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الطيب بوعزة *

مفهوم «الرؤية إلى العالم»
بوصفه أداة إجرائية
لقراءة تاريخ الفكر الفلسفي
ً
مدخل رضور ًيا
يف مقاربة السلوك وأنامط االجتامع اإلنساين ،يشكل مفهوم «املعنى الكيل»
لفهم الظاهرة اإلنسانية .ويف هذا البحث  ،يسعى الكاتب إىل حتديد داللة املفهوم ورشوط
تأسيسه يف املجال الفلسفي والسوسيولوجي ،واحلوافز التي جعلت علامء االجتامع
واألنثروبولوجيا ملزمني باستعامله.
تتميز هذه الدراسة باستدالهلا عىل رضورة استحضار هذا املفهوم اإلجرائي يف بحث
الظاهرة اإلنسانية ،إذ ّبينت أن تأسيس املفهوم منذ فيلهلم ديلتاي قام عىل أساس التمييز
بني العلم الطبيعي والعلم اإلنساين ،وذلك ضد هيمنة براديغم (نموذج )Paradigm
العلوم الطبيعية ،حيث نادى ديلتاي بتأسيس العلوم اإلنسانية عىل نموذج منهجي مغاير ملا
يتأسس عليه العلم الطبيعي ،بسبب احلضور الفاعل للمعنى يف الكينونة اإلنسانية.
كام تتميز الدراسة بالتدليل عىل أن مسار تطور العلوم اإلنسانية كان مراف ًقا باستعامل مفهوم
«املعنى الكيل» أو «الرؤية إىل العامل»  ،وإن مل تستعمله بالصيغة اللفظية ذاهتا.
مل تقترص الدراسة عىل بيان داللة املفهوم ورشوط تأسيسه وتطور استعامله ،بل حرص
قادرا عىل
الكاتب فيها عىل إعادة البناء الداليل للمفهوم ،بتجديد ضبط مكوناته ،جلعله ً
تأدية الدور املنهجي اإلجرائي.

مقدمة
ّ
يشكل «املعنى» يف حياة اإلنسان خصيصة متيز نمطه يف الكينونة إىل درجة يصح معها تعريفه بأنه
(((
كائن رامز أو كائن منتج للرموز والدالالت  .وال نرى هذه القدرة عىل الرتميز والتسمية جمرد
* أستاذ التعليم العالي ،المركز التربوي ،الجهوي ،طنجة.
ضمنيا في نظرية بن جني الخاصة بالقدرة على التسمية التي يمتاز بها اإلنسان ،كما نجده بصريح
حاضرا
((( نجد هذا االصطالح
ً
ً
التعبير عند إرنست كاسيرر في كتابه مقال في اإلنسان:

Ernst Cassirer, An Essay on Man; an Introduction to the Philosophy of Human Culture (New Haven: Yale University
Press; London: H. Milford; Oxford university press, 1944).
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فعل جزئي من بني أفعال متفرقة ،أو سلوك من بني سلوكات جزئية ،بل هي ما يؤسس وحيايث خمتلف
أنامط سلوك اإلنسان وتفاعله مع الذات والوجود؛ فالكائن البرشي يأكل ويلبس ويرى ويذوق وحيكم
بطرائق خاضعة للرموز والدالالت ،ومرشوطة هبا.

وسواء عىل املستوى الفردي أو اجلمعي ،نلحظ أن احلاجة إىل فهم الوجود ال ت َُس ُّد بمجرد االستجابة
ٌ
إىل احلاجات البيولوجية باالنغامس املادي يف عيش الوجود ،وعىل املستوى اجلمعي ال يكفي لوجود
املجتمع وجود كينونة برشية وإطار جغرايف بيئي حامل هلا ،بل ال بد من معنى حامل ً
أيضا ،يتمثّل
كل» ّ
مؤسسة ل ُلحمة اجلامعة ،وساندة له ،وآية ذلك أن ما جمتمع بال «معنى ّ
ينظم به رؤيته
يف رسدية ِّ
إىل ذاته وإىل العامل ،وإىل القيم الواجب جتسيدها يف واقع العالقات بنوعيها الرابط بني اإلنسان
والطبيعة ،والرابط بني اإلنسان واإلنسان .إهنا «الرؤية» التي متنح املجتمع حلمته الرابطة بني
مكوناته املختلفة التي من دوهنا يصري جمرد مراكمة ألفراد ال جمتمع َم ْن ُظوم بعالقات ووشائج متنحه
صفة الديمومة التي خترجه من جمرد جمموعة متفرقة من الذوات ،إىل كينونة جمتمعية ذات هوية
وعالئق وامتداد زماين.

لوصف كلية هذا املعنى بلفظ دال عىل جمالهُ ،س ّك يف حقل العلوم اإلنسانية مصطلح «الرؤية إىل العامل»(((؛
إجرائيا ذا
ومكوناته؟ وكيف يصلح ألن يكون مفهو ًما
دالليا هبذا املفهوم ،وما هي عنارصه
فام املقصود
ّ
ً
ً
أداء منهجي مفيد يف حتليل الوجود االنساين يف مستوييه االجتامعي و الفكري؟

في الحاجة إلى استعمال مفهوم «الرؤية إلى العالم»
في بحث الظاهرة اإلنسانية
لنستبق جواب االستفهامات السابقة ،بالقول :إن رضورة اعتامد مفهوم «الرؤية إىل العامل» آتية من حمورية
كبعد نظري شارط للوعي والسلوك من
املعنى الكيل يف حياة الكائن اإلنساين من جهة ،وعمقه الوظيفي ُ
جهة ثانية ،األمر الذي يؤكد أن فهم الظاهرة اإلنسانية  -والظاهرة الفكرية عىل وجه أخص ،ومن باب
أوىل  -مرهون برشوط أمهّها فهم ذاك املعنى الناظم للوعي والفعل اإلنسانيني .
منهجيا حارضً ا حتى يف العلوم اإلنسانية األكثر
منظورا
وما يدل عىل ذلك أن مفهوم «الرؤية إىل العامل» صار
ً
ً
ً
اتصال باملوضوع السلوكي امللحوظ (مثل علم االجتامع واألنثروبولوجيا وعلم النفس االجتامعي.)...
وحضور هذا املفهوم لتحليل السلوك االجتامعي توكيد لنقطة أن حضوره يكون أوىل وألزم عندما يتعلق
ً
مثل  -الذي هو جمال بحثنا هذا.األمر بتحليل السلوك الذهني ،كالفعل الفلسفي ونتاجه النظري

ال يعني حضور مفهوم «الرؤية إىل العامل» يف حقل العلوم اإلنسانية أنه بدأ تبلوره فيها ،بل إذا رجعنا
ً
مستعمل ببنيته اللفظية تلك (أي« :الرؤية إىل العامل») ،فإننا نجده
إىل احلقل الفلسفي ،وإذا كنا ال نجده
حارضً ا بامصدقه الداليل العام من خالل دوال أخرى مقاربة له يف املعنى.
للتدليل عىل ذلك ،نكتفي هنا باستحضار فكرة «روح العرص» عند هيغل  ،حيث إهنا تدل  -من حيث
((( نستعمل في هذ البحث مفهوم « الرؤية إلى العالم» ( )Weltanschaung,Worldviewلشيوعه ،لكن من ناحية التدقيق الداللي نفضل
ً
دال لغو ًيا آخر ،وهو «الرؤية إلى الوجود»؛ ألن لفظ الوجود أوسع في الداللة على ما صدق المعنى الكلي من لفظ العالم.

دراسات وأبحاث:
مفهوم «الرؤية إلى العالم» بوصفه أداة إجرائية لقراءة تاريخ الفكر الفلسفي
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تطبيقها اإلجرائي يف املتن اهليغييل  -عىل تناول «كلية» املعنى الثاوي يف املجتمع ،باستحضار البؤرة
التصورية املحورية التي تنظمه ،وهذا قريب من التأويل السوسيولوجي واألنثروبولوجي ملفهوم «الرؤية
إىل العامل».
وما يؤكد أمهية هذا املفهوم يف حتليل الظاهرة املجتمعية أن حتى تالمذة هيغل املوسومني بـ«اليسار اهليغييل»،
أقصد أولئك الذين انشغلوا بالتفسري املادي للفكر ،كانوا مضطرين حتى ال يغفلوا عن أمهيته يف تفسري
الوقائع االجتامعية ،وإن مل يعرتفوا بالداللة املنهجية هلذا االضطرار ،إذ التزموا بالتقليد األيديولوجي ،
فانساقوا نحو تفسريه  -أي تفسري «املعنى الكيل»  -من خالل املنظور اجلديل املادي الذي يقرأ الفكرة من
حيث كوهنا مرشوطة ال شارطة.
والدليل عىل ذلك أن القراءة املاركسية ً -
مثل  -مع لوكاتش ولوسيان غولدمان بدت لنا قريبة من
إنجاز مراجعة نقدية تعيد للفكر قيمته وفاعليته يف تشكيل السلوك والوجود اإلنسانيني ،لوال النفوذ
األيديولوجي القوي الذي كان سائدً ا وقتئذ يف الوسط الثقايف املاركيس (((.

وإذا انتقلنا من اهليغيلية ،ويسارها ،إىل البحث الفلسفي يف نسق احلضارة واالجتامع ،سنالحظ أن كثريين
دالليا ملا صدق مفهوم «الرؤية إىل العامل»،
من الفالسفة استشعروا احلاجة إىل اصطناع مفاهيم مقاربة
ً
يعبوا عن ذلك املفهوم بدال «الرؤية . »...
لإلمساك بكلية النسق عرب حتديد املعنى الثاوي داخله ،وإن مل ّ
تركيزا عىل الفلسفة الثاوية يف
فمع أوزفالد شبنغلر وميغيل دي أونامونو و ألفـرد نورث وايتهد  ...نجد
ً
يشكل استخالصها وتعيني حمدداهتا ً
النسق الثقايف؛ الفلسفة التي ّ
رشطا لفهم املركّ ب احلضاري واملجتمعي
ومقاربة ظواهره.
وقبل الفلسفة املعارصة ،نجد أن طريقة التفكري التي ينتهجها الفيلسوف ال خترج عن ذاك القصد الطموح،
وإما إىل االستدالل عىل نمط يف الرؤية سابق يف التبلور
الذي هيدف ّإما إىل إنتاج رؤية جديدة إىل العامل ّ
ِ
والوجود .ويكفي النظر يف تاريخ صريورة الفكر الفلسفي ل َت َب ُّي ذلك.

هذا عىل املستوى الفلسفيّ ،أما عىل مستوى حقل العلوم اإلنسانية ،فقد سبق أن قلنا إن مفهوم «الرؤية
إىل العامل» اب ُتدع كدال لفظي داخل ذلك احلقل املعريف ،ومعنى قولنا ذاك أن تلك العلوم مل تبدع مدلول
«داله» ،حيث َب َّي َنا أن احلقل الفلسفي كان أسبق إىل حتديد مدلول مقارب له ،بل
املفهوم ،بل أبدعت
ُ
((( صحيح أن التوجه الذي حكم الرؤية الماركسية هو دراسة الشروط المادية المحددة للوعي ،والنظر إلى المعنى الكلي بوصفه
ً
ُ
المقولة الماركسية الشهيرة« :ليس
منظوره لعالقة الفكر بالواقع ،تلك
امتثال للنهج المادي الجدلي الذي تُلخص
طبقيا ،وذلك
ً
َ
نتاجا ً
وعي الناس هو ما يحدد كيفية وجودهم ،بل كيفية وجودهم االجتماعي هي التي تحدد وعيهم» .انظر:

Karl Marx, Critique de l’économie politique, Préface, Pléiade, Tome I, pp.272-273.

يعبر عنه غولدمان بقوله« :منذ نهاية العصر القديم وحتى
والفكرة الماركسية القائلة بأسبقية البنية اإلجتماعية في تكييف الوعي ،هي ما ّ
أيامنا هذه ،تشكل الطبقات االجتماعية البنيات التحتية لرؤى العالم »..بمعنى «أنه كلما تعلق األمر بالبحث عن البنية التحتية لفلسفة
ما أو اتجاه أدبي ما ،فإننا ال نخلص إلى جيل ،أمة أو كنيسة  /مهنة ،أو أي مجموعة اجتماعية أخرى ،ولكن نخلص إلى طبقة اجتماعية
وشبكة عالقاتها مع المجتمع» .انظر:
Marcel Rioux, »Remarques sur les concepts de vision du monde et de totalité, Anthropologica«, vol. 4, no 2 (1962), pp.
273-291.

لكن على الرغم من هذه األولوية المعطاة للبنية المادية ،فإن النظر في سياق التحليل الذي أنجزه النقد الماركسي ،في مجال تحليل
اإلبداع األدبي ً
مثل ،يكشف لحظات صعوبة التزام الماركسي بهذه األولوية في النظر ،واضطراره إلى االنتباه إلى فاعلية الفكر،
واستقاللية نظام إنتاجه عن نمط االنتاج االقتصادي وما يفرزه من تراتبية طبقية.
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واالشتغال به عىل مستوى حتليل البنى الفكرية وطريقة انتظامها وتطورها .وقد أرشنا كمثال عىل ذلك إىل
الفلسفة اهليغيلية ،وتوابعها ،أقصد فالسفة اليسار اهليغييل الذين كانوا ،عىل الرغم من التوجه الفلسفي
املادي لبعضهم ،قد استشعروا أمهية اللجوء إىل مفهوم «الرؤية إىل العامل» ،الدال عىل وجود معنى كيل
حمايث للوعي اجلمعي ،ويتوجب عىل الباحث حتديده واستحضاره لفهم الظواهر اإلنسانية املراد درسها .
فام الذي دعا العلوم اإلنسانية إىل ابتداع هذا الدال املفهومي واصطناعه أداة إجرائية لتحليل
الفعل االجتامعي؟

غالبا إن مفهوم «الرؤية إىل العامل» مفهوم حديث االستعامل يف الدراسات السوسيولوجية
يقال
ً
صحيحا ّإل إذا تم التنصيص يف القول ذاته عىل حداثة تلك
واألنثروبولوجية .بيد أن هذا القول ليس
ً
الدراسات نفسها ،أي النشأة احلديثة بل املعارصة للعلوم االنسانية؛ ألن اضطرار الباحث السوسيولوجي
إىل اصطناع املفهوم كان منذ حلظة النشأة األوىل لتلك العلوم يف بداية القرن التاسع عرش.

توسعا يف استعامل املفهوم ،فإذا استثنينا
لكن يمكن أن نقول  -يف املقابل  -بأن حلظة النشأة تلك مل تشهد
ً
ً
وخصوصا من
منهجيا لتحليل الظاهرة املجتمعية،
مدخل
التقليد األملاين الذي اختذ مقاربة املعنى الكيل
ً
ً
زاوية منظور «سوسيولوجيا الفهم» ،كام ن ََّظ َر هلا عامل االجتامع ماكس فيرب ،ثم «سوسيولوجية املعرفة»
مع كارل ماهنايم (ً - )Utopia and Ideology
مثل  -الذي نجده ،عىل الرغم من تأثره باملاركسية ،يويل
عناية خاصة يف تنظريه السوسيوجلي لفاعلية الفكرة ،إىل درجة أنه يف بعض مراحل تطوره الفكري نظر
إىل فئة املثقفني بوصفها طبقة متحررة إىل حد كبري من االرشاط الطبقي ...فإن التقليد األنغلوساكسوين
مسارا آخر يف حتليل الفعل
 إذا استثنينا بعض األسامء القليلة ،وأمهها رايت ِملز ( - )Power Eliteسارً
االجتامعي ،عىل نحو يعطي األولوية للملحوظ عىل املعنى املجرد ،وللجزئي القابل لالستقراء عىل
الكيل العام.
لكن صريورة علم االجتامع وتوسعه نحو دراسة النظم االجتامعية خارج «املجتمع الصناعي» جعاله
إبستيمولوجيا نقد ًيا خلص به إىل تعديل نظري يف منظومة تفكريه وطرائقه املنهجية .
حسا
ً
يستشعر ًّ

هذا االضطرار توكيد آخر ملا سبق أن قلناه ،وهو حمورية املعنى يف حياة الكائن اإلنساين؛ ألن حضور
مفهوم «الرؤية إىل العامل» وتشغيله يف البحث االجتامعي راجعان ابتدا ًء إىل طبيعة الظاهرة اإلنسانية ذاهتا
التي اضطرت الناظر إليها إىل اعتبار املفهوم ،وتوسله كأداة للتحليل؛ فبام أن الوجود اإلنساين يتجاوز
موقعا حمور ًيا يف خمتلف أنامط
مستوى الوجود الطبيعي/البيولوجي إىل املستوى الثقايف ،فإن «املعنى» حيتل ً
هذا الوجود؛ إذ حتى إشباع احلاجة الغريزية لدى الكائن اإلنساين مشدود إىل «املعنى» ،ومرهتن بقواعده
ونظمه الرمزية ،ومن ثم ال يتأتى فهم طريقته يف اإلشباع ،بمجرد حتليل بيولوجي(((.
إيضاحا لذلك ،لنتبين األمر بمثال بسيط:
(((
ً
إذا استشعر الكائن الحيواني الجوع وتراءت الفريسة أمامه ،تجده ينقض عليها  .وتفسير فعله هذا ال يحتاج سوى إلى اإلحالة إلى
كينونته البيولوجية وطبيعتها في االحتياج والتغذيّ .أما الكائن البشري ،فقد يستشعر غريزة الجوع ،وقد يكون أمامه أشهى ما يرغب
ممتنعا عن األكل بآمر ديني ً
مثل  ،كفريضة الصوم ،فإنه ال يمد يده إليه .وتفسير موقفه هذا ال يتأتى
فيه من نوع الطعام ،لكنه إذا كان
ً
بمحض اإلحالة على الطبيعة البيولوجية ،بل ال بد من إحالة على المعنى الثقافي الثاوي في عقليته ووجدانه.
إذن ،ليس استحضار محورية المعنى في مقاربة كينونة اإلنسان ً
شرطا لفهم اتجاهاته في التفكير والتذوق فحسب ،بل حتى لتعليل
أشكال وأنماط إشباعاته الغريزية المحضة.
وإذا صح هذا على مستوى بيولوجية الكائن البشري ،فإنه يصح أكثر على مستوى الفعل االجتماعي والمواقف الثقافية.
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وحتى فيلهلم ديلتاي ) )W. Diltheyالذي ُيعزى إليه تأسيس مفهوم «الرؤية إىل العامل» ،مل يقرتحه ّإل عىل
أساس التمييز بني العلم الطبيعي والعلم اإلنساين ،وذلك ضد هيمنة براديغم (نموذج) العلوم الطبيعية،
إذ نادى بتأسيس العلوم اإلنسانية (التي يفرعها إىل علوم القانون والدِّ ين والفن والتاريخ) عىل «نموذج
متميز ومغاير ملا يتأسس عليه العلم الطبيعي»(((.
إذن ،مل ُيقرتح مفهوم «الرؤية إىل العامل» يف سياق البحث االجتامعي ّإل بداعي خصوصية الظاهرة
تتبعنا صريورة العلوم اإلنسانية،
اإلنسانية وامتياز نمطها يف الوجود عن الظاهرة الطبيعية.وإذا ّ
سنالحظ أن مسارها النظري والعميل كان مرافقًا بلحاظ «الرؤية إىل العامل» ،حتى وإن مل تستعمله بالدال
مثل نجد ً
اللفظي ذاته :فعند جيمس فايبلامن (ً )J. K. Feibleman
دال تعبري ًيا مقار ًبا هو «األنطولوجيا
الضمنية املهيمنة»((( .ومدلول هذا املفهوم بالنسبة إىل فايبلامن هو املعتقد أو فلسفة اجلسم االجتامعي التي
جزئيا .يقول فايبلامن« :إن الفلسفة املهيمنة لدى شعب
هي أنطولوجيا ضمنية ال يعيها أفراد اجلسم ّإل
ً
أفكار األفراد ومشاعرهم وأفعاهلم ،وحيدد اختيارهم لغاياهتم
ما هي ما ياميزه عن غريه »... .إهنا ما ُي َل ّون
َ
االجتامعية «ألن األنطولوجيا الضمنية املهيمنة هي بال شك «العنرص األكثر قوة عىل مستوى عنارص
ومكوناته»(((.
البناء االجتامعي
ّ
مكونات البناء املجتمعي ،فذاك
وإذ جيعل فايبلامن األنطولوجيا الضمنية ،أي الرؤية إىل الوجود ،أهم ّ
توكيد منه ألمرين:
البعد الوظيفي للرؤية كفاعل داخل النسق الثقايف واالجتامعي.
ُ -

 -وجوب االهتامم هبا يف التحليل السوسيولوجي من أجل مقاربة ذلك النسق.

ومن ثم يتبني أن العلوم اإلنسانية مل تستغن عن املدلول الكيل الذي حيمله مفهوم «الرؤية إىل العامل» ،عىل
الرغم من أهنا تنزع نحو حلظ اجلزئي؛ فعند زومبارت )ً )Sombart
إفصاحا عن الكيل ،لدى
مثل ،نجد
ً
حتديده مدلول مفهوم«الرؤية »...بأنه« :كلية تأويالتنا للعامل وحلياتنا يف هذا العامل ،وكذلك كلية القيم التي
نعيش هبا»((( .وتفسري زومبارت هلذا املفهوم يلتقي مع العديد من التحديدات الداللية التي حتيل إىل فكرة
«املعنى الكيل» السائد يف النسق الثقايف واملجتمعي.

لكن إذا كان التحليل السابق انتهى بنا إىل أن مفهوم «الرؤية إىل العامل» يتعلق باملعنى الثقايف الكيل املحايث
للفعل والبناء االجتامعيني ،فإنه قبل أن نبدأ يف حتليل مكوناته وإعادة بنائها بام يتالءم مع موضوع بحثنا،
أي حتليل الفكر الفلسفي ،ال بد من الدفاع عن قيمته اإلجرائية التي قد ُيشَ َّك ُك فيها بسبب مطلب اإلمساك
باملعنى الكيل؛ فربام ُيسا َءل اإلمكان اإلجرائي ملفهوم «الرؤية إىل العامل» بمساءلة مشككة قائلة:
 أليس ثمة اختالل يف إجرائية املفهوم ،بسبب ارتباطه بمطلب «الكلية»؟ كيف يمكن ملفهوم «الرؤية إىل العامل» ،بام يفيده من حلظ كلية املعنى املحايث للنسق الثقايف واملجتمعي،أن يكون أداة إجرائية من منظور العلم؟

(5) Wioletta Miskiewicz, »Dilthey et la difficile recherche d’une autre objectivité,« Intellectica, vol. 26, no. 1 (1998).
(6) Rioux, p. 10.

((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه.
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 هل يقدر هذا املفهوم حقًا املسامهة يف حتليل املعطى اإلنساين ،أم أن قيمته اإلجرائية تتهاوى بفعل طبيعتهذاهتا كدال عىل وعي مجعي يصعب التقاطه بأدوات القياس؟

ليست هذه املساءلة جمرد افرتاض ،بل هلا وجود وتداول داخل الوسط العلمي ،فالسوسيولوجي إشينشتاد
(ً )S. N. Eisenstadt
مثل يقول عىل نحو جازم« :إن الذي يريد أن يدرك املجتمعات بوصفها كليات،
وأن يكون منظوره هذا أداة حتليلية صاحلة لقراءة املجتمع ،يقع يف خطأ التعميم» .ويقول برصيح العبارة،
مرشوعا
موضوعا
علميا« :إن املجتمع الكيل ال يمكن أن يشكل
موضوعا
نافيا قابلية «الكيل» ألن يكون
ً
ً
ً
ً
ً
للتحليل»(((.

كام نجد عند اإلبستيمولوجي كارل بوبر نقدً ا ال خيلو من تعريض بمفهوم الروح أو الوعي اجلمعي ،مناد ًيا
بتعويضه بمفهوم أكثر معقولية ،حيث يقول يف كتابه بؤس التارخيانية«:إن مفاهيم مثل ‹روح عرص ما› أو
روح أمة أو جيش  ...تدل عىل األقل عىل وجود فراغ ومساحة ينبغي عىل السوسيولوجيا أن متألمها بيشء
آخر أكثر معقولية»(.((1
كام أن ً
كبريا من السوسيولوجيني يتصور أن قراءة الظاهرة االجتامعية تستلزم النظرة التجريبية
قسم ً
(اإلمربيقية) ،بام تعنيه من توجه منهاجي (ميتودولوجي) استقرائي خيتص بلحظ «اجلزئي» بلحاظ
االستقراء) ،وهذا يعكس ما أملحنا إليه من قبل ،أي ذلك االنقسام الذي يفصل الرؤية السوسيولوجية
التجريبية (اإلمربيقية) التي تبتغي وصف الظاهرة ،عن الرؤية السوسيولوجية التي تبتغي «فهمها»،
بام يعنيه «علم اجتامع الفهم» من انشغال بـ«املعنى» كمكون رئيس وفاعل يف تشكيل وبلورة الظاهرة
اإلنسانية .من هنا،ال غرابة يف أن نجد مثل هذا التشكيك يف القدرة اإلجرائية ملفهوم «الرؤية إىل العامل»
وخصوصا يف قسمه التجريبي (اإلمربيقي).
سائدً ا يف البحث السوسيولوجي،
ً
يبتبني ّمما ذكرنا سابقًا أنه إذا كان بعض السوسيولوجيني ذوي النزوع التجريبي(اإلمربيقي) استهجن
قراءة الواقع املجتمعي من مدخل مفهوم نظري كيل كمفهوم «الرؤية إىل العامل» ،فثمة يف املقابل بعض آخر
توسل هذا املفهوم َو َث َّم َن قيم َته اإلجرائية.

وإذا انتقلنا بلحاظنا من التخصص السوسيولوجي إىل التخصص األنثروبولوجي ،سنلحظ أن
واعتبارا؛ فديفيد بيدين ( )D. Bidneyيقول يف اجلزء الذي خصصه
الباحثني جعلوا للمفهوم قيمة
ً
لـ«األنثروبولوجيا النظرية»« :من املهامت األساسية للذي يدرس امليتا -أنثربولوجي أن جيد املس ّلامت
الرئيسة التي تتعلق بطبيعة العامل وطبيعة اإلنسان السائدة يف نسق ثقايف ما» ،واألمر يف احلقيقة ما عاد
من اهتامم امليتا-أنثروبولوجي فقط ،بل إنه صار ،كام يقول مارسيل ريو« ،مركز اهتامم األنثروبولوجيا
عامة»(.((1
إننا نرى أن احتياج األنثروبولوجي إىل مفهوم إجرائي كهذا آت من طبيعة موضوعه ذاته؛ فمعلوم أن
تأسيس العلوم االجتامعية بدأ يف املجتمع الصناعي الرأساميل ،فاختذت السوسيولوجيا يف قسم منها
ً
موصول بتقنيات استقرائية لقراءة الظاهرة االجتامعية.
منظورا ماد ًيا
ً

((( المصدر نفسه.

;(10) Karl R. Popper, Misère de l’historicisme, traduit de l’anglais par Hervé Rousseau, recherches en sciences humaines
8 (Paris: Plon, 1956), p. 146.
(11) Rioux, «Remarques sur les concepts de vision».
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بتقبل هذا النوع من القراءات ،ألنه أفرز
ومعلوم أن مستوى التطور املادي للمجتمع الصناعي يسمح ّ
ظواهر ومستويات يف البناء االجتامعي قابلة ألن تُقرأ من مدخل البنية االقتصادية ،كام هي احلال يف علم
االجتامع املاركيس ً
مثل  ،لكن انتقال العلوم االجتامعية إىل دراسة املجتمعات البدائية أو املجتمعات
التي تقع خارج صريورة النمط احلداثي الصناعي ،جعل عدهتا املنهجية عاجزة عن أداء دورها التحلييل
والتفسريي ،إذ يمكن لدى التحليل املقارن للقيم وأنامط السلوك السائدة بني قبيلتني متجاورتني ،هلام
املناخ ذاته وأدوات اإلنتاج ذاهتا  ...أي البناء التحتي املادي ذاته ، ،أن نجد اختالفات كثرية ُ َت ُ
ايزهَا،
األمر الذي يعجز عنده املنظور السوسيولوجي املادي عن فهم هذا التاميز أو االختالف وتعليله ماد ًيا،
فال يبقى ّإل تفسري اختالف السلوك والظواهر من خالل بيان اختالف التصورات الثقافية التي حتملها
هاتان القبيلتان ،ألن اختالف النموذج التصوري الثقايف هو الذي يستطيع تفسري اختالف أنامط الفعل
والسلوك.
هنا ،كان ال بد من توسل أنثروبولوجيا ثقافية تنتبه إىل الدور الوظيفي الذي يؤديه نسق الدالالت واملعاين
«الرؤية إىل العامل» يف البنية االجتامعية ،وليس فقط توسل نظرة سوسيولوجية مشدودة إىل تفسري الظاهرة
الثقافية واالجتامعية بنوعية أداوت اإلنتاج السائدة ،والبيئة املادية ...

لذا ،كان مفهوم «الرؤية إىل العامل» من أهم املفاهيم التي أدت وظيفة إجرائية يف األنثروبوجليا الثقافية،
حتى صار مفهو ًما مركز ًيا يصعب االستغناء عنه .

والدليل عىل ذلك أن حتى يف حالة غياب املفهوم بدواله اللفظية تلك ،نلفي البحث األنثروبولوجي
مضطرا إىل توسل مفاهيم مقاربة تتعلق بالدالالت الثقافية العامة الناظمة للفعل االجتامعي واملؤثرة فيه،
ً
ُّ
منها ً -
«التشكل الثقايف» ) )Cultural Configurationعند كاليد كلوكهون ()C. Klukhohn
مثل  -مفهوم
معر ًفا إياه بكونه «جمموع املس ّلامت غري املعلنة ،التي
الذي ّ
عب عنه يف البداية بـ «مبدأ الثقافة الضمني»ّ ،
حيملها أفراد املجتمع من دون أن يعي أغلبهم ذلك» ،أو ما نجده عنده  -أي عند كلوكهون  -يف كتاباته
املتأخرة ،أي مفهوم «اجتاه القيم» الذي يقدمه بقوله« :من املالئم استعامل مفهوم االجتاه نحو القيم لتمييز
هذه املفاهيم القيمية التي تتميز بكوهنا :أ-عامة ،ب -منظمة ،ج -حاملة ألحكام وجودية»(.((1

ومفهوم اجتاه القيم حارض ً
أيضا يف أعامل تالكوت بارسونز ،كام تتكلم لورا طومسون من جهتها عن
تعرفها بأهنا«املس ّلامت القاعدية أو مفاهيم الثقافة يف ما يتعلق باملشكالت -املفاتيح
«القيم الرئيسة» التي ّ
للحياة ،أي الطبيعة والكون واإلنسان واحليوان والنبات والعالقات الرابطة بينها» .كام نلحظ عند
حرصا عىل التمييز بني نوعني من املس ّلامت ،مس ّلامت وجودية
إدوارد أدامسون هوبل ()E. A. Hoebel
ً
(((1
ومس ّلامت قيمية« ،تشكل برتابطها (الرؤية إىل العامل) يف ثقافة ما»  ،حمد ًدا القيم األوىل بكوهنا ختص
طبيعة الوجود ،بينام الثانية ختص التوصيف القيمي لألشياء والسلوكات (هل هي خري أم رش؟) ،وجمموع
ذلك يشكل «الرؤية إىل العامل» داخل النسق املجتمعي.
بل يمكن القول إن بعض األنثروبولوجيني ،مثل كروبر ) )Kroeberوكلوكهون ،يذهب أكثر من ذلك
تقريبا بني الثقافة والوعي اجلمعي (.((1
فيساوي
ً

( ((1المصدر نفسه.
( ((1المصدر نفسه.

(14) Rioux, «Remarques sur les concepts de vision».
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ونجد حتى السوسيولوجيني الرواد الذين هلم نزوع نحو التعامل مع الظواهر االجتامعية كام لو كانت
أشياء ،ال يغفلون ،شأهنم شأن دوركهايم ،توسل املعنى الكيل ،وال استهجان قيمته كأداة إجرائية يف حتليل
الظاهرة االجتامعية.

ويكفي للتدليل عىل ذلك استحضار تأويل أحد أشهر تالمذة دوركهايم ،بوجليه ) )Bougléالذي يقول إن
أستاذه كان يعتقد أن «املجتمع جمموع أفكار» وأن «املعتقدات اجلمعية هي البؤرة احليوية لكل جمتمع»(.((1

حاصل ما سبق أن البحث السوسيولوجي  -يف كثري من توجهاته ونامذجه  -مل يستطع االستغناء ،يف
ً
مرشوطا إىل حد كبري
مقاربته للسلوك االجتامعي ،عن املعاين والدالالت الكلية ،بل كان فهم السلوك
بفهم املعنى الكيل الثاوي داخل املجتمع .
ً
متداول
وهذا املعنى الكيل إذا مل يتداول يف البحث االجتامعي بتعبري «الرؤية إىل العامل» ،فإننا نجده
بدوال لفظية مغايرة ،تؤكد ما سلف أن قلناه من قبل وهو أن فهم الوجود البرشي ،حتى يف مستوياته
الفعلية واملادية ،مرشوط بفهم املعاين الثقافية الكربى التي حتايث ذلك الوجود ،األمر الذي يضطر
وتلمس دوره يف
الباحث يف األنساق املجتمعية إىل اصطناع مفاهيم إجرائية لِ َل ْح ِظ املعنى الكيل
ّ
تشكيل السلوك.

ومن ثم نستنتج أن مفهوم «الرؤية  »...ذو قيمة وحضور ليس فقط يف الكتابة الفلسفية ،بل حتى يف
القراءات السوسيولوجية واألنثروبولوجية املعنية بفهم السلوك اإلنساين كفعل اجتامعي ،وحضوره
يف حقل العلوم اإلنسانية دليل عىل أنه وسيلة منهجية رئيسة لفهم الظاهرة اإلنسانية حتى يف مستوياهتا
األساسية ،أي كسلوك أو فعل ملحوظ.
واجتاهنا يف النظر يقوم عىل نقد املقاربات املادية التي تنظر إىل الوجود املجتمعي كمجموعة من البنى
والرشوط ،جاعلة من املعتقد الديني والرؤى الفلسفية ونسق القيم جمرد طينة طيعة تتأثر وال تؤثر؛ إذ
نراها مقاربات أبعد ما تكون عن القدرة عىل فهم الظاهرة اإلنسانية ،مثلام أن ردة الفعل التي تعتقد أن
ليس لبنية العيش املادية للعيش تأثري هلا يف الفكر ،هي ً
أيضا واقع يف قراءة خمتلة .

ومن ثم نرى أن املدخل املنهجي نحو حتليل الظاهرة اإلنسانية مرشوط بالقدرة عىل حلظ «املعنى الكيل»
السائد ،وحتليل عالقاته بمجمل البنية االجتامعية والثقافية ،وهي العالقات التي تكشف عن جتاذب التأثر
والتأثري بني الفكرة واملادة ،مع اعتقادنا بأولوية الفكر باعتبار أن املادة ال تبقى خا ًما يف البناء االجتامعي
بل ختضع لصياغة فكرية بد ًءا من تسميتها وتصنيفها وتقويمها ،ثم استعامهلا .ويؤكد هذا وذاك اختصاص
الظاهرة اإلنسانية ومتايز نمط وجودها عن نمط الوجود الطبيعي.

لكن ما معنى خصوصية الظاهرة اإلنسانية يف سياق بحثنا القاصد تأسيس إجرائية مفهوم «الرؤية
إىل العامل»؟

إن التوقف هنا لتحديد داللة اخلصوصية مهم ،ال للتمييز بني حقيل العلوم اإلنسانية والطبيعية فحسب،
بل ً
نطبق مفهوم «الرؤية إىل العامل» بمدلوله كرشط حتمي للوعي
أيضا لوضع احرتاس منهجي حتى ال ّ
والذوق ،أي بوصف تلك «الرؤية »...حتمية شارطة.
( ((1المصدر نفسه.
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ّأما كيف يتم هذا االحرتاس ببيان اخلصوصية ،فنكتفي هنا بأن نشري إىل خصيصتي الوعي واحلرية( ((1اللتني
متيزان نمط وجود الكائن اإلنساين عن النمط الوجود الطبيعي واحليواين اخلاضع ملنطق الرضورة والغريزة.

ومن ثم كان من الالزم حلقل العلوم اإلنسانية أن حيايثه ذلك احلس اإلبستيمولوجي ِ
القلق من اخلضوع
نظرا إىل التاميز املاهوي بني نمط الوجود اإلنساين ونمط الوجود
لنموذج (براديغم) العلوم الطبيعيةً ،
الطبيعي ،وإن مل يستثمر هذا احلقل املعريف ،يف أكثر اجتاهاته النظرية ،مستلزمات مقولة احلرية اإلنسانية؛ إذ
نازعا نحو تقديم الرشط االجتامعي كحتمية نافية لإلرادة .
ظل ً
هنا ،ينبغي أن ندرك االمتياز بمعنى مزدوج ،فننافح من خالل التنصيص عليه عن وجوب إدخال مقولة
نظرا إىل امتياز الكائن اإلنساين باحلريةّ ،أل نجعل
املعنى الكيل يف حتليل السلوك البرشي .كام ينبغيً ،
«املعنى الكيل» ِلـ«الرؤية إىل العامل» ذا فاعلية حتمية شارطة عىل نحو مطلق ،بل ً
رشطا يؤثر يف التفكري لكن
نظرا إىل امتياز الكائن اإلنساين بخاصتي
من دون إغفال مقدار الفرادة يف متثّل ذاك املعنى واالمتثال لهً ،
الوعي واحلرية.

كليا» ،ليست جمرد جزء داليل من مجلة الدالالت والرموز
ثم إن «الرؤية إىل العامل» ،باعتبارها «معنى ً
الثقافية املتداولة ،وال هي تقليعة من مجلة التقليعات الوقتية ،بل هي متجذرة يف أعامق الكينونة اإلنسانية
واالجتامعية ،وبالتايل ال يمكن التحوالت والتغيريات الثقافية ،مهام تكن وساعتها وقوهتا ،أن تغري يف
مكون
حلظة وجيزة وعىل نحو جذري نمط الرؤية السائد ،بل إن املعنى الكيل أو «الرؤية إىل العامل» أبطأ ّ
ثقايف عن اقتبال الصريورة واخلضوع ملنطقها القايض بالتغري والتحول.

مفهوم «الرؤية إلى العالم»
وسؤال اإلمكان اإلجرائي من منظور إبستيمولوجي
بعد بيان ما سبق ،لنستعد اآلن استفهامنا السابق:

ل ِ
هل مفهوم «الرؤية إىل العامل» ،بام يفيده من َ ْ
ــظ كلية املعطى الثقايف واملجتمعي ،قابل ألن يكون أداة
إجرائية من منظور إبستيمولوجيا العلم ؟
أقول لنستعد السؤال مع إعادة النظر يف حتديد املقصود من العلم ،وذلك ألننا لسنا هنا بصدد بحث
سوسيولوجي ،بل بحث تأرخيي فلسفي ،ولذا يصري السؤال:
هل مفهوم «الرؤية إىل العامل» ،بام يفيده من حلظ األنساق الدينية والفلسفية ،قابل ألن يكون أداة إجرائية
من منظور ال َّت ْأريخ الفلسفي؟

حتى لو مل يكف التحليل السابق املدافع عن القيمة اإلجرائية ملفهوم «الرؤية إىل العامل» من منظور
سوسيولوجي وأنثروبولوجي ،فإن تغيرينا لدوال السؤال كاف لتربير طرحه .
أصلت لمعنى الكائن اإلنساني ومكمن
( ((1في السياق الفكري األوروبي ،ت َُع ّد الفلسفة الكانطية من أشهر النماذج الفلسفية التي ّ
امتياز نمطه في الكينونة ،حيث ميز كانط الوجود اإلنساني من الوجود الطبيعي ،وال سيما الحرية.
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ً
مشغول ببلورة رؤى العامل ومشدو ًدا إىل مطلب كلية املعنى
هنا نسارع إىل القول إن التفكري الفلسفي ليس
فحسب ،بل إن بنية النسق الفلسفي ذاته تكاد تطابق بنية مفهوم «الرؤية إىل العامل» ً
أيضا.
مربرا
أمرا ً
وهذا التوافق أو املطابقة ال جيعل اختاذ املفهوم أداة لتحليل األنساق واملنظومات الفلسفية ً
فحسب ،بل جيعله رضور ًيا من الناحية املنهجية ً
أيضا.

لكن ال بد هنا من معاودة التفكري يف لفظ اإلجرائية ،فالقول بأن مفهوم «الرؤية إىل العامل» يتطابق ويتناغم
إجرائيا يف التحليل ،بل ال بد من بناء املفهوم وبيان عنارصه
منظورا
مع األنساق الفلسفية ال يكفي الختاذه
ً
ً
نحول املفهوم من مدلوله
ومكوناته عىل نحو يسمح ببناء زوايا النظر التحلييل وتقعيد أدواته .فكيف ّ
النظري العام إىل مدلول إجرائي؟ وما هي مكوناته ؟ وكيف يمكن أن نتخذها أداوت لتحليل «النسق»
الثقايف اإلغريقي؟
من املفيد أن نستحرض هنا أطروحة ديلتاي الذي ُيعترب  -بحسب كثري من الباحثني  -مبتدع
مصطلح «الرؤية إىل العامل»  .ومع أننا نشكك يف هذه النسبة باعتبار أن اللساين األملاين فيلهلم فون
هامبولدت كان قد استعمل يف سنة  1835مفهوم  Weltansichtبمدلول مقارب ( ،((1فإننا نرى
أن دلتاي رائد من رواد بناء هذا املفهوم ،وأحد أوائل الفالسفة الذين مل حيددوا مدلوله فقط ،بل
حددوا ً
قربه من مستوى املفهوم اإلجرائي بام تعنيه اإلجرائية من اقتدار
أيضا عنارصه ،األمر الذي ّ
حتلييل منهجي.
و ّمما يؤكد تناغم مطلبنا ،أي حتليل املعتقد الديني اليوناين مع مفهوم «الرؤية إىل العامل» الذي نحن بصدد
بيان داللته وطابعه اإلجرائي ،أن بلورة هذا املفهوم من حيثية عالقته بـ «الوعي اجلمعي» ،من ِق َب ِل دلتاي،
كانت حارضة يف حتليله ألطروحتي هيغل وشاليامخر يف ما خيص دراسة الظاهرة الدينية بالتحديد ،إذ
يقول دلتاي:
« إن كتابات شاليامخر يف شأن الدِّ ين هي التي أوحت بأمهية مفهوم الوعي اجلمعي يف جمال دراسة األديان
 ...كام أننا نعلم اليوم أنه حتت تأثري خطاب يف شأن الدِّ ين ،ولد املفهوم اهليغييل عن الوعي اجلمعي»(.((1
فام هي العنارص الذي تؤسس داللة هذا املفهوم عند دلتاي؟

ِ
مليا عند
لنستهد هنا بأحد أكرب املتخصصني يف فلسفته ،أقصد هودجز ) )H.H. Hodgesالذي توقف ً
مسائل معناه ،فخلص إىل القول إن دلتاي ّ
ً
شكل مفهومه بثالثة عنارص مرتابطة بنيو ًيا ،هي:
هذا املفهوم
«العنرص األول :يتكون من املعتقدات املتعلقة بالطبيعة والعامل التجريبي .والعنرص الثاين :يتأسس انطال ًقا
املعب عنها بواسطة أحكام القيمة .والعنرص الثالث :ينتج من
من العنرص األول ويتعلق بنسق األذواق ّ ...
(((1
العنرصين السابقني :وهو جمموع الرغبات  ...والواجبات ،واألهداف ،والقواعد العملية واملبادئ» .

(17) Anne-Marie Chabrolle-Cerretini, La «Vision du monde» de Wilhelm von Humboldt: Histoire d’un concept
linguistique, langages (Lyon: ENS éd., 2007), p. 61.
(18) Wilhelm Dilthey, L’Edification du monde historique dans les sciences de l’esprit, trad., présentation et notes par
Sylvie Mesure, Passages (Paris: Ed. du Cerf, 1988), p. 104.
(19) Rioux, p. 9.
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هل نأخذ هبذا التفصيل يف بنية املفهوم ،عىل نحو ما استخلصه هودجز من دلتاي؟
بطبيعة احلال ،يمكن تربير التفصيل الداليل السابق ملفهوم «الرؤية إىل العامل» عىل نحو ما قدمه هودجز
يف قراءته لدلتاي ،لكن املطلب الذي نرمي إليه ال يسمح لنا بإبقاء تلك املكونات عىل تلك الشاكلة،
ألننا نطلب مفهو ًما يتميز باإلجياز واإلمكان اإلجرائي ،يف حني أن يف التفصيل املقدم لدالالت تلك
ً
وتداخل من جهة ،وانشدا ًدا إىل ما يالئم حتليل الفعل ال حتليل الفكر،
تفريعا
املكونات السابق بياهنا
ً
ومن ثم فهي أداة إجرائية موائمة للتحليل السوسيولوجي واألنثروبولوجي ،وال تتفق من ثم مع حتليل
الوجود الذهني.
إجرائيا مع هذا النمط يف الوجود؟
ومن ثم ينبغي أن نعيد بناء املفهوم ليتوافق
ً

بتوسلنا مفهوم «الرؤية إىل العامل» يف ما ييل من سطور ،نقصد حتليل املعنى الكيل السائد يف املجتمع
البرشي ،ونعني به نسق املعتقدات التي حتدد لإلنسان طريقة فهمه لذاته وللعامل املحيط به.
ّأما من حيث عنارص املفهوم التي ستمكننا من التحليل ،فإننا نأخذ بثالثة عنارص مدخلية كربى هي:

 -مفهوم األلوهية.

 مفهوم الكون (الوجود الطبيعي). مفهوم اإلنسان (الوجود البرشي).منهجيا ،بل هو نتاج حتليل لألسئلة املؤسسة للمعنى الكيل.
افرتاضا
ً
والداعي إىل ذكر هذه العنارص ليس
ً

ومن هنا تعلق مطلبنا بأداة إجرائية لتحليل السلوك الفكري املرتبط بذاك املعنى ،لنخلص إىل نوع
اإلجابات التي يعطيها لتلك األسئلة.

فإذا كان هودجز ً
مكونات الرؤية مفهوم األلوهية  -عىل الرغم من إمكان القول
مثل مل يذكر يف ّ
مكون رئيس يستلزم االستحضار والذكر ،عند حتليل
بوجوده
املكون األول  -فإننا نعتقد أنه ّ
ضمنيا يف ّ
ً
فعل التفكري.
املكون الثاين« ،الكون» (الوجود الطبيعي) ،فرضورة استحضاره آتية من جهة أنه موضوع السؤال
ّأما ّ
البدئي للفلسفة ،إذ تبدو يف حلظة ظهورها األول مشدودة إىل سؤال الوجود وأصله ومآله ،وذلك
لعرضية ذلك الوجود وصريورته .وآتية من جهة ثانية من طبيعة العالقة اجلوهرية التي تربط التفكري
كفعل ذهني بالوجود من حيث هو موضوع هلذا الفعل .صحيح أن تطور منظومة املعرفة العلمية ،بد ًءا
من اللحظة احلداثية ،حاول انتزاع الوجود الطبيعي من احلقل الفلسفي وتأسيس احلقل املعريف العلمي،
لكن ذاك االنتزاع ال يربر درس املوقف الفلسفي من الوجود الطبيعي ،ألنه مل يتخل عن التفكري فيه
وحتديد داللته الكلية؛ ذلك ألن احلقل املعريف العلمي يتناول الوجود بمنظار جزئي ،وهو بالتايل ال
يستجيب للحاجة إىل الداللة الكلية ،وليس يف إمكانه إشباعها بأدواته املنهجية القائمة عىل التحليل
والتكميم (التحديد الكمي) ،ال التأمل والتنظري ،ومن ثم فالعلم ،يف تقديرنا ،يتحسس الوجود وال
يفكر فيه!
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ّأما السؤال عن اإلنسان ،فموصول بالسؤال عن الوجود ومرتبط به ،عىل نحو ال ينفك عنه ،وإن تأخر
تركيزا عىل سؤال الوجود ،ثم
تكثيف االنشغال به؛ ففي صريورة تطور الفكر الفلسفي نلحظ يف البداية
ً
تفكريا
وخصوصا السقراطية ،إعادة ترتيب أولويات االنشغال الفلسفي ليصري
سيجري مع الفيثاغورية،
ً
ً
مكث ًفا يف سؤال اإلنسان.
إهنا تلك األسئلة املتعلقة بمعنى الوجودين اإلنساين والطبيعي ،التي يشكل جواهبا جوا ًبا عن أصل
اإلنسان والكون ومصريمها ،وما يلزم عن هذا اجلواب من معايري وقيم ناظمة للسلوك االجتامعي .وهي
األسئلة الرئيسة التي استشعرها الكائن اإلنساين منذ ِ
القدم ،وال يزال يستشعرها ويطلب جواهبا ،عىل
يدعيه الفكر الفلسفي ما بعد احلداثي من جماوزة امليتافيزيقا ،ومن ثم ختطي األسئلة الكلية وما
الرغم ّمما ّ
يرتبط هبا من مطلب إنتاج الرسديات الكربى.
ربام تتعطل آلية إنتاج الرسديات الكربى ،هذا صحيح ،لكن هذا التعطل ال يعني حصول إشباع وانتفاء
احلاجة الشعورية والعقلية إليها ،ألهنا موصولة بأسئلة الوضع الوجودي البرشي يف مستواه النفيس
العميق ،وإذا أمكن إنتاج خطاب فلسفي يس ّفه االنشغال هبا ،أو حتى نقد إبستيمولوجي يكشف عن
استعصاء بحثها بقدرات العقل ،فال يكفي شيوع ذاك املقال يف التفكري الفلسفي املعارص لتوكيد انتفاء
وجود ذاك اإلنشغال واالحتياج من صميم الكينونة اإلنسانية.
هذا ً
فضل عن أن هذا املقال املس ّفه لالنشغال باملعنى الكيل هو توكيد ألمهية اصطناع هذا املفهوم يف حتليل
حتى النامذج الفلسفية املناهضة له ،ألنه مدخل لقراءة داللة هذا املقال ذاته.
املكونات يف بناء الرؤية ،والداعي إىل ذلك ال
مكون األلوهية عىل غريه من
ّ
وقد ُيلحظ أننا قدمنا ّ
يعني أن ترتيب أنساق الرؤى كلها يقوم بالرضورة عىل أولوية األلوهية ،بل ثمة رؤى فلسفية
وميثولوجية ال تنتظم بناها وفق ذاك الرتتيب ،إذ منها ما يرتب األلوهية تالية للكون ال سابقة له
 ،ومثال ذلك واضح يف «تيوغونية» الشاعر اإلغريقي هزيود ) )Hesiodالقائلة بأولوية اخلاوس
عىل أورانوس .
املكونات بأهنا تعبري عن اقتناعنا بأمهية الدِّ ين ،عامة ،كشارط يف عملية تأسيس
لذا نفرس األولوية يف بيان ّ
مكوهنا املركزي ،أي األلوهية بحسب طبيعة األنساق والفلسفات.
املعنى ،وإن تباين متوضع ّ
كام أن حضور األلوهية ال يعني بالرضورة أن كل رؤية إىل العامل تؤمن هبا ،بل يعني ً
إجرائيا ،بمعنى
حلاظا
ً
مكون األلوهية لنتبني
أن حتى الفلسفات امللحدة التي تزعم نفي األلوهية ينبغي أن نتخذ يف مقاربتها ّ
أساسا لكثري من البناءات الداللية واملعرفية األخرى املتعلق بامهية الطبيعة
كيف أن استبعاده يكون
ً
واإلنسان والقيم .
ختا ًما ،يتبني من التحليل السابق أن املدخل املنهجي لتحليل الظاهرة اإلنسانية ،وال سيام يف
مستواها املعريف ،مرشوط بالقدرة عىل حلظ «املعنى الكيل» السائد ،وحتليل عالقاته بمجمل البنية
االجتامعية والثقافية.

