du mal-aimé», Alcools, 18يمكننا أن نذهب أبعد من ذلــك :وألن
الرغبة معسرة ،لذلك عليه أن يكون حاذ ًقا ،في حين تبوء اكتشافاته دو ًما بالفشل .هذا يعني أن إيروس
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أساسا ألنه
يبقى تحت قانون الموت ،العوز ،إنه دو ًما في حاجة إلى الهروب منه ،إلعادة إبداع حياته،
ً
يحمل الموت معه.
ثالثًا :الرغبة هي رجل وامرأة في الوقت نفسه الذي فيه حياة وموت .هذا يعني أنه في نص أفالطون،
الزوج المتباين حياة-موت ،على األقل إلى حد ما ،متماه مع الزوج المتباين ذكر-أنثى .يرمز أب إيروس
إلى ما يقرب في الرغبة الحب من موضوعه[ ،إنه يرمز إلى] وحدتهما ،في حين أن أمه ،الفاقة ،تجسد
ما يحافظ عليهما متباعدين .في هذا النص االنجذاب ذكــوري ،والنفور أنثوي .ال يمكننا اآلن تعميق
هــذه النقطة ،لكن يلزمنا أن نتذكر على األقــل أن إيــروس على الــرغــم مــن أنــه مــن جنس ذكــر ،فــإنــه في
الحقيقة رجل وامرأة.
ح ــدد سـيــرجــي ل ــوك ــار  ،Serge Leclaireتـلـمـيــذ الــدك ـتــور الك ــان  ،Lacanف ــي مــداخ ـلــة ف ــي الـجـمـعـيــة
الفرنسية للتحليل النفسي ( )Mai 1956, La psychanalyse, 2, 139 saعـ َـرض الهستيريا بالتساؤل
«هل أنا رجل أم امرأة؟» ،في حين يرى أن َع َرض الهوس قد يتجلى في سؤال« :هل أنا ميت أم حي؟».

للعصابات نفس الغموض المزدوج الذي تستقصيه ديوتيم في إيروس،
هكذا نجد في التأويل الحديث ُ
ذاك المتعلق بــالـحـيــاة ،والـجـنــس .يـعـمــل الـمــرض عـلــى كـشــف هــذا الــايـقـيــن :فــالـمــريــض ال يستطيع أن
يموقع ذاتــه هنا أو هناك ،أن يصطف في الحياة أو في الـمــوت ،في الرجولة ،أو األنــوثــة .واالنكشاف
الــذي يــأتــي لنا بــه الـمــرض ،ال يـقــدم فقط الـبــرهــان على راهـنـيــة أفــاطــون ،وال يكشف فقط إلــى أي حد
التنقيب الـفــرويــدي هــو صــدً ى للمشاكل الـمــركــزيــة فــي الفلسفة :إنــه يجعلنا نفهم أن «نـعــم» و«ال» ،أن
الــزوج المتباين ،كما يقول لــوكــار ،الــزوج الــذي يتباعد قطباه فــي العصابُ ،يـ َـسـ ِّـيـ ُـر حياتنا (ولـيــس فقط
حياتنا الغرامية) ،أنه حتى حينما نكون أمام وجه األشياء ،ذواتنا ،اآلخرين ،الزمن أو الكالم ،ال يتوقف
قـفــاهــا عــن أن يـكــون حــاضـ ًـرا لــديـنــا« :كــل عــاقــة بــالـحـضــور تتحقق فــي عـمــق الـغـيــاب» ( .)Lacanهكذا
فالرغبة التي في جوهرها تتضمن هذا التعارض في جمعه ،تكون سيدنا.
فـهــل م ــازال مــن ال ـضــروري أن نـتـســاءل عـمــا يـلــزم فهمه مــن [مـفـهــوم] الــرغـبــة ،وبـمــاذا يتعلق األمــر حينما
نتحدث عنها؟
لقد فهمتم أنه مــازال ينبغي علينا التخلص من هذه الفكرة السائدة ،المقبولة؛ أنه يوجد مجال خاص
بإيروس ،بالجنسانية ،مستقل عن المجاالت األخرى ،على أننا نملك حيا ًة عاطفي ًة بمشاكلها الخاصة،
حيا ًة اقتصادي ًة بخصوصياتها ،حيا ًة فكري ًة مخصص ًة ألسئلة نظرية  ...إلخ .من المؤكد أن هذه الفكرة لم
تأت من فراغ ،وسنعمل على تفسيرها فيما بعد .لكن إذا كانت ً
مثل أعمال فرويد بالتحديد قد أحدثت،
وال تزال ،كل هذا الصدى الذي لم يتوقف أبدً ا والذي تعرفونه ،فليس ألنها وضعت الجنسانية في كل
مكان من دون شك ،مثلما من الغموض أن نضع االقتصاد في كل مكان كما فعل بعض الماركسيين.
لـكــن ألنـهــا بــدأت وضــع تــواصــل بـيــن الـحـيــاة الجنسية والـحـيــاة الـعــاطـفـيــة ،والـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة ،والـحـيــاة
الدينية .ألنه أخرج الحياة الجنسية من حيزها المعزول (الجيتو) ،وهذا ليس في اختزال باقي األنشطة
جميعا.
في الليبيدو ،لكن في تعميق بنية السلوكات وفي البدء بالكشف عن رمزية ربما مشتركة بينها
ً
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يمكننا ،مــن أجــل االقـتـصــار على موضوعتنا الـتــي هــي عــاقــة الــرغـبــة بتباين االنـجــذاب والـنـفــور ،تقديم
تخصصا في
العديد من األمثلة .إذن ،ولكي نبقى أكثر قر ًبا من تيمة إيروس ،ومن أجل التأثير في األكثر
ً
األدب بينكم ،لنبدأ مما يرويه بروست  Proustفي  Albertine disparueهو الرغبة لكن بإشارة خاصة،
الرغبة في أفولها ،إنه إيروس باعتباره اب ًنا للفاقة ،ثقل الموت في الرغبة .ما يصفه بروست ويحلله ،هو
ذروة الفراق ،الفراق المضاعف؛ ذاك الذي يعود إلى موت ألبرتين  Albertineوالذي ينضاف له ذاك
ـاصــا للرغبة
الــذي تصونه الغيرة ،بين مارسيل والشابة حينما كانت حـيـ ًة .خَ ـ َلــقَ مــوت ألبرتين تعري ًفا خـ ً
الذي هو الحداد ،لكنه ال يعدمها ألن الغيرة تستمر في ممارسة الشك حول المتوفاة ،والحال أن الغيرة
نفسها نــوع من قتل الـمــرأة الحية ،من وضعها بعيدً ا عن حضورها .خلف الـمــرأة الحاضرة ،أرى نفس
المرأة مرة أخرى ،أعدم حضورها وأنحت صور ًة لها ال أعرفها .يتضاعف الغياب الذي كان مسبقًا غيا ًبا
أللبرتين الحاضرة [في الذاكرة] ،بسبب شك مارسيل ،يتضاعف بالغياب الذي ينجم عن الموت والذي
يحافظ عليه من خالل الحضور الملح للشابة.
ً
واضحا بصدد سؤال الرغبة .لكن من الواضح أن كل الكتاب،
ومثال
مباشرا
توضيحا
هذا ،إذا ما أردتم،
ً
ً
ً
كل «البحث عن الزمن الضائع» يتموضع في النور اآلفل نفسه ،ليس امرأ ًة فقط هي التي لم نتمكن من
أن نحافظ عليها بدمها ولحمها ،بل ً
أيضا حتى المجتمع الذي يكون في حالة تفكك؛ اآلخرون الذين
يجعلهم العمر مجهولين ،وقبل ذلك زمن يفتت لحظاته أكثر مما يحافظ عليها مجتمع ًة .لنترك األفول،
الدرس الذي يريد ،بال شك ،أن يمنحه لنا بروست من خالل كتابه ،ولنبقي على أحد تيماته ،ذاك الذي
يهم أولئك المهتمين أكثر بالتاريخ من بينكم ،هذه التيمة التي حسبها التاريخ والمجتمع يحتويان ً
أيضا
ثم بالرغبة.
على تعاقب االنجذاب والنفور ،ويتعلقان من ّ
كثيرا إذا قرأنا تاريخ الغرب ،على األقل كحركة متناقضة ،تبحث فيها تعددية الوحدات
ألنه لن نغامر ً
االجتماعية (األفراد ،أو الجماعاتً ،
مثل الطبقات االجتماعية) عن وحدتها ،تلك الوحدة التي تفقدها.
يتميز هذا التاريخ إلى غاية اليوم بتعاقب التشتت والتوحيد ،في داخل المجتمعات كما فيما بينها ،وهو
تعاقب يماثل بكيفية عميقة ذاك المميز للرغبة .وبالشكل نفسه الذي يحتاج فيه إيــروس لكل الحذق
الذي ورثه عن اآللهة ،عبر أبيه [بوروس] ،كي ال يسقط في الفاقة ،فذلك ألن الحضارة مهددة بالموت،
يعني بعوز القيم ،والمجتمع مهدد بالتشرذم ،وانقطاع التواصل بين أجزائه ،فإنه ال وجــود لمكتسبات
معا مجتمعين في هذه الوثبة التي ،كما
وأن األول والثاني يحتاجان دو ًما أن يتمالكا نفسيهما ،أن يكونا ً
تقول ديوتيم عن ابن بوروس «تذهب نحو األمام بكل ما أوتيت من قوة» .نعيش ً
أيضا ،باعتبارنا كائنات
اجتماعية  Socialitéوتاريخانية ،في عمق الموت وننتمي ً
واضحا إذن
أيضا إلى الرغبة .يلزم أن يكون
ً
أننا نعني بكلمة رغبة العالقة التي في الوقت نفسه ،توحد وتفصل بين عناصرها ،تجعل أحدهما في
اآلخر ،في الوقت نفسه الذي تضع فيه أحدهما خارج اآلخر.
يبدو لي اآلن أنه يمكننا أن نعود إلى الفلسفة وأن نفهم بشكل أحسن كيف أنها محبة  ،phileinحب،
ونخضع فيها لفحص السمتين اللتين استخلصناهما بصدد الرغبة.

ةمجرت
ةفسلفلاو ةبغرلا

145

في آخــر «الـمــأدبــة» ،سينطق ألسيبياد ،وهــو مخمور (وكما يقول هو نفسه :الحقيقة في الخمر) بمديح
لسقراط الــذي أتــى لينام بقربه في هــذا البورتريه ،هناك مقطع يستحق انتباهنا ،نحن الذين نبحث عن
فـهــم لـمــاذا الـتـفـلـســف .إنــه الـمـقـطــع حـيــث ي ــروي ألـسـيـبـيــاد مــا يـلــي :ق ــرر ،وهــو مقتنع أن سـقــراط يعشقه،
مــادام الفيلسوف يبحث بمثابرة عن صحبة الشباب الجميل ،أن يمنحه فرصة لالستسالم .سيشرح له
سـقــراط إذن ،أمــام هــذه الفرصة ،وضعيتهما على الشكل التالي :إجـمـ ًـال ،يقول سـقــراط ،لقد اعتقدت
ً
ً
جمال من نوع آخر ،مختف ،روحي ،وتريد أن
جمال أكثر عظم ًة من ذاك الذي فيك،
في
أنك وجدت َّ
تقوم بتبادل ،تريد أن تمنحني جمالك من أجل أن تحصل على جمالي ،ستكون صفق ًة ممتاز ًة بالنسبة
إليك ،إذا كنت ً
مالكا حقًا لهذا الجمال المختفي الذي يخطر ببالك .إال أن هذا غير مؤكد ،يلزمنا أن
معا .اعتقد ألسيبياد أن سقراط قبل الصفقة ،فغطاه بمعطف واستلقى بالقرب منه .لكن على
نفكر فيه ً
امتداد تلك الليلة ،لم يحدث أي شــيء ،يــروي ألسيبياد ،ال شــيء أكثر عظم ًة مــن« :كما لو أنني نمت
بقرب أبي أو أخ أكبر مني» ،ويضيف« :النتيجة هو أنه ال حيلة لي لكي أستاء وأن أتوقف عن االختالف
إليه ،وال أن أكتشف عبر أية وسيلة يمكنني أن أجره نحو غاياتي []...؟ لم أجد أي مخرج ،لقد كنت
عـبــده بـعـبــوديــة لــم يسبق ألحــد أن عــاشـهــا .فـلــم أفـعــل شـيـ ًئــا مــن غـيــر أن أحــوم حــولــه كــأنـنــي قـمــر تــابــع لــه»
).(Le banquet, 219 d-e
يمنحنا ألسيبياد من خــال هــذه الحكاية خالصة اللعبة ،لعبة الرغبة ،ويكشف لنا ببراءة ثمينة وضعية
الفيلسوف في هذه اللعبة .لنفحص كل هذا عن قرب.
يعتقد ألسيبياد أن سقراط عاشق له ،لكنه هو نفسه يرغب في الحصول من سقراط« :أن يقول له كل ما
يعرفه» ( .)Ibid., 217aيقترح ألسيبياد ً
تبادل :سيهب هباته لسقراط ،الذي سيقايضها بحكمته.
هاج ُم بهذه اإلستراتيجية؟ إنه سيحاول إبطال مفعولها ،وكما سنرى ،فإن
الم َ
ما الذي سيفعله سقراطُ ،
ً
غامضا جدً ا.
هذا الهجوم المضاد يبقى
لــم يرفض سـقــراط اقـتــراح ألسيبياد ،لــم ُيفند حجاجه .فــا وجــود لتهكم يمس فرضية ،المعتدة بنفسها
حتما ،أن سقراط عاشق أللسيبياد ،وال وجود لنقمة ضد مشروع تبادل ،فقط مجرد تهكم خفيف اتجاه
ً
«حس األعمال» عند ألسيبياد.
ما يقوم به سقراط ،هو فقط مساءلة «الصفقة الذهبية» ،وسيتساءل بصوت مرتفع أين يوجد هذا الذهب:
كثيرا:
هــذا كل شــيء .يريد ألسيبياد أن يقايض المرئي ،جماله ،بالالمرئي ،حكمة سقراط .إنــه يخاطر ً
ألنه يمكنه أال يحصل على أي شيء مقابل هباته ،حينما ال تكون هناك حكمة .هذه الصفقة الذهبية
مراهنة ،ليست بــراءة الذمة أو ربح مضاعف ،لكنها في أفضل الحاالت بــراءة ذمة ،في أسوء الحاالت
خسارة جافة .إنها ُم ِ
غامرة.
ترون أن كل هذا يحدث كما لو أن سقراط يحمل في يديه األوراق التي يلعبها ألسيبياد ،بعد أن كشف
أوراق ــه وبـيــن لــه أنـهــا (أوراق ألـسـيـبـيــاد) ال تسمح لــه بــأن يـفــوز يـقـيـ ًنــا .أن الــوضـعـيــة ليست وضـعـيــة صفقة
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ناجزة ،لكن وضعية صفقة بقرض ،حيث المدين ،سقراط ،في هذه الحالة ،غير قادر على السداد .لقد
كشف سـقــراط أوراقــه ،بــل إنــه فــي الحقيقة «ال يملك أيــة أوراق» .بالنسبة إلــى إستراتيجية ألسيبياد ،ال
شيء يمكنه أن يحدث فيما بعد ،ألن هذه اإلستراتيجية تقوم على تبادل الجمال مقابل الحكمة وألن
سقراط يعلن أنه غير متأكد من القدرة على منح المقابل .لكن ألسيبياد ُيـ َـؤ ّول هذا اإلعــان كمراوغة،
لذلك فهو يكرر ،من خالل الحركة هذه المرة وليس عبر الكالم ،اقتراحه األول ،في حين أنه ال يصادف
تحت العباءة عاشقًا ،لكن ،كما قال :مجرد أب! يبقى إذن سقراط في حالة ترقب ،وألسيبياد في الخطأ.
نرى أن ألسيبياد يستمر في الخطأ إلى نهاية الحكاية ،حينما يؤول من جديد موقف سقراط كإستراتيجية
متسامية على تلك التي له :كان يريد غزو الفيلسوف ،فغُ ِزي ،كان يرغب في الهيمنة عليه (ألنه سيملك
مكرا ،لذلك
جماله الخاص وحكمة سقراط) ،إال أنه في األخير كان هو العبد .لقد كان سقراط أكثر ً
تمكن من ألسيبياد .غدت األدوار التي أسندها األخير لنفسه ولسقراط في بداية اللعبة اآلن معكوسة:
العاشق ليس هو سقراط ،بل ألسيبياد.
بل يمكننا حتى المجازفة بالقول إن ألسيبياد وهو يقدم القصة بهذا الشكل في حضور سقراط ،حيث
نائما قرب األخير ،كما كانت الحالة إبان الليلة التي يرويها ،ال يقوم إال بتكرار نفس التيه
تحديدً ا كان ً
الذي دفعه إلى تقديم اقتراحه األولي .ذهب أبعد من ذلك ً
قليل ،لكن مع الحفاظ على اإلستراتيجية
خطرا عليه ،وأنه لم يعد لسقراط
نفسهاَ ،أف َْه َم سقراط أنه قد انهزم تما ًما ،وأنه بال دفاع ومن ثم ال يشكل
ً
شــيء يـخـشــاه وأن ــه سـيــربــح كــل شــيء فــي [عـمـلـيــة] الـتـبــادل .إنــه مـثــل تــاجــر الـسـجــاد ال ــذي يـهــرول خلف
المشتري العنيد في عرضه لـ  50,000من أجل أن يقول له« :خذ سأضحي لك به بـ .»55,000
لكن هــذه المقارنة التي أتــت عفو ًيا تفرض علينا التفكير فــي هــذا :هــل هــذا ً
فعل خطأ ،تيهان مــن لدن
ألسيبياد؟ أو أنه بتكرار النهج نفسه يبطل ألسيبياد اللعبة السقراطية؟ على كل حال ،إن العبد هو سيد
السيد (هيغل) .وإنها اللعبة ،أفضل لعبة للشغف أن يغزو بأن يهدي نفسه إذا لم يستطع أن يحصل على
شــيء باالمتالك .في الحقيقة ،حينما يلعب ألسيبياد لعبته ،وفــي مجاله ،فإنه يلعبها بشكل جيد .ألن
سقراط في األخير قد فشل ،ألنه لم يتمكن من جعل ألسيبياد يقبل إبطال التأثير الذي اقترحه عليه.
مــا الــذي يــريــده الفيلسوف إذن؟ حينما يعلن أنــه ليس مـتــأكــدً ا مــن امتالكه الحكمة ،هــل فقط مــن أجل
اجـتــذاب أكثر أللسيبياد؟ هل سقراط فقط فاتن أكثر إتقانًا؛ العــب أكثر حذ ًقا ودقـ ًة والــذي يدخل في
منطق اآلخــر ويـهـيــئ لــه ِشـ ْـر ًكــا حـيــث يتظاهر بــالـضـعــف؟ هــذا هــو مــا اعـتـقــده ألـسـيـبـيــاد ،ومــا يـحــاول ،كما
قيل آن ًفا ،القيام به .وهو ما سيعتقده األثينيون ً
أيضا ،الذين ال يريدون أن يقتنعوا أن سقراط لم يكن له
هــدف آخــر غير مساءلتهم بصدد أنشطتهم ،فضائلهم ،دينهم ،مدينتهم ،الذين [على الرغم من ذلك]
سيشككون في أنه أدخل تحت معطفه آله ًة جديد ًة ألثينا ،والذين سيقررون موته.
العبا جيدً ا .أن
يعرف سقراط جيدً ا ما يعتقده اآلخــرون ،بــد ًءا بألسيببياد ،لكنه هو نفسه ال يعتبر نفسه ً
تمويها .بل بالعكس ،فرضية التمويه هذه ،هي التي
يعلن ،كما فعل ،أن الحكمة تنقصه ليس بالنسبة إليه
ً
تؤكد إلى أية درجة هناك نقص في الحكمة ،وهي التي تفترض في مكرها الساذج ،أن الفيلسوف حقيق ًة

ةمجرت
ةفسلفلاو ةبغرلا
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معا لكلمة .((()intriguer
حكيم وأنه ال يقول العكس إال من أجل إثارة الحيرة والمناورة (في المعنيين ً
فــي حـيــن االعـتـقــاد أن سـقــراط يملك الحكمة ويمكنه أن يـبــادلـهــا ،بـكـثــرة ،هــذا هــو الـجـنــون بعينه الــذي

يهاجمه [الفيلسوف].

بالنسبة إلــى سقراط إبطال منطق ألسيبياد هو الهدف الوحيد المنشود ،ألن هــذا اإلبـطــال يعني ،إذا ما

موضوعا للمقايضة .ليس ألنها أثمن وال يمكن من ثم
نجح ،أن ألسيبياد قد فهم أن الحكمة ليست
ً
أن نجد لها ً
بديل ،بل ألنها ليست متأكد ًة من ذاتها ،دو ًما ضائعة وعلينا دو ًما أن نبحث عنها ،كل مرة،

ٍ
وخصوصا ألنها هي نفسها وعي بالتبادل ،تبادل واع ،وعي بأنه ال وجــود لموضوع
لغياب،
كحضو ٍر
ً

تبادل ،لكن لتبادل فقط .هكذا يبحث سقراط عن إثارة هذا التأمل عبر تعليق منطق ألسيبياد ،الذي يقبل
الحكمة كملك ،كشيء ،une res ،المنطق التشييئي عند ألسيبياد ً
وأيضا عند األثينيين.

لكن ال يمكنه أن يكسر الحوار هنا [في هذه اللحظة] ،أن ينعزل عن الجماعة واللعبة ،ألنه يحتاج من
اآلخرين أن يعترفوا بهذا الغياب .يعلم سقراط جيدً ا أن كونه على حق لوحده ضد الكل ،يعني أنه على

غير حق ،أنه أحمق .إنه يريد ،وهو يفتح فراغه الخاص ،أمام مهاجمة ألسيبياد ،أن يحفر لدى األخير

الخواء نفسه ،ويريد ً
أيضا ،وهو يقول لمتهميه أن كل حكمته هي معرفة أنه ال يعرف شي ًئا ،الحث على
التأمل .ويظهر لي أننا نملك شهاد ًة كافي ًة على أن ذلك هو منطق سقراط ،لعبته في لعبة اآلخرين :هو

يتوه الخصم إال من أجل التحكم فيه جيدً ا ،والسيطرة عليه ،ما
أنه قبل شرب سم الشوكران .ألنه إذا لم ِّ
كان ليقبل الموت .لقد مات طواعي ًة ،ليمنحهم فرصة التفكير في أنه في الحقيقة ال يملك شي ًئا يضيعه،
وأنه ال يملك شي ًئا في لعبته.

ما يرغبه الفيلسوف ،ليس هو أن تُهزم الرغبات وتُشبع ،لكن أن تنكفئ على نفسها ،وأن ترتد إلى ذاتها.
بقوله إنــه ال يـعــرف شـيـ ًئــا ،فــي حين أن اآلخــريــن ال يـعــرفــون ،لكنهم يعتقدون أنـهــم يـعــرفــون ويمتلكون،
وبموته من أجل هذا ،فإنه يريد أن يقدم شهاد ًة على أن في الطلب ،في طلب ألسيبياد ً
مثل ،شي ًئا أكثر

من الطلب ،وهذا األكثر هو نقص ،ال شيء مطلقًا .وأن إمكانية الرغبة نفسها تعني في الحقيقة حضور

غـيــاب ،وأن الحكمة كـلـهــا ،تـقــوم ربـمــا عـلــى فـتــح اآلذان لـهــذا الـغـيــاب والـمـكــوث قــربــه .عــوض البحث
عن الحكمة ،وهو ما يعد حمقًا ،كان من األفضل أن يبحث ألسيبياد (وأنا وأنتم ً
أيضا) في الدافع إلى
البحث .التفلسف ال يعني الرغبة في الحكمة ،إنه الرغبة في الرغبة [ ]...لذلك فالطريق الذي ُوضع
فيه ألسيبياد التائه ال يقود نحو أي مكان ،إنه طريق موصدة  ،Holzwegeكما يقول هايدغر؛ «الطريق

الـتــي يتركها إلــى غــايــة طــرف الـغــابــة ،الخشب الــذي يــأتــي بــه الحطاب منها» ،اصـعــدوا هــذه الـطــريــق :إنه

سينثركم في قلب الغابة.

((( تعني هذه الكلمة في معجم الروس ومعجم روبير معنيين أساسيين وهما التحيير المثير للفضول والمناورة؛ أي أن سقراط يريد
أن يثير دهشة ألسيبياد وحيرته ويناور منهجه ثانية ضد كل إمكانية لمقايضة الحكمة بشيء آخر.
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هذا ال يعني أن سقراط لم يكن عاشقًا .لقد قلتها لكم ،لم ينف مر ًة واحد ًة أن جمال ألسيبياد مرغوب
فيه .لم ُي ِشد إطال ًقا بالتعفف ،بالتخلص من األهواء ،بالتجرد من العصر .على العكس يوجد الحب في
الفلسفة ،إنه موردها ،وسيلتها .لكن الفلسفة توجد في الحب كأنها توجد في [وضعية] عوز.
ليست للفلسفة رغبة خاصة ،إنها ليست نظر في تيمة أو في مجال منفصل ،في الفلسفة أهواء الجميع،
إنها ابنة عصرها ،كما يقول هيغل .لكن أعتقد أننا سنكون أكثر توافقًا مع ما تم للتدليل عليه لو قلنا
ً
ً
بسيطا
أول :إن الرغبة هي التي تملك الفلسفة مثلما تملك أي شيء آخر [ ]...الفيلسوف ليس إنسانًا
يستيقظ ويقول لنفسه «إنهم نسوا التفكير في الرب ،أو في التاريخ ،أو في الفضاء ،أو في الوجود[ ،لذا]
يلزمني أن أهتم بذلك» .ستعني هذه الوضعية أن الفيلسوف هو الذي يخترع مشاكله ،وإذا كان األمر
كذلك ،ال أحد سيجد ذاته ،وال شي ًئا جوهر ًيا في ما يمكن أن يقوله هذا الفيلسوف .في حين ،حتى لو
كانت العالقة االشتقاقية بين الخطاب الفلسفي وما يقع في العالم منذ قرون ليست واضحة في الحين،
نعلم جـمـيـ ًـعــا أن الـتـهـكــم الـسـقــراطــي ،الـحــوار األفــاطــونــي ،الـتــأمــل الــديـكــارتــي ،الـنـقــد الـكــانـطــي ،الـجــدل
الهيغيلي ،الحركة الماركسية لم تتوقف عن تحديد مصيرنا وهي هنا ،مترابطة إحداها مع األخرى ،في
طبقات سميكة ،في أرض ثقافتنا الحاضرة .نعلم أن كل واحــدة من هذه األنماط في الكالم الفلسفي
كــانــت لـحـظــة حـيــث ك ــان يـبـحــث ال ـغــرب عــن أن يـعـبــر عــن ذات ــه ويـسـتــوعــب نـفـســه فــي خـطــابــه .نـعـلــم أن
هذا الكالم عن الــذات ،هذه المسافة مع الــذات ليست سطحي ًة ،مجرد إضافة ،ثانوية ،في عالقتها مع
وأخيرا نعلم أن هذه الفلسفات الماضية لم
حضارة الغرب ،لكن كانت عكس ذلك نواتها ،اختالفها،
ً
ُت ْلغَ ألننا نستمر في سماعها وفي الجواب عنها [اليوم].
ال يـخـتــرع الـفــاسـفــة مـشــاكـلـهــم ،لـيـســوا حـمـقــى ،عـلــى األق ــل بـمـعـنــى أنـهــم قــد يـتـحــدثــون لــوحــدهــم .ربـمــا
هــم كــذلــك ،لـكــن لـيـســوا أك ـثــر مــن أي أح ــد آخ ــر بـمـعـنــى آخ ــر هــو أن ــه «ت ـشــاء األش ـي ــاء مــن خــال ـهــم» ،أن
بـهــم مـ ًـســا .مـسـكــونـيــن مــن ط ــرف نـعــم وال .إنـهــا حــركــة الــرغـبــة ال ـتــي ،م ــرة أخ ــرى ،تـجـمــع مــا قــد انـفـصــل،
ـزدوج ــا .إن ه ــذه ال ـحــركــة ه ــي ال ـتــي تـعـبــر الـفـلـسـفــة ،إن ــه بــاالن ـف ـتــاح ع ـلــى هــذه
أو تـفـصــل ب ـيــن م ــا يـسـيــر م ـ ً
تبعا لطرق ولوج
الحركة ومن أجل االنفتاح عليها ،نحن نتفلسف .يمكننا أن نترك هذه الحركة تغمرنا ً
زوجــا ،أو أن عــد ًدا
مختلفة جــدً ا :يمكننا أن نتفهم أن اثنين واثنين يشكالن أربـعـ ًة ،أو أن رجـ ًـا وامــرأ ًة ً
كـبـيـ ًـرا مــن األف ــراد يـشـكــل مـجـتـمـ ًـعــا ،أو أن لـفـيـ ًفــا مــن الـلـحـظــات يـشـكــل م ــدةً ،أو أن تـعــاقـ ًـبــا مــن الكلمات
يشكل مع ًنى ،وأن سلسل ًة مــن التصرفات تشكل حـيــاةً ،وفــي الــوقــت نفسه أنــه ال أحــد مــن هــذه النتائج
نهائيا .إن وحــدة الــزوج أو الــزمــن ،أو الـكــام أو الـعــدد ،تبقى منغمر ًة فــي العناصر الـتــي تشكلها
يـكــون ً
ومعلق ًة على مصيرها باختصار ،يمكن أن ينهال علينا التفلسف انـطــا ًقــا مــن أيــة قمة مــن قمم بوصلة
اتجاهات الرياح.
ال تــوجــد إذن رغـبــة خــاصــة بــالـفـيـلـســوف .يـقــول أآلن « Alainبــالـنـسـبــة إلــى الـفـلـسـفــة يـكــون كــل مــوضــوع
غريبا!» لكن توجد طريقة خاصة بالفيلسوف لمصادفة الرغبة .هذه الخصوصية،
جيدً ا بشرط أن يكون ً
نعرفها اآلن ،مع الفلسفة تنكفئ الرغبة على ذاتها ،إنها ترتد إلى ذاتها ،إنها ترغب في ذاتها .وبهذا تثير
السؤال :لماذا نرغب؟ لماذا يبحث االثنان عن تشكيل واحد ،ولماذا يحتاج الواحد إلى اآلخر؟ ولماذا

ةمجرت
ةفسلفلاو ةبغرلا
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تمتد الــوحــدة في التعدد ولـمــاذا التعدد معلق على الــوحــدة؟ لماذا تمنح الــوحــدة دائـ ًـمــا في االنفصال؟
دائما وساطة األول عبر اآلخــر؟ لماذا يكون
لماذا ال توجد الوحدة الخالصة ،الوحدة المباشرة ،لكن ً
التعارض ،الذي يفصل ويوحد في الوقت نفسه ،سيد كل شيء؟
حتميا« :لـمــاذا نــرغــب؟» الرغبة
هـكــذا ،الـجــواب عــن «لـمــاذا التفلسف؟» يــوجــد فــي الـســؤال الــذي يعد
ً
الـتــي هــي الـفـلـسـفــة ،ال تـقــل فــي خـضــوعـهــا لـلـكـبــح عــن أيــة رغـبــة أخ ــرى ،لـكـنـهــا تـتـضــاعــف وتـتـســاءل في
حركتها بالذات .ال تلقي الفلسفة أسئلتها تجاه األشياء ،إال من الواقع .ويظهر لي أن محايثة التفلسف
لـلــرغـبــة تــوجــد اب ـتــدا ًء مــن أصــل الـكـلـمــة ،إذا مــا انـتـبـهـنــا لـجــذر مصطلح صــوفـيــا ( Sophiaأي الـحـكـمــة):
الجذر «صوف»  Sophهو نفس الجذر كما نجد في اللسان الالتيني  ،sap-sapereوللفرنسية «معرفة»
 ،savoirوالـتـلــذذ  .savourerمــن يـعــد
حكيما  ،sophonهــو ذاك الــذي يـعــرف كـيــف يـتــذوق ،فــي حين
ً
يفترض التلذذ معنى التذوق  dégustationللشيء ً
وأيضا االنفصال عنه .إننا نترك الشيء يدخل ذاتنا،
نختلط به ،وفي الوقت نفسه ننفصل عنه من أجل القدرة على قوله ،الحكم عليه .نحتفظ به في خارج
هذا الداخل الذي هو الفم (الذي هو ً
أيضا مكان الكالم) .التفلسف هو أن نخضع كلي ًة لحركة الرغبة،
أن نكون موجودين داخلها ،وفي الوقت نفسه أن نحاول احتواءها من دون الخروج عن مجراها.
ل ـي ــس إذن ع ـ َـر ًض ــا أن ت ـك ــون ال ـف ـل ـس ـفــة اإلغ ــري ـق ـي ــة األولـ ـ ــى ،أول ـئ ــك ال ــذي ــن ن ـس ـم ـي ـهــم ب ـش ـكــل غ ــري ــب مــا
تقريبا كما نسمي التولتيك ،واألزتيك واإلنكا بالحضارات ما قبل  -الكولومبية ،كما
قبل  -السقراطيين،
ً
لو أن سقراط قد اكتشف القارة الفلسفية .وكما لو أننا أدركنا أن هذه القارة كانت قد احتلت من طرف
أفكار مليئة بالقوة والعظمة (كما يقول  Montaigneعن العواصم الهندية ،كيزكو  Cuzcoومكسيكو).
فليس صدفة إذن أن تكون كل هذه الفلسفة األولى ،التي قد ال تكون فلسف ًة في معنى سقراط ومع َنانَا
نحن ،مهووسة بسؤال الواحد والمتعدد ،الذي هو سؤال الرغبة ،في الوقت نفسه الذي كانت منشغل ًة
فيه بمشكل اللوغوس ،الكالم الــذي هو مشكل تأمل الرغبة لذاتها؛ ألن التفلسف هو أن نترك أنفسنا
تذهب صوب الرغبة ،مع الحرص على استقبالها ،وهذا االستقبال يسير مالز ًما للكالم .اليوم ،حينما
ُنـ ْـسـ َـأل «لـمــاذا التفلسف؟» ،يمكننا دو ًمــا أن نجيب متسائلين« :لكن لماذا الرغبة؟ لماذا توجد في كل
مكان حركة الشيء ذاته الذي يبحث عن اآلخــر؟» ويمكننا دو ًمــا القول ،في انتظار األفضل «نتفلسف
ألنه هذا الشيء فينا يرغب».
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ّ
محكمة تصدر عن المركز العربي لألبحاث ودراســة
مجلة «تبين» للدراسات الفكرية والثقافية دوريــة
األول في صيف
السياسات .تحمل الرقم الدولي المعياري ( .)ISSN: 2305-2465وقد صدر عددها ّ
ّ
محكمة تصدر مرة واحدة ّ
كل ثالثة أشهر ،ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية
 .2012وهي دورية فصلية
مختصة وهـيـئــة اسـتـشــاريــة دولـيــة فــاعـلــة تـشــرف عـلــى عـمـلـهــا ،وتـسـتـنــد إلــى مـيـثــاق أخــاقــي لـقــواعــد النشر
وللعالقة بينها وبين الباحثين .كما تستند إلى الئحة داخلية ّ
تنظم عمل التحكيم ،وإلى الئحة معتمدة
ّ
(المحكمين) في االختصاصات كافة.
بالقراء

«تبين» في مجال الفكر ،والدراسات الفكرية والثقافية بالمعنى
ّ
حدد المركز في هذا السياق هوية مجلة ّ
الواسع للكلمة .ويشير اســم المجلة إلــى التبين بوصفه عملية فكرية بحثية عليا في مجال الدراسات
الـفـكــريــة والـثـقــافـيــة ،بـمــا تـنـطــوي عـلـيــه مــن الـمـســاءلــة وإع ـمــال الـنـقــد والـمــراجـعــة ،وط ــرح أسـئـلــة التفكيك
«تبين» على طبيعتها ووظيفتها وأدواتـهــا المفهومية والفكرية النقدية مواصل ًة
والـتـجــاوز .وتــركّ ــز دوريــة ّ
فــي ذلــك االهـتـمــام الـنـقــدي الـفـكــري الـعــربــي مـنــذ عـصــر الـنـهـضــة الـعــربـيــة ،لـكــن فــي شــروط مـتـغـيــرة تـطـ َّـور
فيها الفكر العربي الحديث على مستوى المضامين واالهتمامات والمقاربات المنهجية واإلشكاليات،
هويتها النقدية للدراسات الفلسفية والدراسات في
وطرح القضايا .وتفتح الدورية صفحاتها في إطار ّ
المجال الثقافي بما في ذلك اللسانيات ونظريات النص والكتابة واألدب والنقد ،وثقافة المهمشين،
واألدب الشعبي ،واألن ــواع األدبـيــة والكتابية بما فــي ذلــك النصية ،واألدب والـنـقــد الـمـقــارنـيــن ،وتــاريــخ
األفكار .كما تهتم ببناء حوار تجسيري بين المساهمين الفكريين العرب المعاصرين ومن سبقهم من
أجيال من المفكرين وأصحاب الرؤى واألفكار واالتجاهات.
تعتمد مجلة «تبين» في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية
ّ
المحكمة ،وفقًا لما يلي:

ً -أول :أن يـكــون الـبـحــث أص ـيـ ًـا م ـعـ ًّـدا خـصـيـ ًـصــا لـلـمـجـلــةّ ،
وأل يـكــون قــد نـشــر جــزئـ ًـيــا أو كـلـ ًـيــا أو نشر
أي وسـيـلــة نـشــر إلـكـتــرونـيــة أو ورق ـي ــة ،أو ق ـ ّـدم فــي أح ــد ال ـمــؤت ـمــرات الـعـلـمـيــة مــن غير
مــا يـشـبـهــه فــي ّ
أي جهة أخرى.
المؤتمرات التي يعقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أو إلى ّ
ثانيا :أن يرفق البحث بالسيرة العلمية ( )C.V.للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
ً --

- -ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:

151
1 .1عـنــوان الـبـحــث باللغتين الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة ،وتـعــريــف مــوجــز بــالـبــاحــث والـمــؤسـســة العلمية التي
ينتمي إليها.

الملخص التنفيذي باللغتين العربية واإلنكليزية في نحو  125 - 100كلمة ،والكلمات المفتاحية
2 .2
ّ
الملخص ،ويـقـ ّـدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضـحــة إشكالية البحث
( )Keywordsبعد
ّ
توصل إليها البحث.
الرئيسة ،والطرق المستخدمة في بحثها ،والنتائج التي ّ

3 .3تـحــديــد مـشـكـلــة الـبـحــث ،وأهـ ــداف ال ــدراس ــة ،وأهـمـيـتـهــا ،والـمــراجـعــة الـنـقــديــة لـمــا سـبــق ُ
وك ـتــب عن
الـمــوضــوع ،بما فــي ذلــك أحــدث مــا صــدر فــي مـجــال البحث ،وتحديد مــواصـفــات فرضية البحث
أو أطــروحـتــه ،ووض ــع الـتـصـ ّـور الـمـفــاهـيـمــي وتـحــديــد مــؤشّ ــراتــه الــرئـيـســة ،ووص ــف منهجية الـبـحــث،
مذي ًل بقائمة المصادر والمراجع التي
والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .على أن يكون البحث ّ
أحال إليها الباحث ،أو التي يشير إليها في المتن .وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها األصلية
(األجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

4 .4أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي يعتمده المركز (ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع).
ُ
ً
يعدها
5 .5ال تنشر المجلة مستالت أو
قرت ّإل بشكل استثنائي ،وبعد أن ّ
فصول من رسائل جامعية أ ّ
ويقدم
الباحث مــن جديد للنشر فــي المجلة ،وفــي هــذه الحالة على الباحث أن يشير إلــى ذلــك،
ّ
بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة.

6 .6أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية.

7 .7تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صــدرت حديثًا في مجاالت اختصاصها
بأي لغة من اللغات ،شرط ّأل يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثالث سنواتّ ،
وأل يتجاوز
ّ
ع ــدد كـلـمــاتـهــا  3000 - 2800كـلـمــة .وي ـجــب أن يـقــع ه ــذا الـكـتــاب فــي م ـجــال اخـتـصــاص الـبــاحــث
أو فــي مـجــال اهـتـمــامــاتــه البحثية األســاسـيــة ،وتـخـضــع الـمــراجـعــات إلــى مــا تخضع لــه الـبـحــوث من
قواعد التحكيم.

خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة في مجال الــدراســات الفكرية
8 .8تفرد المجلة با ًبا
ً
والثقافية ال يتجاوز عدد كلمات المناقشة  3000 - 2800كلمة ،وتخضع المناقشات إلى ما تخضع
له البحوث من قواعد التحكيم.

9 .9يــراوح عــدد كلمات البحث ،بما فــي ذلــك المراجع فــي اإلحــاالت المرجعية والـهــوامــش اإليضاحية،
وق ــائ ـم ــة ال ـم ــراج ــع وك ـل ـم ــات الـ ـجـ ــداول ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،وال ـم ـل ـح ـق ــات ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،بـيــن
 8000 - 6000كلمة ،وللمجلة أن تنشر ،بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات
منضدً ا على برنامج وورد ( ،)Wordعلى
التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات ،ويجب تسليم البحث ّ
أن يـكــون الـنــص العربي بـنــوع حــرف واحــد ولـيــس أكـثــر مــن نــوع ،وأن يـكــون الـنــص اإلنكليزي بحرف
( )Times New Romanفقط ،أي أن يكون النص العربي بحرف واحد مختلف تما ًما عن نوع حرف
النص اإلنكليزي الموحد.
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1010فــي ح ــال وج ــود ص ــور أو مـخـطـطــات أو أش ـكــال أو م ـعــادالت أو رس ــوم بـيــانـيــة أو جـ ــداول ،ينبغي
إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في األصل بحسب
برنامجي اكسل( )Excelأو وورد (،)Word
َ
كما يجب إرفاقها بنوعية جيدة ( )High Resolutionكصور أصلية في ملف مستقل ً
أيضا.

 -راب ـ ًعــا :يخضع كـ ّـل بـحــث إلــى تحكيم ســري تــام ،يـقــوم بــه قــارئــان (مـحـ ّـكـمــان) مــن الـقــراء المختصيناختصاصا دقيقًا في موضوع البحث ،ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله ،ومن المعتمدين
ً
ـرجــح ثالث.
فــي قائمة الـقـ ّـراء فــي الـمــركــز .وفــي حــال تباين تقارير الـقــراء ،يـحــال البحث إلــى قــارئ مـ ّ
وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها األخير؛ النشر /النشر بعد إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن
عدم النشر ،وذلك في غضون شهرين من استالم البحث.

أخالقيا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية واألمانة
خامسا :تلتزم المجلة ميثا ًقا
-ً
ً
ٍ
معلومات بخصوص
أي
العلمية وعــدم إفـصــاح
المحررين والمراجعين وأعـضــاء هيئة التحرير عــن ّ
ّ
ٍ
شخص آخر غير المؤ ّلف والقراء وفريق التحرير (ملحق .)2
أي
البحث المحال إليهم إلى ّ
1 .1يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
ٍ
مالية عن الـمــواد  -مــن البحوث والــدراســات والـمـقــاالت  -التي تنشرها؛
2 .2ال تدفع المجلة مكافآت ّ
أي رسوم على النشر فيها.
مثلما هو م َّت َب ٌع في الدوريات العلمية في العالم .وال تتقاضى المجلة ّ
( الملحق ) 1

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
 -1الكتب

المحرر ،الطبعة (مكان النشر :الناشر ،تاريخ ال ّنشر)،
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ
الصفحة.
رقم ّ
• نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة ( 265الكويت :المجلس الوطني
للثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227

• ك ـيــت نـ ــاش ،ال ـس ــوس ـي ــول ــوج ـي ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـع ــاص ــرة :ال ـع ــول ـم ــة وال ـس ـي ــاس ــة وال ـس ـل ـط ــة ،تــرج ـمــة ح ـيــدر
حاج إسماعيل (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .116

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق غير الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي ً
مثل :ناش ،ص .117

مختصرا:
أما إن ُوجــد أكثر من مرجع واحــد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان
ً
ناش ،السوسيولوجيا ،ص .117
و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي :المرجع نفسه ،ص .118

ّأما في قائمة المراجع فيرد الكتاب على ال ّنحو التالي:

• نـ ــاش ،ك ـي ــت .ال ـســوس ـيــولــوج ـيــا ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـم ـع ــاص ــرة :ال ـع ــول ـم ــة وال ـس ـي ــاس ــة وال ـس ـل ـط ــة .تــرج ـمــة حـيــدر
حاج إسماعيل .بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2013 ،
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وبــالـنـسـبــة إلــى الـكـتــاب ال ــذي اش ـتــرك فــي تــألـيـفــه أكـثــر مــن ثــاثــة مــؤلـفـيــن ،فـ ُـيـكـتــب اســم الـمــؤلــف الــرئـيــس
أو المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة «وآخرون» .مثال:

العربي ،ط ( 4بيروت :مركز دراسات الوحدة
القومي
• السيد ياسين وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ّ
العربية ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به في الهامش الالحق كما يلي :ياسين وآخرون ،ص .109

ّأما في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

العربي .ط  .4بيروت :مركز دراسات الوحدة
القومي
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
• ياسينّ ،
ّ
ّ
العربية.1991 ،

 -2الدوريات

اس ــم ال ـمــؤ ّلــف« ،ع ـنــوان ال ـ ّـدراس ــة أو الـمـقــالــة» ،اس ــم ال ـم ـج ـ ّلــة ،الـمـجـ ّلــد و/أو رق ــم ال ـعــدد (سـنــة الـ ّنـشــر)،
الصفحة .مثال:
رقم ّ
العربي» ،إستراتيجيات ،المجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
• محمد حسن« ،األمن
ّ
ّ
ّأما في قائمة المراجع ،فنكتب:

القومي العربي» .إستراتيجيات .المجلد  .15العدد  ،)2009( 1ص .135-120
• حسن ،محمد« .األمن
ّ

 -3مقاالت الجرائد

تكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب ،ومن دون قائمة المراجع) .مثال:

يحث الواليات المتحدة إلعادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق» ،الغارديان،
• إيان بالك« ،األسد
ّ
.2009/2/17
 -4المنشورات اإللكترونية
عند االقـتـبــاس مــن مــواد منشورة فــي مــواقــع إلكترونية ،يتعين أن تــذكــر البيانات جميعها ووفــق الترتيب
والعبارات التالية نفسها :اسم الكاتب إن وجد« ،عنوان المقال أو التقرير» ،اسم السلسلة (إن ُوجد)،
اسم الموقع اإللكتروني ،تاريخ النشر (إن ُوجد) ،شوهد في  ،2016/8/9فيhttp://www...... :
وي ـت ـع ـي ــن ذكـ ـ ــر ال ـ ــراب ـ ــط ك ـ ــام ـ ـ ًـا ،أو ي ـك ـت ــب مـ ـخـ ـتـ ـص ـ ًـرا ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـ ـل ــى ُمـ ـخـ ـت ـ ِ
ـص ــر الـ ـ ــروابـ ـ ــط ()Bitly
أو ( .)Google Shortnerمثل:

• «ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى  ،»%4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد في ،2012/12/25
فيhttp://bit.ly/2bAw2OB :

• «معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية» ،تقدير موقف ،المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،2016/8/10 ،شوهد في  ،2016/8/18فيhttp://bit.ly/2b3FLeD :
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( الملحق ) 2

أخالقيات النشر في مجلة تبين

1 .1تعتمد مجلة تبين قــواعــد الـســريــة والموضوعية فــي عملية التحكيم ،بالنسبة إلــى الـبــاحــث والـقــراء
ّ
معتمدين لديها من
(المحكمين) على حـ ّـد ســواء ،وتُحيل كــل بحث قــابــل للتحكيم على قارئين
ْ
ذوي الخبرة واالختصاص الدقيق بموضوع البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .وفي حال تعارض
مرجح آخر.
التقييم بين القراء ،تُحيل المجلة البحث على قارئ ّ
ِ
ومجربِين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.
موثوقين
2 .2تعتمد مجلة تبين ُقراء
ّ
تنظيما داخـلـ ًـيــا دقـيـ ًقــا واضــح الــواجـبــات والـمـســؤولـيــات فــي عمل جـهــاز التحرير
3 .3تعتمد مجلة تبين
ً
ومراتبه الوظيفية.
للمحررين والقراء ،باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
4 .4ال يجوز
ّ
ٍ
أي
أي
شخص آخر ،بما في ذلك المؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء على ّ
ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع ّ
ٍ
أي
السرية ،وال يجوز استعمال ٍّ
معلومة ّ
متميزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خالل القراءة قيد ّ
منهما الستفادةٍ شخصية.
5 .5تـقـ ّـدم المجلة فــي ضــوء تـقــاريــر الـقــراء خــدمــة دعــم فـ ّنــي ومنهجي ومـعـلــومــاتــي للباحثين بحسب ما
يستدعي األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.
6 .6تلتزم المجلة بإعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة،
بنا ًء على ما يرد في تقارير القراءة ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسباب االعتذار.
7 .7ت ـل ـت ــزم م ـج ـل ــة ت ـب ـي ــن بـ ـجـ ــودة الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ــدق ـي ـق ـي ــة وال ـت ـح ــري ــري ــة وال ـط ـب ــاع ـي ــة واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـتــي
تقدمها للبحث.
المحررون والمراجعون الما ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري،
يقيم
8 .8احترام قاعدة عدم التمييزّ :
ّ
مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة
السياسية للكاتب ،أو أي شكل مــن أشـكــال التمييز األخ ــرى ،عــدا االلـتــزام بـقــواعــد ومـنــاهــج ولغة
التفكير العلمي في عرض وتقديم األفكار واالتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.
9 .9احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية
المؤسسات
أي مؤ ّلف من المؤ ّلفين ،أو الشركات ،أو
أو تعاونية أو عالقات أخرى أو روابط مع ّ
ّ
الصلة بالبحث.
ذات ّ
أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة التي
1010تتقيد مجلة تبين بعدم جواز استخدام ّ
المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.
يتضمنها البحث ُ
1111حقوق الملكية الفكرية :يملك المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية
ّ
جزئيا أو ك ّل ًيا،
بالنسبة إلى المقاالت المنشورة في مجالته العلمية
المحكمة ،وال يجوز إعادة نشرها ًّ
ٍ
سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية ،من دون إذن خطي صريح من المركز العربي.
ٌ
ً
1212تتقيد مجلة تبين فــي نشرها لمقاالت مترجمة تـقـ ّـيــدً ا كــامــا بالحصول على إذن الــدوريــة األجنبية
الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
بمجانية النشر ،وتُعفي الباحثين والمؤ ّلفين من جميع رسوم النشر.
1313المجانية :تلتزم مجلة تبين ّ
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written in any language, provided they have been published in the previous
three years. Book reviews are subject to the same quality standards which
apply to research papers.
viii.
Tabayyun carries a special section devoted to discussions of a specific theme
which is a matter of current debate within the cultural studies and critical
theory. These essays must be between 2,800 and 3,000 words in length. They
are subject to the same refereeing standards as research papers.
ix.
All submissions are to be between 6,000 and 8,000 words in length, inclusive
of a bibliography, footnotes, appendices and the caption texts on images. The
editors retain the right to publish longer pieces at their discretion. Research
papers should be submitted typed on «Word». The Arabic text should be in the
same font and not several fonts, and the English text should only be in «Times
New Roman» font. Accordingly, the Arabic text should be in one single font
totally different from the unified English font.
x.
All diagrams, charts, figures and tables must be provided in a format
compatible with either Microsoft Office‹s spreadsheet software (Excel) or
Microsoft Office‹s word processing suite (Word), alongside high-resolution
images. Charts will not be accepted without the accompanying data from
which they were produced.
4. The peer review process for Tabayyun and for all journals published by the ACRPS
is conducted in the strictest confidence. Two preliminary readers are selected from a
short list of approved reader-reviewers. In cases where there is a major discrepancy
between the first two readers in their assessment of the paper, the paper will be
referred to a third reviewer. The editors will notify all authors of a decision either
to publish, publish after modifications, or to decline to publish, within two months
of the receipt of the first draft.
5. The editorial board of Tabayyun adheres to a strict code of ethical conduct, which has
the clearest respect for the privacy and the confidentiality of authors (cf. Annex II).
i.
The sequencing of publication for articles accepted for publication follows
strictly technical criteria.
ii.
Tabayyun does not make payments for articles published in the journal, nor
does it accept payment in exchange for publication.
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Tabayyun is a quarterly, peer reviewed academic journal dedicated to philosophy,
cultural studies and critical theory and published by the Arab Center for Research and
Policy Studies (ISSN: 2305-2465). First published in the autumn of 2012, Tabayyun
is overseen by an academic editorial board composed of experts as well as an actively
engaged board of international advisers. Publication in Tabayyun is governed by a strict
code of ethics, which guides the relationship between the editorial staff and contributors.
Tabayyun is rooted in the Arabic word bayyan, meaning «elucidation», evoking the
mission of the journal and echoing one of the most important tasks in cultural studies
and critical theory - the use of critical reasoning and arguments to arrive at clear
conclusions. Steeped in a long Arabic tradition of critical thinking, particularly since
the Arab renaissance movement (Al-Nahda), Tabayyun's editors are cognizant of the
massive changes to the Arabic intellectual and cultural landscape over the past century.
The journal thus seeks to build intellectual linkages between contemporary Arab
scholars and their predecessors, as well as with scholars working in other languages,
whose works are translated for the journal.
Tabayyun's editors welcome submissions, which reflect the journal‹s critical tradition in
a broad variety of areas, including: linguistics, literary theory, critical theory, cultural
studies, comparative literature and intellectual history.
Submission to and publication in Tabayyun is governed by the following guidelines:
1. Only original work which is submitted exclusively for publication within the journal
is accepted. No work which has been previously published fully or in part will be
considered for publication in Tabayyun. Similarly, no work which substantially
resembles any other work published in either print or electronic form, or submitted
to a conference other than the conferences held by the ACRPS will be considered
for publication.
2. Submissions must be accompanied by a curriculum vitae (CV) of the author, in
both Arabic and English.
3. All submissions must include the following elements:
i.
A title in both Arabic and English together with the author‹s institutional affiliation.
ii.
An abstract, ranging between 100 and 150 words in length, in both Arabic
and English as well as a list of keywords. The abstract must explicitly and
clearly spell out the research problematic, the methodologies used, and the
main conclusions arrived at.

ترحب مجلة «تب ُّين» للدراسات الفكرية والثقافية بنشر األبحاث والدراسات
المعمقة ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية
والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب،
وللحوار الجاد حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من «تب ُّين»
ً
أبحاثا ومراجعات كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها يخضع للتحكيم من قبل
زمالء مختصين.
ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

tabayyun@dohainstitute. org

يمكنكم اقتناء أعداد المجلة ورقيًا أو إلكترونيًا في المكتبة اإللكترونية من خالل التسجيل في الموقع:

www. bookstore. dohainstitute. org
طريقة الدفع :أدوات الدفع اإللكتروني.

يعقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
المؤتمر السنوي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
ّ
كل عام.
في شهر آذار/مارس من
وقد جرى في الدورة السادسة (  ) 2017 - 2016تحديد موضوعين وهما:
الموضوع األول« :سؤال األخالق في الحضارة العربية اإلسالمية»
الموضوع الثاني« :الشباب العربي :الهجرة والمستقبل»
وباقتـران مـع المؤتمـر السـنوي للعلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية ،وبهـدف تشـجيع
ٍ
ّ
الخلاق
الباحثيـن العـرب داخـل الوطـن العربـي وخارجـه علـى البحـث العلمـي
تهـم صيرورة تطور المجتمعـات العربية وبنيتها
والمبـدع ،في قضايا وإشـكاليات
ُّ
وتحوالتها ومسـاراتها نحو الوحدة واالسـتقالل والديمقراطية والتنمية اإلنسـانية،
ً
جائزة خاصـة بالباحثين باسـم:
أنشـأ المركـز العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات
الجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسـانية لتشـجيع البحث العلمي

(أربعة أعداد)

