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يف البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًّا.

 .2يشرتط انسجام املضمون واملنهج مع أولويات املجلّة يف نقد الفكر الغريب،
وعدم االكتفاء بعرض األفكار ووصف األقوال.
 .3أن يُكتب البحث باللّغة العرب ّية ،ويُرسل منه نسخة إلكرتون ّية بصيغتي ()Word
متسلسل.
ً
ترقيم
و ( ،)pdfبحدود  5,000کلمة ،عىل أن ت ُرقّم الصفحات
ً

 .4تقديم ملخّص للبحث باللّغة العربيّة ،يُوضع يف أ ّول البحث ال يزيد عن
( )300كلمة ،عىل أن يتض ّمن عنوان البحث واسم املؤلّف.
 .5تنرش املجلة ترجمة ملخّصات األبحاث باللغة اإلنكليزية.

وتخصصه
الصفحة األوىل من البحث عىل اسم الباحث وعنوانه،
ّ
 .6أن تحتوي ّ
(باللغتني العربيّة واإلنكليزيّة) ورقم الهاتف والربيد اإللكرتوين.
السرية العلم ّية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلّة للمرة األوىل.
 .7إرفاق نسخة من ّ

 .8يت ّم التّعريف بالكتب واملقاالت وسائر املصادر املعلومات ّية يف نهاية ال ّدراسة
حح ،الجامع ،أو املرتجم الذي يذكر بدالً من املؤلّف)،
بالطريقة التّالية :املؤلّف (املص ّ
تاريخ طباعة األثر ،العنوان ،ويُضاف يف الكتب ،مكان ال ّنرش وال ّنارش ،ورقم الصفحة،
ويف املقاالت اسم املجلّة العلم ّية ورقم الجزء أو الدورة ورقم الصفحة ورقم ال ّنسخة
أيضً ا .وت ُدرج يف املواد املعلومات ّية ما عدا املصادر املطبوعة كاآلثار اإللكرتون ّية أو
والسمع ّية ،ووسيلة اإلعالم التي تعرض هذا األثر.
املواد املرئ ّية ّ

قواعد النشر

 .9يُشار إىل املصادر واملراجع جميعها بأرقام الهوامش التي تنرش يف أسفل كل صفحة .وتراعى
األصول العلميّة املتعارفة يف التّوثيق واإلشارة بأن تتض ّمن :اسم الكتاب ورقم الصفحة.

مفصلة من املصادر واملراجع يف آخر البحث ،ويف حالة وجود مصادر
 .10يز َّود البحث بقامئة
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أجنب ّية ت ُضاف قامئة بها منفصلة عن قامئة املصادر العرب ّية ،ويُراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبايئ ألسامء
املجلت ،أو أسامء املؤلفني.
ّ
الكتب أو األبحاث يف
 .11أن ال يكون البحث قد نُرش سابقًا يف مجلّة أو كتاب أو موقع الكرتوين ،...وليس مق ّد ًما إىل أيّة
مستقل بذلك.
ّ
وسيلة نرش أخرى ،وعىل الباحث تقديم تع ّهد

تعب بالرضورة عن وجهة نظر جهة
تعب جميع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ .12
اإلصدار ،ويخضع ترتيب األبحاث املنشورة العتبارات فن ّية ومنهجية فقط.
يخص حقوق امللكية الفكريّة للمؤلّفني.
 .13تراعي املجلّة األنظمة مرع ّية اإلجراء فيام
ّ

 .14يجب أن يرفق الباحث تع ّه ًدا خطّيًّا ببحثه وفق اآليت :جانب مدير تحرير مجلة االستغراب املحرتم
أق ّر أنا املوقّع عىل هذا أدناه وأتع ّهد( ....يذكر اسم الباحث)

(....الصفة العلمية للباحث)

بأن هذه املادة وعنوانها( ........:العنوان الكامل للبحث) هي من إنتاجي العلمي ،ولهذا فهي تدخل
والتجمة وإعادة
يف ملك ّيتي الفكريّة ،ومل يسبق نرشهاّ ،
حق الطبع وال ّنرش ّ
وإن أعطي مجلّتكم الكرمية ّ
ال ّنرش والتوزيع الورقي أو االلكرتوين.
 .15تخضع األبحاث املستلمة لربنامج االستالل العلمي (.)Turnitin

 .16ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيئة التّحرير.

رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وعىل وفق اآللية اآلتية:
 .17تخضع األبحاث لتقويمٍ وتحكيم ّ

أ-

يبلّغ الباحث بتسلّم املا ّدة املرسلة للنرش خالل م ّدة أقصاها أسبوع من تاريخ التسلّم.

ب -يخطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيئة التّحرير عىل نرشها وموعد نرشها املتوقّع.

ت -األبحاث التي ترى اللجنة وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها ت ُعاد إىل أصحابها،
مع املالحظات املح ّددة ،يك يعملوا عىل إعدادها نهائيًّا للنرش.
ث -األبحاث املرفوضة يبلّغ أصحابها من دون رضورة إبداء أسباب ال ّرفض.
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املبتدأ
الغرب في معناه وال معناه
ُ
محمود حيدر

رمبا مل تظهر حضار ٌة يف التاريخ أكرث التباساً وتعقيدا ً من حضارة الغرب الحديث.
جبتها غوايات الثورة التقنيّة،
وما قولُنا هذا ّ
ح َ
إل قصد الوقوف عىل املعنى املسترت لحيا ٍة َ
اللمعنى .والذين ذهبوا إىل اعتبار الصفة الرئيس ّية لألزمنة الحديثة "نقض
فأدخلتها كهف َّ
املطلق" ،إنّ ا رموا إىل استبيان املعضلة الكربى التي أمسكت مبعنى الغرب ،ومل َّا تُفلِتُه
من ِ
املؤسسس لعقيدة الحداثة ،فذلك
نقض املطلقِ هو املبدأ
شاكها قَطْ .فإذا كان
ُ
ِّ
معناه أ ّن النسبيّة بنزعاتها ومدارسها املختلفة -من االسميّة والوجوديّة ،والذاتيّة ،إىل
ٍ
صلد يهيمن عىل عقل الحضارة
ال ّنفع ّية ،والوضعان ّية َّ
والل أدريّة -صارت أدىن إىل وثنٍ
الحديثة وروحها .لهذا جاز القول إ ّن التشاؤم املنغرس يف معنى الحياة الحديثة هو
بكل يشء ،حني أُري َد لها أن تصري بديالً من
الحاصل الكاريث لـ "نسبويات" أمسكت ّ
املطلق واملتعايل .والنتيجة أ ّن اإلنسانيّة َستُح َر ُم من تفاؤلها بالرجاء املأمول ،ثم لتلج
ظلامت العدم ّية والّالجدوى .فعندما تكون حياة اإلنسان مح ّدد ًة حرصا ً بإشباع ال ّرغبات
خ ِنقة ،هو تناهي الحياة عند
ال ّنفسيّة والبيولوجيّة ،فالحصيلة املنطقيّة لهذه الحرصية امل ُ ْن َ
أسوار األهواء العارضة.

يحمل عىل ال ّنظر إىل عمق املعضلة الغرب ّية ،أ ّن اآلثار الكارث ّية املرتت ّبة عىل إقصاء
ُ
ما
املطلق من فضاء املعنى تجد ما يسوغها يف النظام األنطولوجي للحداثة بر ّمته .يُستظه ُر
يل لو نحن نظرنا يف عمق البنية امليتافيزيق ّية لهذا النظام .ولسوف يتبيَّ
األم ُر عىل نح ٍو ج ٍّ
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لنا كيف انحكمت بنيتُه إىل خارط ٍة معرف ّي ٍة يستحيل التفكري خارج خطوطها املرسومة
كل شأنٍ من شؤون
بإتقان .ففي رحلة البحث عن املعنى ،انربى العقل الحديث ليحيل َّ
يف الذي حقّقته
اإلنسان والوجود إىل سلطان العلم وذكائه .كان ذلك هو اإلنجاز االنعطا ّ
طوباويات الحداثة ابتدا ًء من القرن السادس عرش ،واستتباعاً إىل القرون التالية ،ثم إىل
زمن الحداثة الفائضة .الذي حصل ،أ ّن هذه "الطوباويات" ق َّيدت مجتمعاتها بـأغالل
كنص مستباح ،ثم لتحكمه بأنظم ٍة صارم ٍة ،وت ُقيص
العقل الحسايب ،ثم راحت تعيد إنتاجه ٍّ
كل ما ال ميت إىل ِق َي ِمها ِ
بصلة .وهكذا بدا أن الخارطة املعرف ّية نفسها ،هي التي سرتسم
ّ
معنى اإلنسان وقيمته يف الحياة املعارصة.
* * *
ماذا كانت النتيجة؟..

املؤسس للعقل
تبتدئ السرية الغربية يف تعيني ماه ّية املعنى الذي هي فيه من املبدأ
ِّ
توسلِ املحدو ِد والنسبِّي
الحديث .وهو ما نعني به عىل األخص ذاك الذي قام عىل ُّ
التوسالت معايري كل ّية وثابتة لتحديد معنى
والذات واالنتفا ِّعي درب ًة له .ثم جعل من هذه
ِّ
ُّ
الحياة وغايتها.

رمبا غاب عن أهل الحداثة وفالسفتها أ ّن التأسيس املنبني عىل نفي املطلق هو يف
مبني عىل نفي وجوده الواقعي نفسه .ذلك بأ ّن من ينفي حقيقة الوجود الكيل ،فإنّه
األصل ٌّ
إذ يفعل ذلك ،ينفي األصل الذي تتف ّرع منه املوجودات الجزئيّة وهو منها .األمر الذي
كل يشء
لكل مح َّدد ونسبي ،ويتح ّول ّ
سيفيض منطقياً إىل نفي وإقصاء الحقيقة الوجوديّة ّ
مبا يف ذلك اإلنسان إىل كائن بال غاية وال آخرة .فلو كان لنا أن نستقرئ هذه الجدليّة
املعاكسة ،لوجدناها ساري ًة يف بنات األفكار والنظريات التي جاء بها رواد الحداثة
األوىل ،وسائر املدارس والتيّارات التي أطلقتها حقبة ما بعد الحداثة .كانت مجاوزة
املطلق والركون التام إىل املالحظة والتجربة أ ّول معرثة تكوين ّية ستصيب العقل الحديث
كل بنية منطقيّة ضاربة بجذورها يف البنية األنطولوجيّة
يف صميم بنيته املنطقيّة .فإذا كانت ّ
الليشء.
اللوجود أي إىل ّ
ونسبي ينتهي بالرضورة إىل ّ
كل ما هو متنا ٍه
ومتّصلة بها ،فإ ّن ّ
ّ
كل يشء آيالً إىل الفناء والعدم .وهذه الحقيقة ال تنسحب عىل
وطبقاً لهذه الدربة يصري ّ
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اإلنسان فحسب ،وإمنا أيضاً عىل سائر املوجودات .وليك ال تنقفل اآلفاق أمام حيا ٍة،
هذا مصريها املحتوم ،انربت الفلسفة الحديثة إىل اخرتاع مخرجات تقيها االنسداد
وانعدام التعاقب .ورمبا كانت "التكراريّة" هي إحدى تلك املخرجات النيتشويّة يف ما
ُعرف بنظرية "العود األبدي لذات النفس" .غري أ ّن عقل الحداثة مل يدرك  -وهو مييض يف
ميتافيزيقي بالفطرة ،وهو املوجود
التنظري االبستمولوجي ملعنى الحياة ،أ ّن اإلنسان كائ ٌن
ٌّ
الوحيد الذي يح ّدد معناه عندما يعي حقيقة مت ُّيزه الوجودي .ثم إ ّن اإلنسان الذي أنزل
العقل الوضعي من معناه ،وح ُده الذي يستطيع أن ينظر بفطرته إىل ما وراء حدود وجوده
املادي وحدو ِد أي موجود آخر يف الكون .فاإلنسان حني مييض إىل تحقيق معناه يدرك
ِّ
أنّه لن يكون له ما يريد إال بردم فجوة العدم التي هو فيها .وأل ّن اإلنسان هو يف أصل
وعي بحقيقة الحياة واملوت .وهي الحقيقة
خلقته مزيج من الوجود ّ
واللوجود .فإنّه عىل ٍ
الواقع ّية العظمى التي ال يشوبها ريب وال شائبة .عند هذه النقطة القلقة التي وصل إليها
التفكري الحديث بدت الحياة الحديثة أمام مفرتقٍ خطريٍ بني الوجود والعدم .وأل ّن التفكري
جة العدمية ،ثم
الحدايث أعرض عن الالّمتناهي ،وأخلد إىل األرض
َّ
الصمء ،فقد وقع ل َّ
مىض بعيدا ً يف الّالمعنى.
* * *
مل يكن القلق الذي طغا عىل حضارة الحداثة ،سوى أحد العناوين الكربى التي َو َسمت
مجمل معارف الغرب وعلومه اإلنسان ّية .فالقلق الذي بات صفة أنطولوج ّية يح ّدد معنى
ناتج االنفصال املريع الذي اقرتفته
الحياة الحديثة مل يكن حاالً عارضاً .فهو يف حقيقته ُ
ميتافيزيقا الحداثة بني الله والعامل .وليس من الغرابة يف يش ٍء أن تجيء املباين الكربى
ومنطقي لهذا االنفصال .ولذا فمن البداهة أن يؤ ّدي القلق
بديهي
للحضارة الحديثة كمنتج
ٍ
ٍ
واللمعنى.
املتامدي بالحياة اإلنسان ّية إىل الخواء ّ

الفالسفة الغربيون الذين تاخموا هذه الحصيلة املؤملة يف الحياة الحديثة ،سعوا إىل
البحث عن سبيل نحو تفاؤل ب َّنا ٍء يستعيد املعنى .وهو ما استدل عليه كثريون منهم مل َّا
يف يجاوز طور العقل الوضعي وتناهيه ،إىل طور يطلق الفكر والنفس
ذهبوا وجهة أفقٍ معر ّ
نحو الرخاء والسكينة.
االستغراب 23
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المبتدأ

كل الذين نقدوا معنى الحياة يف أزمنة الحداثة ،مدار االحتجاج عىل
تلقاء ذلكَ ،دا َر ّ
كل يشء مع بداية العرص الصناعي .ويف حقبة
قهريات قيم رأس املال التي اجتاحت ّ
ما سمي "ما بعد الحداثة" مثَّلث املدارس والتيارات النقديّة مناذج من هذا الصنف
االنطولوجي وحرصيَّ ِتها
من التدافع الحجاجي .سوى أنّها مل تفلح وبحكم تكوينها
ّ
رضب من "جيولوجيا ثقافية" تنقد املعاثر الجوهريّة ملعنى
املعرف ّية من استحداث
ٍ
الحياة الحديثة.

لقد وقعت ما بعد الحداثة مثلام وقعت الحداثة األوىل يف املعضلة نفسها وهي
تبحثُ عن معنى اإلنسان .كان "اإلنسان الحديث" يف عرص األنوار يرى الدنيا لوناً
واحدا ً متاماً بلحاظ الحسن والقبح .و "اإلمكان" فقط هو الذي يجعلها جميلة أو بال
قيمة ،يف حني أ ّن الدنيا بالنسبة للنمط املثايل ملا بعد الحداثة ،مليئة بالحسن والقبح
لكل يشء حسابه ،ويجب الكشف عنه ،وأ ّن عىل اإلنسان معرفة وظيفته ومسؤوليته
وأ ّن ّ
األساسية يف أية حالة يكون فيها .وهكذا يكون الشخص "الناجح" يف منطق ما بعد
الحداثة هو ذاك الذي يخضع لوظيفته سواء أبَل َغ الوضع املنشود أم مل يبلغه!

إىل ذلك كلّه ،سرنى أ ّن أه ّم عنرص مق ّوم لفكر ما بعد الحداثة هي الجنبة الذاتان ّية
منه .وعىل هذا األساس ظلّت عنارص التفكري الحداثوي وأجزاءه محفوظ ًة يف ما بعد
الحداثة ،فيام بقي بعضه اآلخر واألسايس كام هو عىل نشأته األوىل .ذاك يعني أ ّن
الذين نقدوا الحداثة من املعارصين مل يستطيعوا النفاذ إىل مع ًنى للحياة يجاوز مرجع ّية
املؤسسني األوائل ومناهجهم.
ّ
يب الذي قام عىل نقض
هكذا يبدو الغرب يف معناه وال معناه .فال ّنظام
ّ
املعنوي الغر ّ
معنى األلوهيّة الراعية لإلنسان والكون ،هو نفسه النظام الذي سينتج ال معناه وخواءه
املستدام.
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الملف
اعتبار نقد الفكر الغريب أصل حاكم عىل جميع بحوث امللف وال يُعترب موافقاً لرشوط
املجلة وسياساتها كل بحث ال يتض ّمن نقدا ً لألفكار املطروحة فيه يف كل ما ميكن فيه النقد.

ونقصد بالنقد أن يعتمد الباحث منهجاً معيّناً يف بحثه يُجري عىل أساسه قراءة
تبي
تحليلية نقدية للموضوع قيد البحث من خالل املناقشة التحليلية بعني ناقدة ّ
العيوب واملعاثر املعرفية ومواضع الخلل والتهافت املضموين والبحثي واملنهجي يف
ما يتعلّق مبوضوع البحث.

ميت�افزييقا العيش األحسن؛ قراءة يف تأصيالت احلكمة املتعالية ملعىن احلياة
مسعود آذربيجاين

ُ ِّ
ُ
ضللة؛ القول ّإن الغرب ٌ
كريم هو مجرد محض وهم
حياة ُمريب�ة وم
كيشور محبوباين

ّ

خطاب الكراهية كنمط حياة غربي�ة؛ عوملة القيم عرب مواقع وسائل التواصل
سعد عبد السالم

نقدي ألعمال فالسفة ّ
ّ
ّ
غربيني
الوجودي؛ استقراء
معىن احلياة والمأزق

صابرين زغلول السيد

ّ
األنرثوبولوجية ألسلوب احلياة
نقد املباين

أمري قربان بور لفمجاين

ّ
ّ
باجلزيئ
كيف أثرت الفلسفة يف معىن احلياة احلديث�ة؟؛ معضلة االنفعال
د .نذير بوصبع

ّ
ّ
الغربي�ة
االستهالكية يف احلياة
نقد

حميد لشهب

ّ
ما بعد احلداثة وحتديات أزمة "معىن احلياة"

ّ
سيد أحمد رهنمايئ

ميتافيزيقا العيش األحسن

قراءة يف تأصيالت احلكمة املتعالية ملعىن احلياة
مسعود آذربيجاين

[*]

[[[

أهم القضايا الفلسف ّية املتعلّقة مباه ّية الحياة اإلنسان ّية وسريورتها
تتناول هذه الدراسة واحدة من ّ
يف الوجود .وقد اتّخذ الكاتب هنا فضاء الحكمة املتعالية ورؤية الفيلسوف والحكيم صدر الدين
ً
حقل لدراسة األبعاد امليتافيزيق ّية ملعنى الحياة .لقد اعتمد مجموعة من املفاهيم التي
الشريازي
ّ
وضعها ّ
األخص« :أصالة الوجود ،الحركة
مل صدرا لتؤلّف م ًعا رؤيته مليتافيزيقا الحياة ،ومنها عىل
ّ
الجوهريّة ،اتّحاد العقل والعاقل واملعقول ،والنظام األحسن.

ّ
املحرر

ما هو املراد من مفهوم الحياة؟ فهل الحياة من نوع الجواهر املا ّديّة ،مثل :الحجر واملاء؟ أم
هو من مقولة األعراض والخواص؟ أم من نوع األحداث والوقائع؟ وما هو املراد من (املفهوم)
يف عبارة (مفهوم الحياة)؟ فهل املراد من مفهوم الحياة هو غاية الحياة ،وآليّة الحياة ،أو أسلوب
الحياة؟
الشريازي ،وقام تالميذه
إن الحكمة املتعالية منظومة فلسفيّة أرىس دعامئها صدر املتألّهني
ّ
وأنصاره بالعمل عىل تطوير هذه املنظومة الفلسف ّية .ويع ّد مفهوم أصالة الوجود ،والحركة الجوهريّة،
واتحاد العقل والعاقل واملعقول ،والنظام األحسن ،وما إىل ذلك من بني أ ّمهات أصول الحكمة
والحب ساريًا يف جميع العامل.
املتعالية .وطبقًا لهذه األصول وسائر املباين ،يُع ّد الشعور والحياة
ّ
إ ّن املراد من النظام األحسن هو أ ّن الحكمة اإللهيّة قد اقتضت أن تكون سلسلة العلل املا ّديّة
بحيث تحظى املخلوقات ما أمكنها باملزيد من الكامالت؛ مبعنى أن تكون القوانني الحاكمة عىل
* باحث يف الفلسفة اإلسالم ّية ،عضو اللجنة العلم ّية يف كلّ ّية الحوزة العلم ّية والجامعة ـ إيران.
 -تعريب :حسن عيل مطر.
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األقل
ّ
العامل واإلنسان من أحسن األنظمة املمكنة ،ليحصل عىل الخري األكرب ،وال يتع ّرض إلّ لغري
رش ،وبعبارة أخرى :إ ّن أحسن ّية النظام ،تقتيض صفة «العناية اإلله ّية».
من ال ّ

إ ّن مفهوم الحياة لإلنسان يف الحكمة املتعالية ،يعود إىل فلسفة الحياة ،والغاية التي أرادها الله
سبحانه وتعاىل من خلق اإلنسان .يرى صدر املتألّهني -من خالل تصوير مراتب النفس الطبيعيّة،
والنبات ّية ،والحيوان ّية ،واإلنسان ّية -أ ّن الحركة واملسار التكامل ّيني للنفس ،منسجمة مع مسار حركة
الجوهر يف املا ّدة؛ حيث تبدأ من املا ّدة وتنتهي إىل ما هو أبعد منها؛ ولذلك فإ ّن املعاد والقيامة
يل ال تنتهي بالوصول إىل
إنّ ا تتحقّق لروح اإلنسان .إ ّن الحركة الجوهريّة للنفس من العقل الهيو ّ
العقل املستفاد؛ وذلك أل ّن املرحلة الرابعة من الحياة املعنويّة للنفس ،مبعنى أ ّن مرتبة االتصال
بالعقل الف ّعال أو الروح القدس ،تذلّل الجذبات املعنويّة واالقتباس من النور واملعرفة ،وهذا هو
مفهوم الحياة.
الشريازي.
الكلامت األساس ّية :مفهوم الحياة ،الحكمة املتعالية ،صدر املتألّهني
ّ

أركان مفهوم احلياة يف احلكمة املتعالية
إ ّن العبارات البسيطة ،من قبيل :الهواء واملاء والن َهر.
والفعل الالزم لتنفّس النبات.
واالسم الجامد للحجر.
واشتقاق الورق من الشجر.
ونظائر ذلك من األسئلة التي سمعناها وقرأناها عند أديب الدهر ومدرسة حقائقه من حني آلخر
أمور مألوفة ،ولكن مل يقل لنا أحد ،ما هو مرجع ضمري الحياة[[[.
املنطقي ملطالبها.
هذه أسئلة نسعى إىل اإلجابة عنها يف هذه املقالة من خالل املسار
ّ

إ ّن الهواجس األنطولوج ّية والوجوديّة ،من قبيل :من أين أتينا؟ وأين نحن؟ وما هو سبب وجودنا؟
وإىل أين املصري؟ وملاذا هي حياة اإلنسان زاخرة باملخاوف النفسيّة ،من قبيل :االضطراب والقلق
والحزن والكآبة واليأس والخواء ،والنزاع مع الذات ،والصخب مع اآلخرين ،والخوف والفزع،
[[[  -انظر :شفيعي كدكني ،محمد رضا ،هزاره دوم آهوي كوهي (األلفية الثانية للظبية الجبل ّية) ،ص  402ـ  ،403نرش سخن ،طهران،
فاريس).
 1388هـ ش( .مصدر
ّ
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والتكب وما إىل ذلك؟ ملاذا أصبح الناس
جب والغرور
والحقد والغضب ،والطمع والحسد ،وال ُع ُ
ّ
كل هذه الغربة والعزلة ،حتى قالوا :إ ّن املجتمع املعارص عبارة عن زحام من الغرباء!
يعيشون ّ
وملاذا يذهب بعض الناس إىل القول بعدم وجود قيمة للحياة؟ وملاذا أعرض بعض الناس عن
صلب الحياة وحقيقتها ،وأخذوا يلجأون إىل مختلف الطرق وأنواع املسالك ،من قبيل :تجاهل
الذات ،وخداع النفس ،واالنسياق وراء األوهام ،ويلتمسون الخالص يف املخدرات وأنواع الحبوب
واملرشوبات الكحول ّية واملسكرات؟ وملاذا نجد أعداد حاالت االنتحار آخذة يف االرتفاع؟ وملاذا
الحب بني الناس؟ وملاذا تزعزعت األوارص األرسيّة إىل هذا الح ّد؟ وملاذا
غابت املو ّدة وانحرس
ّ
وملاذا و...؟ هذا جانب من األسئلة التي وإن كان يتداعى منها إىل الذهن خواء الحياة ،ولك ّنها
تستدعي البحث بجديّة عن معنى ومفهوم الحياة.
إ ّن الحياة املصحوبة بالتجارب واألنشطة والذكريات واألماين والقصص والحكايات ،تندرج
ضمن مقولة واحدة .إ ّن الحياة رواية ،رواية حيّة وحقيقيّة ميكن وصفها وبيانها .والحياة شبكة

واسعة من التجارب واألفكار والنشاطات والذكريات واملشاريع والتوقّعات والعالقات والروابط
االجتامع ّية واالفرتاضات والفرض ّيات املسبقة وما إىل ذلك ،وهي ممتزجة ببعضها وتقع تحت
سيطرة وهيمنة نوع من معرفة الذات املشتملة عىل طبيعة وجبلّة معياريّة تنبثق عن الفطرة اإلنسان ّية
رصا معرفيًّا برشيًّا ،باإلضافة إىل مرشوع الحياة التي يبدعها الشخص نفسه .إ ّن كلّيّة هذه
بوصفها عن ً
املجموعة املعقّدة تابعة بشكل بحت إىل شخص بعينه وتستم ّد الق ّوة منه ...وكلّام كان الشخص
يف خططه ومشاريعه بشأن الحياة معتم ًدا عىل قواه الناقدة واملعرف ّية كان أكرث تح ّر ًرا من قيود الطبيعة
الخاصة .واإلنسان يف حدود معرفتنا يف
والثقافة ،وسوف يكون له دور أكرب يف إبداع وبلورة حياته
ّ
املجتمعات الثقافيّة هو الكائن الوحيد الذي يتمتّع مبراتب وجوديّة سامية ،حيث يستطيع تزجية
حياته؛ ألنّه الوحيد الذي يتمتّع بالقوى املعرفيّة والثقافيّة الالزمة ملواصلة الحياة املقرونة مبعرفة
الذات والتخطيط للحياة[[[.
وعىل هذا األساس فإ ّن الحياة بالنسبة إىل اإلنسان ،ليست مج ّرد مجموعة من األمور ،من قبيل:
األكل والرشب والنوم والعمل والزواج والتناسل والعيش واملوت فقط؛ بل هي مرشوع متكامل
يعمل عىل تنظيم جميع هذه األمور ويُحدث فيها نو ًعا من التناغم واالنسجام ضمن بوطقة واحدة.
[[[  -انظر :آدمز ،اي .ام ،معناي زندگي (مفهوم الحياة) ،ترجمته إىل اللغة الفارس ّية :زهراء گلپايگاين ،مجلّة نقد ونظر ،العدد 31 :ـ ،32
ص  310ـ  ،312خريف وشتاء عام  1382هـ ش.
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لقد خضع مفهوم الحياة للبحث والنقاش عىل طاولة األديان والفلسفة وعلم النفس ،وقد أدىل
املختصني يف هذا الشأن بإدالء دلوه يف هذا املضامر ،فقد أكّدت األديان السامويّة -من
جميع
ّ
خالل بيان هدف ّية الكون والعامل من حيث املبدأ واملعاد ،وغلبة الخري عىل الرش ،وتسهيل الحياة
اإللهي ،واملعنويّة ونكهة الحياة
األخالق ّية ،وسيادة العدل عىل العامل ،واللطف والرحمة والغفران
ّ
الحقيقي والصادق مع الله والتجارب املعنويّة -بوضوح عىل مفهوم
عرب خلق االرتباط والتواصل
ّ
الحياة ومفهوم ّيتها .وأ ّما بني الفالسفة فال يوجد هذا املقدار من اإلجامع واالتفاق يف الرؤية ،وقد
شكّك بعضهم من أمثال توماس نيجل[[[ يف مفهوم ّية الحياة من خالل التأكيد عىل تفاهة الحياة[[[.
يذهب أكرث الفالسفة الوجوديّني -من خالل بيان موضوعات ،من قبيل :وجود اإلنسان ،والح ّريّة،
واملسؤوليّة ،واألمل ،واملوت -إىل االعتقاد مبفهوميّة الحياة .ويف الوقت نفسه يرد السؤال القائل:
هل املراد من مفهوم الحياة هو غاية الحياة؟ أم آل ّية الحياة؟ أم قيمة الحياة؟ وهل مفهوم الحياة قابل
للكشف أم هو قابل للجعل؟
مبا أ ّن موضوع مفهوم الحياة هو يف الغالب مسألة تدخل ضمن مهام علم النفس ،ومبا أ ّن فهم
املوضوع متق ّدم عىل بيان رؤية صدر املتألّهني ،فسوف نعمل أ ّولً عىل تقرير رؤية العلامء يف
حقل علم النفس يف هذا الشأن.
يرى إبراهام ماسلو[[[ أ ّن مفهوم الحياة
خاص ّية فرديّة[[[ ،وهو مفهوم مرهون بإدراك االحتياجات،
ّ
فهو يرى أ ّن االحتياجات تندرج ضمن سلسلة تراتب ّية ،فجميع األشخاص إنّ ا يت ّم تحفيزهم عىل
الدوام بواسطة حاجة بعينها ،وما مل تت ّم تلبية االحتياجات الدنيا ،فقلّام يت ّم تحفيز الق َيم واملعنويّات
يف حياة األشخاص .وعندما تت ّم تلبية االحتياجات الدنيا ،يصل الدور إىل تلبية االحتياجات العليا.
وإن جان ًبا من االحتياجات العليا يتألّف من أمور ميكن التعبري عنها مبا وراء االحتياجات .ويرى
رضوري بالنسبة إىل مفهوم ّية الحياة والسالمة النفس ّية ،وأ ّن
ماسلو أ ّن تلبية ما وراء االحتياجات
ّ
اإلخفاق فيها مي ّهد األرض ّية للمرض ،وهو يرى أ ّن أه ّم األمور التي تفوق االحتياجات والتي تضفي
عىل الحياة مفهومها ،عبارة عن :امتالك منظومة قيَميّة ،وفلسفة الحياة ،والدين.
[1] - Nagel, Th.
[[[  -انظر :نيجل توماس ،بوجي (التفاهة) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :حميد شهرياري ،مجلّة نقد ونظر ،العدد 29 :ـ  ،30ص  92ـ ،107
خريف وشتاء عام  1382هـ ش.
[3] - Maslow, A.
[4] - See: Maslow, A. H, 1968, Toward a Psychology of being, New York, VanNostrand. P. 206.

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

االستغراب
الملف

18

فس باتيستا[[[ ،وأملوند[[[ مفهوم الحياة باملعرفة القيَميّة والعاطفيّة للفرد من الحياة يف
وقد ّ
ومتسكوا بها،
مجموعها؛ حيث ترتبط بعقائد الفرد[[[ ،وكلّام كان األشخاص يؤمنون بق َيم أكرث
ّ
حصلوا عىل حياة أكرث مفهوم ّية ومعنى .يجمع أكرث علامء النفس عىل أ ّن معنى الحياة مفهوم
الخاصة -من مثل:
انتزاعي متع ّدد األبعاد ،وأ ّن أفضل أسلوب يف تعريف الحياة هو أخذ أبعادها
ّ
ّ
الرىض عن الحياة ،وغايتها ،والحبور واالنطالق إىل أبعد من الذات -بنظر االعتبار.
يرى فيكتور فرانكل[[[ أ ّن معنى الحياة[[[ عبارة عن اإلحساس والشعور الذي نعيش تجربته أثناء
الخوض يف األنشطة املمتعة ،والذهاب إىل أحضان الطبيعة ،ولقاء األحبّة ،والنظر يف األعامل األدبيّة
يل ،وحيث نجد أنفسنا معتمدين عىل أطر وأركان وثيقة ومنيعة ،من
والف ّنيّة ،أو عندما نرتبط مبصدر أز ّ
قبيل :الدين وفلسفة الحياة .وهو يرى أ ّن مفهوم الحياة ميكن اكتشافه من خالل ثالثة طرق:
 1ـ من طريق األعامل القيّمة واألبداعيّة.

شخيص
 2ـ من طريق تجربة الق َيم العليا ،من قبيل مواجهة عجائب الطبيعة والثقافة ،أو إدراك
ّ
آخر بواسطة العشق.
 3ـ من طريق تح ّمل األمل والعذاب الذي ُيثل أسمى تجلّ ّيات الق َيم الوجودية لدى الفرد.
ويرى باميسرت[[[ أ ّن مفهوم الحياة يتحقّق من خالل إشباع االحتياجات األربعة اآلتية[[[:

 1ـ الحاجة إىل الهدفيّة والغائيّة يف الحياة.
 2ـ الحاجة إىل الشعور بالجدوائ ّية الذات ّية.

 3ـ الحاجة إىل امتالك الق َيم التي ميكن لها توجيه سلوك الفرد.

يب للقيمة الذاتيّة.
 4ـ الحاجة إىل وجود مبنى ثابت ومتني المتالك نوع من الشعور اإليجا ّ

ويف معرض الجمع بني آراء علامء النفس ،ميكن القول:

[1] - Batista, J.
[2] - Almond, R.
[3] - See: Bafista, J & Almond, R. 1973, The Development of Meaning in Life, Psychatry. Ch: 36, p. 409 – 427.
[4] - Frankl. V.
[5] - See: Frankl, V. 1976, Man’s Search for meaning, NewYork, Pocket books. P. 54.
[6] - Baumeister, R.
[7] - See: Baumeister, R. 1991, How Stories Make sense of Personal Experience, Personality and Social Psychology
Bulltein. Ch: 20, p. 676 – 690.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

االستغراب 23

ميتافيزيقاغتسال
بار
العيشا األحسن

19

 1ـ إ ّن علامء النفس -وال سيّام املنتمني إىل املدرسة اإلنسويّة -قد تأث ّروا يف بحث مفهوم
الحياة ،بالفالسفة الوجوديّني.
 2ـ عىل الرغم من أ ّن الرؤية الفلسفيّة يف موضوع مفهوم الحياة ،تأخذ بأيدينا وترشدنا إىل
الهدف والغاية من الحياة ،والتي هي يف الغالب من األمور القابلة لالكتشاف ،وميكن القول :إنّها
إل أ ّن علامء النفس -باإلضافة إىل الهدف -يؤكّدون
متثّل االتجاه العا ّم إىل العامل ونوع اإلنسانّ .
يف الغالب عىل عنارص وق َيم الحياة ،ويرونها بشكل رئيس شخص ّية ونفس ّية وقابلة للجعل.

 3ـ إ ّن مفهوم الحياة رهن بارتباط اإلنسان وصلته بالغاية من الحياة والعامل ،والتي هي نوع من
الشخيص له مع الغاية العا ّمة والنوع ّية.
تطبيق الوضع
ّ

 4ـ إ ّن هذا االرتباط يؤ ّدي -يف أبعاده املعرف ّية -إىل إدراك الفلسفة الوجوديّة وفهمها للعامل
واإلنسان واألبعاد العاطف ّية يف إطار التح ّمل والصرب وتق ّبل املنغّصات ولوازمها.

 5ـ االعتقاد واإلرصار عىل القيَم التي ميكنها تفسري أوضاع العامل وسلوكات الفرد ،يف إطار
التمهيد من أجل الوصول إىل مفهوم الحياة.

الشريازي ( 979ـ  1050هـ) ـ املعروف بـ (صدر املتألّهني)
يُعد صدر الدين مح ّمد بن إبراهيم
ّ
املؤسس ملدرسة (الحكمة املتعالية)
ـ من مشاهري الفالسفة يف القرن الهجري الحادي عرش ،وهو
ّ
يف الفلسفة .حيث استدل عىل هذه املدرسة الفلسف ّية يف مؤلّفاته الكثرية ،وقد اهت ّم تالميذه وأتباع
مدرسته بتنقيحها وتفصيلها منذ ذلك الحني عىل مدى أربعة قرون .لقد أدرك صدر املتألّهني من
خالل نقده ونظرته إىل آراء السابقني -وال سيّام فالسفة اإلرشاق واملشّ ائني -نقاط ضعفهم يف
ين ،وهناك يف
هذا الشأن ،وبعد اختياره ال ُعزلة والتف ّرغ للعبادة والرياضة حصل عىل الشهود العرفا ّ
الحقيقة والواقع انعقدت نطفة الحكمة املتعالية التي كانت تتبلور منذ سنني يف ذهنه من خالل
التأ ّمل والتفكري والربهان ،حتّى ازدهرت يف نهاية املطاف من خالل املشاهدات العرفان ّية والوصول
إىل الحقائق العرفانيّة[[[ .وإ ّن من بني أه ّم أصول الحكمة املتعالية ما ميكن بيانه يف اآليت:

 1ـ أصالة الوجود واعتباريّة املاه ّية :إ ّن الواقع ّية العين ّية هي املصداق بالذات ملفهوم الوجود،

الشريازي ،األسفار األربعة يف األسفار العقل ّية األربعة ،ج  ،1ص  7ـ .8
[[[  -انظر :صدر املتألّهني ،مح ّمد بن إبراهيم
ّ

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

20

االستغراب
الملف

املاهوي ،فهو مج ّرد تعبري عن حدود هذه الواقعيّة ،ويُحمل عليها بالع َرض[[[.
وأ ّما املفهوم
ّ

 2ـ التشكيك يف الوجود :إ ّن الواقع ّية الخارج ّية وحقيقة الوجود ،حقيقة عين ّية واحدة ،وإ ّن الكرثة
يف الواقعيّات الخارجيّة تعود إىل التشكيك يف مراتب الوجود ،ويف الحقيقة فإ ّن ما به االشرتاك هو
ذات ما به االمتياز[[[.
 3ـ وجود العالقة املعلولة :إ ّن وجود املعلوالت يف العامل هو عني الربط والتعلّق بوجود العلّة،
وجودي ،وإ ّن وجود املعلول إ ْن هو إلّ إضافة
وهي شعاع منها؛ مبعنى أنّها ال تتمتّع باستقالل
ّ
إرشاقّية لوجود العلّة ،ال مبعنى تلك اإلضافة التي تع ّد من املقوالت .وبعبارة أخرى :إ ّن املعلول
يعني التبع ّية والقيام بالعلّة ،ال أنّه تابع وقائم بها ،فهو صدور عن العلّة وليس صاد ًرا عنها[[[.

 4ـ الحركة الجوهريّة :إ ّن الحركة من العوارض التحليل ّية للوجود ،وينسب بالع َرض إىل املاه ّية
الجوهريّة أو األعراض .وعليه كام توجد الحركة يف املقوالت الع َرضية ،من قبيل :مقولة املتى
واألين ،تكون الحركة ممكنة يف أصل الجوهر أيضً ا[[[.
باإلضافة إىل أمور أخرى تشكّل دعائم الحكمة املتعالية ،من قبيل :وحدة الوجود ،وتج ّرد
الخيال ،واملثال املتّصل ،واتحاد العاقل واملعقول ،وبسيط الحقيقة ،وحدوث النفس ،عىل الرغم
من إمكان مشاهدة بعض هذه األمور يف املدارس الفلسفيّة األخرى أيضً ا.

مفهوم احلياة األحسن
 1ـ تقوم معرفة اإلنسان يف حكمة صدر املتألّهني عىل أساس أصالة الوجود .وعليه فإ ّن صدر
الحضوري ،ورآها وجو ًدا ال ماه ّية ،ومن خالل مشاهدته لحقيقته
املتألّهني كام شاهد حقيقته بالعلم
ّ
وجد الواقع ّية يف الوجود دون املاه ّية[[[.
[[[  -انظر :مصباح اليزدي ،محمد تقي ،آموزش فلسفه (دروس يف الفلسفة) ،ج  ،1ص  294ـ  ،300سازمان تبليغات اسالمي ،قم،
الشريازي ،األسفار األربعة يف األسفار العقل ّية األربعة ،ج  ،1املرحلة
فاريس)؛ صدر املتألّهني ،مح ّمد بن إبراهيم
 1367هـ ش (مصدر
ّ
ّ
األوىل ،الفصل السابع.
الفلسفي لصدر
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ص  339ـ 343؛ عبوديّت ،عبد الرسول ،درآمدي به نظام حكمت صدرايئ (مدخل إىل النظام
ّ
فاريس)؛ صدر املتألّهني ،مح ّمد
املتألّهني) ،ص  152ـ  ،160انتشارات سمت ومؤسسه امام خميني ،طهران وقم 1385 ،هـ ش (مصدر
ّ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقل ّية األربعة ،ج  ،6ص .86
بن إبراهيم
ّ
الفلسفي لصدر املتألهني) ،ص 218؛ صدر املتألّهني،
النظام
إىل
(مدخل
صدرايئ
حكمت
نظام
به
درآمدي
37؛
ص
أعاله،
املصدر
انظر:
[[[ -
ّ
يب ،بريوت 1981 ،م.
العر
الرتاث
إحياء
دار
،299
ص
،2
ج
األربعة،
ة
ي
العقل
األسفار
يف
املتعالية
الحكمة
،
الشريازي
اهيم
ر
إب
بن
د
مح ّم
ّ
ّ
ّ
الفلسفي لصدر املتألّهني) ،ص
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ج  ،2ص  306ـ 322؛ درآمدي به نظام حكمت صدرايئ (مدخل إىل النظام
ّ
 309ـ 330؛ صدر املتألّهني ،مح ّمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقل ّية األربعة ،ج  ،4ص .274
فاريس).
[[[  -انظر :جوادي آميل ،عبد الله ،رحيق مختوم ،ج  ،1ص  ،37مركز نرش إرساء ،قم 1375 ،هـ ش( .مصدر
ّ
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إ ّن معرفة اإلنسان عند صدر املتألّهني ليست منفصلة عن معرفته للوجود ،وإ ّن حقيقة اإلنسان
ليست شيئًا آخر غري الوجود .وإ ّن الذي يكون يف اإلنسان هو املنشأ لآلثار والربكات هو وجوده،
والوجود واحد ،ولكن له مراتب متع ّددة تشمل جميع الوجود ،وحيث إ ّن جميع الصفات الكامل ّية
هي منط من الوجود ،بل هي عني الوجود ،فكلّام كان الوجود أقوى ،فسوف تكون الصفات
الكامليّة بدورها أسمى .وكام يتمتّع الوجود املطلق بالقدرة واإلرادة والعلم والخري والوحدة
والبهجة والرسور والسكينة املطلقة؛ فإ ّن ح ّ
تتبي بالنسبة إىل قربها
ظ سائر مراتب الوجود األخرى ّ
وبُعدها من الذات املق ّدسة لواجب الوجود ،وعليه كلّام استطاع الكائن من زيادة ظرف ّيته الوجوديّة،
زادت بهجته ورسوره وسكينته وعلمه وإرادته.
 2ـ يرى صدر املتألّهني أ ّن املوجودات اإلمكان ّية ـ ومن بينها اإلنسان ـ هي عني التعلّق
ذايت أو هويّة
أي استقالل وقوام ّ
واالرتباط باملبدأ ،ال أنّها متعلقة ومرتبطة[[[؛ وعليه ال يكون لها ّ
الحق سبحانه وتعاىل.
مستقلّة؛ بل الجميع ساطع ومش ّع من نور جامل الشمس األزليّة لحرضة
ّ
وبعبارة أخرى :طبقًا لعينيّة الربط يف وجود املعلول ،فإ ّن اإلنسان بدوره إنّ ا يجد لوجوده معنى
ومفهو ًما يف ضوء واجب الوجود ،بل لن تكون هويّته شيئًا آخر غري هذه العلقة واالرتباط ،وبطبيعة
ي -بسبب البعد وزيادة املسافة عن الوجود الرصف
الحال حيث يكون وجود العلقة يف العامل املا ّد ّ
التعي وعدم الثبات واالستقرار بشكل أكرب إذا
واملطلق -فإنّه يعاين من الغموض واإلبهام وعدم
ّ
ما قيس إىل وجود الرابط والعلقة يف العوامل األخرى[[[ .يلجأ صدر املتألّهني إىل التمثيل بالص َور
الحق تعاىل[[[،
املرآت ّية؛ مبعنى أنّه يرى أ ّن جميع الكائنات مبنزلة املرايا التي تعكس صورة ومثال
ّ
وعليه فإ ّن الناس بدورهم ليسوا سوى مرايا -يجب أو رمبا -تعكس مثاله؛ مبعنى أ ّن القيمة الوجوديّة
ظل لوجود املعبود ،وصورة للمص ِّور.
لإلنسان ليست سوى ّ
 3ـ يف الحكمة املتعالية يت ّم -عىل أساس أصالة الوجود والوحدة التشكيك ّية للوجود -إثبات أ ّن
الشعور والحياة من الكامالت الوجوديّة ،بل هي عني الوجود ،وعىل هذا األساس فإنّها مثل الوجود
ترسي يف جميع ذ ّرات العامل؛ فحتّى الجامدات واعية وحيّة ومدركة يف حدود مرتبتها أيضً ا[[[.
كل كائن يتمتّع بشعور وحياة مبقدار سعته الوجوديّة ،وإ ّن سبب ضعف الشعور والحياة يف
إ ّن ّ

الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقل ّية األربعة ،ج  ،1ص  ،47وص .329
[[[  -انظر :صدر املتألّهني ،مح ّمد بن إبراهيم
ّ
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ج  ،8ص .277
الشريازي ،املشاعر ،إعداد :هرني كوربان ،ص  ،4كتابخانه طهوري ،طهران 1363 ،هـ ش.
[[[  -انظر :صدر املتألّهني ،مح ّمد بن إبراهيم
ّ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقل ّية األربعة ،ج  ،6ص .105
[[[  -انظر :صدر املتألّهني ،مح ّمد بن إبراهيم
ّ
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املوجودات املا ّديّة يعود إىل أنّها تحظى بوجود ضعيف وناقص ،وعىل ح ّد تعبري صدر املتألّهني:
إ ّن وجود املوجودات املا ّديّة يتض ّمن العدم ،وإ ّن ظهورها ممزوج بالخفاء ،إ ّن حضورها يتحقّق مع
الغيبة ،وبقاؤها يت ّم الحفاظ عليه بواسطة التج ّدد والزوال ،وينتظم استمرارها بالدخول واالستبدال
ين ال ميكن أن يكون له وعي
املتتابع لألمثال .وعىل هذا األساس فإ ّن الوجود املا ّد ّ
ي الجسام ّ
مستم ّر وحياة باقية وثابتة[[[ .وعىل هذا األساس عىل الرغم من وجود مفهوم الحياة يف الكائنات
املا ّديّة بسبب اشتاملها عىل مرتبة من الشعور والحياة ،ولكن كلّام اتّسعت املساحة الوجوديّة
وابتعدت عن التعلّقات املا ّديّة ،فسوف يزداد هذا الشعور وتلك الحياة ،ويزداد علم الكائن بذاته
وحياته وغايته؛ مبعنى أ ّن معنى الحياة يصبح أكرث ثراء وأسمى مرتبة .وعليه فإنّه كلّام تسامى هذا
املفهوم يف اإلنسان ،فإنه بدوره سوف يتسع ويزداد أيضً ا.
 4ـ يُع ّرف صدر املتألّهني العشق بأنّه الشوق الشديد إىل االتحاد مع املعشوق ،ويراه مساوقًا
كل موجود
للوجود أيضً ا[[[ ،وهو يرى أ ّن منشأ العشق يكمن يف خرييّة املعشوق ،ويقول :إ ّن ّ
يستحسن الخري املالئم لوجوده ،ولو مل يكن يحتوي عليه ،فإنّه سوف ينجذب إليه ،وأ ّن الله
كل خري وهو الكامل املطلق ،وهو مبتهج بذاته ،وعشقه لذاته من
سبحانه وتعاىل حيث هو أصل ّ
تجل لذاته الفذّة والفريدة؛ فإنّه يعشق
أكمل وأت ّم أنواع العشق ،وحيث إ ّن جميع العامل إنّ ا هو ّ
(املحب واملحبوب
جميع العامل الذي هو عني االرتباط بذاته .ويف ذلك يقول صدر املتألّهني:
ّ
يف الطرفني يشء واحد)[[[ .وكام يبحث يف اتحاد العاقل واملعقول ،فإنّه يبحث يف اتحاد العاشق
الخارجي معشوق بال َعرض ،وأ ّن الصورة الحاصلة عن
واملعشوق أيضً ا ،ويرى أ ّن املعشوق
ّ
الحقيقي واملتّحد مع العاشق ،والذي هو عني العشق أيضً ا .إ ّن العشق إىل
املعشوق هي املعشوق
ّ
الكامل -طبقًا لرؤية صدر املتألّهني -مودع يف صقع جميع كائنات العامل ويف باطن جميع ذ ّرات
يئ يرسي يف جميع أجزاء العامل وأركانه .والعشق يف
الوجود ،وإ ّن عشق الوصول إىل الكامل النها ّ
إرادي عىل شكل شوق أو
طبيعي أو
املوجودات غري املج ّردة وذات الق ّوة واالستعداد يأيت بنحو
ّ
ّ
ميل إىل الحركة باتجاه املعشوق ،وهذا الشوق والعشق هو الذي يشكّل جوهر وأساس حركتها
النفسانيّة والجسامنيّة .إ ّن هذا الرصاع والتنازع يف جميع ذ ّرات العامل ينبثق من ق ّوة العشق إىل
الكامل املطلق ،ولوال هذا العشق ،ألصبحت املوجودات اإلمكانيّة ساكنة وساكتة وهامدة[[[ .إ ّن
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ج  ،7ص  307ـ .308
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ج  ،6ص .340
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ج  ،7ص .188
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ج  ،2ص .278
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مفهوم الحياة يف اإلنسان يكمن يف تحصيل هذا العشق والحركة الكامليّة يف مساره.

 5ـ طبقًا للحركة الجوهريّة لصدر املتألّهني ،ت ُع ّد الحركة واملتح ّرك يف الخارج شيئًا واح ًدا،
وهو الوجود العابر والسيّال[[[ .يرى صدر املتألّهني أ ّن الحركة ليس سوى التحديد والتج ّدد
الفلسفي إىل هذه النتيجة ،وهي أ ّن جوهر العامل
وتوصل يف نظامه
كل لحظة،
املستمر للعامل يف ّ
ّ
ّ
وبتبعه األعراض يف حركة وصريورة دامئة .وعىل هذا األساس فإ ّن جعل املتحرك هو جعل للحركة
والسيالن أيضً ا .وعليه فإ ّن الحركة الكامل ّية واالستكامل ّية يف اإلنسان تجري يف صلب الوجود
الوجودي له .إ ّن حركة وصريورة اإلنسان نوع من الكينونة والوجود.
والجوهر
ّ
خاصة ،وحتى معرفته لله سبحانه وتعاىل تأيت
 6ـ إ ّن ملعرفة الذات يف الحكمة املتعالية أه ّم ّية
ّ
يف ضوء معرفته لذاته .يرى صدر املتألّهني أ ّن معرفة الذات هي (أ ّم الفضائل ،وأصل املعارف)[[[،
حا للفرج يف معرفة
فمعرفة النفس تعترب سل ًّم لالرتقاء يف معرفة املبدأ وأوصافه وأفعاله ،ومفتا ً
املعاد وشؤونه ،وعىل هذا األساس فإ ّن الوصول إىل مفهوم الحياة إنّ ا يحصل من طريق معرفة
النفس ومعرفة الذات.

 7ـ يُع ّد اإلميان واح ًدا من أه ّم أسس مفهوم الحياة من وجهة نظر صدر املتألّهني .فهو يذهب
يل تصل نفس اإلنسان بواسطته من ق ّوة النقص إىل الفعل ّية والكامل،
إىل االعتقاد بأ ّن اإلميان نور عق ّ
ويرتقي من عامل الظلامت واألجسام إىل عامل األنوار واألرواح ،ويصبح مستع ًّدا للقاء الله[[[ .وقد
ذكر صدر املتألّهني طريقني لتحصيل اإلميان واملعارف اإللهيّة؛ وهام :طريق الربهان ،وطريق
رصح -بطبيعة الحال -بأ ّن حقائق األمور اإلميان ّية ال ميكن الحصول
املكاشفة العين ّية[[[ ،ولكنه يُ ّ
كل من يريد تحصيل ذلك
إل باالقتباس من نور مشكاة النب ّوة والطلب من باطن الوالية ،فعىل ّ
عليها ّ
الحق ،وأن يُ ْعرِض عن جميع
أن يط ّهر قلبه من التعلّق بالدنيا ،وأن ينقطع عن الخلق ويتّجه إىل
ّ
ملذّات الدنيا وشهواتها[[[ .وعىل هذا األساس ،فإ ّن معنى الحياة من وجهة نظر صدر املتألّهني إنّا
التمسك مبراتب اإلميان.
يحصل يف ضوء اإلميان ،ويزداد ويزدهر من خالل
ّ
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ج  ،3ص .61
[[[  -انظر :صدر املتألهني ،محمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،ج  ،9ص 277؛ صدر املتألهني،
العرشية ،تصحيح :غالم حسني آهني ،ص  ،279انتشارات موىل ،طهران 1361 ،هـ ش.
[[[  -انظر :صدر املتألهني ،محمد بن إبراهيم الشريازي ،أرسار اآليات ،تصحيح :محمد خواجوي ،ص  ،28انجمن حكمت وفلسفه،
طهران 1360 ،هـ ش.
[[[  -انظر :صدر املتألهني ،محمد بن إبراهيم الشريازي ،تصحيح :غالم حسني آهني ،العرشية ،ص .286
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ص .287
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 8ـ لقد ذهب صدر املتألّهني -خالفًا البن سينا الذي رأى عدم عقالنيّة اتحاد العاقل واملعقول
ريا من األدلّة[[[؛ وذلك أل ّن العاقل واملعقول متضايفان؛
 إىل االعتقاد بإمكان ذلك وأقام عىل ذلك كث ًفإ ّن تحقّق التعقّل كان العاقل جوهر نفسه الناطقة وعني ذاته ،وحيث إن ذات النفس الناطقة عاقلة،
فإ ّن معقولها -بناء عىل قاعدة التضايف -يجب أن يكون يف ذات املرتبة التي يكون فيها العاقل،
والعكس صحيح أيضً ا ،وعليه يجب أن يكون املعقول بجميع هويّته الوجوديّة موجو ًدا يف ّ
حاق
رضا
ذات النفس؛ ّ
وإل مل يكن املعقول معقوله ،ولن تكون النفس عاملة به ،وال يكون العلم حا ً
يرتسخ نور
عندها .ومع افرتاض أ ّن النفس الناطقة عاقلة بالق ّوة ،ومل تنتقل من الق ّوة إىل الفعل ّية ،ومل ّ
معقول بالفعل ،يف
ً
عاقل بالق ّوة ،واملعقول
ً
العلم يف جوهر ذاتها ،يلزم من ذلك أن يكون املدرك
يصح بحكم التضايف[[[ ،وعىل هذا األساس فإ ّن العاقل هو عني املعقول
حني أ ّن هذا املعنى ال
ّ

[[[

وعني العقل والتعقّل؛ مبعنى أ ّن العلم الذي هو الصورة العقل ّية واملعقول بالذات ،معقول كام هو
العني العقل ّية للنفس أيضً ا؛ وعليه يكون املدرِك واملد َرك واإلدراك شيئًا واح ًدا.

السرور يف اليقني
يعمل صدر املتألّهني عىل إجراء برهان التضايف يف سائر املدركات ،وال يقترص يف إجرائه
يل
عىل الص َور املعقولة ،مبعنى أ ّن االتحاد مع املدرِك موجود حتى يف اإلدراك
الوهمي والخيا ّ
ّ
ّ
ومعريف فقط؛
إدرايك
ّ
والحس أيضً ا[[[ .وعىل هذا األساس فإ ّن مفهوم الحياة لن يكون مج ّرد أمر
ّ
بل إ ّن الذي يُفهم ويُد َرك بوصفه مفهوم الحياة ،يتّحد مع وجود املدرِك ،ويجري يف جميع وجوده.
وعليه فإ ّن جوهر النفس الناطقة يكتسب سعة وجوديّة بنور العلم ،ويصبح جوه ًرا أش ّد نوران ّية ،وإ ّن
يتجل مفهوم الحياة عىل شكل
ّ
الحقيقي هو ذلك اليشء الذي ميتزج بنفسه وروحه ،وعندما
العلم
ّ
واقعي ،سوف يرسي من اإلدراك إىل املدرِك وميتزج بوجوده.
علم
ّ

كل خري ومنفعة ولذّة ،سواء أكانت دنيويّة أم أخرويّة،
 9ـ يرى صدر املتألّهني أ ّن النعمة أع ّم من ّ
ريا أو منفعة .إ ّن الخري هو السعادة املطلوبة
وعىل هذا األساس فإ ّن جميع املخلوقات إ ّما أن تكون خ ً
[[[  -انظر :الطويس ،الخواجة نصري الدين ،رشح اإلشارات والتنبيهات ،ص  ،295نرش البالغة ،قم 1375 ،هـ ش.
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ج  ،3ص  312ـ 437؛ صدر املتألهني ،محمد بن إبراهيم الشريازي ،املشاعر ،إعداد :هرني كوربان ،ص
51؛ صدر املتألهني ،محمد بن إبراهيم الشريازي ،مجموعه رسائل فلسفي صدر املتألهني (سلسلة الرسائل الفلسفية لصدر املتألهني)،
تحقيق :حامد ناجي األصفهاين ،ص  63ـ  ،106انتشارات حكمت ،طهران 1375 ،هـ ش.
[[[  -انظر :جوادي آميل ،عبد الله ،اتحاد عاقل به معقول (اتحاد العاقل باملعقول) ،ص  52ـ  ،53نرش حكمت ،طهران( .1362 ،مصدر
فاريس).
الشريازي ،املشاعر ،إعداد :هرني كوربان ،ص .52
[[[  -انظر :صدر املتألّهني ،مح ّمد بن إبراهيم
ّ
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بالذات ،وغاية السعادة يف البقاء من دون فناء ،والرسور بال حزن ،والعلم غري املشوب بالجهل،
إل بالحضور يف الجنة[[[ .كام أ ّن معنى كون نظام
والغنى بال فقر ،وعليه فإ ّن غاية السعادة ال تكون ّ
الخلق هو األحسن ،هو أن تكون سلسلة العلل املا ّديّة بحيث يحظى العدد األكرب من املخلوقات
بالكامالت وال ِن َعم األفضل ،مبعنى أن تكون القوانني الحاكمة عىل العامل واإلنسان بحيث تشتمل
األقل (بسبب التزاحم) بالنسبة إىل البرش .وإ ّن النظام األحسن أمر تقتضيه
ّ
رش
عىل الخري األكرب وال ّ
صفة (العناية اإلله ّية)[[[؛ وعليه لو تحقّق هذا النظام األحسن بالنسبة إىل اإلنسان؛ ليجلب له املقدار
األكرب من الخري واملنفعة ،ويحصل عىل أعىل مراتب السعادة ،فلن يكون مفهوم الحياة شيئًا سوى
الحركة يف مسار الحصول عىل الخري والسعادة.
 10ـ إ ّن الغاية من خلق اإلنسان يف النصوص الدين ّية ،هي إعداد األرض ّية الختباره واختياره الح ّر[[[،
وأن يعبد الله سبحانه وتعاىل[[[ ،ليصل يف نهاية املطاف إىل الفوز والفالح والسعادة األبديّة ،ويحصل

اإللهي وتكون له مرتبة ودرجة عند ربه[[[ .إ ّن مراتب النفس من وجهة نظر
عىل منزلة القرب والرضوان
ّ
صدر املتألّهني ،هي :النفس الطبيعيّة ،والنفس النباتيّة ،والنفس الحيوانيّة ،والنفس اإلنسانيّة ،حيث
تدريجي عرب االقرتان باملا ّدة يف هذه الدنيا ،والخيال هو املرحلة األوىل من
تحصل للجسم بشكل
ّ
ي؛ إذ ال يشء من األشياء يف هذا العامل ـ األع ّم من
الوجود
األخروي ،وآخر مرتبة يف العامل املا ّد ّ
ّ
الزمان والصورة والقوى ـ ميكن له االنتقال إىل اآلخرة بعينه ،إلّ بعد التح ّوالت التي تحدث فيه،
إل بق ّوته الكاملّية التي هي الصورة النهائيّة لوجوده؛ ألن
واإلنسان بدوره ال يكون مستع ًّدا للحرش ّ
جميع قواه ،من قبيل :السمع ،والبرص ،والذوق ،إنّ ا هي مبثابة أش ّعة وجوده التي تختزن الص َور
العلم ّية والخيال ّية الخارج ّية عند الخيال؛ بحيث لو فقدت هذه املوارد الخارج ّية ،تبقى هذه الصور
محفوظة؛ من قبيل بقاء النفس وحفظها يف عني فساد البدن[[[ .يعمل الفالسفة اإلسالميّون عىل بيان
يئ ،والعقل بامللكة ،والعقل بالفعل ،والعقل
سري النفس ضمن أربع مراحل ،وهي :العقل الهيوال ّ
املستفاد[[[ ،ولكن بناء عىل مقرتح صدر املتألّهني ،فإ ّن الحركة الجوهريّة للنفس عندما تصل من
يئ إىل العقل املستفاد ،ال تكون قد أنهت مسريتها؛ وذلك أل ّن العقل املستفاد واملرحلة
العقل الهيوال ّ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقل ّية األربعة ،ج  ،3ص  175ـ .178
[[[  -انظر :صدر املتألّهني ،مح ّمد بن إبراهيم
ّ
[[[  -انظر :مصباح اليزدي ،مح ّمد تقي ،آموزش فلسفه (دروس يف الفلسفة) ،ج  ،2ص  1367 ،392هـ ش (مصدر فاريس)
[[[  -انظر :سورة هود7 :؛ سورة امللك.2 :
[[[  -انظر :سورة الذاريات56 :؛ سورة يس.61 :
[[[  -انظر :سورة هود 108 :و119؛ سورة آل عمران15 :؛ سورة الجاثية.23 :
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقل ّية األربعة ،ج  ،9ص  221ـ .222
[[[  -انظر :صدر املتألّهني ،مح ّمد بن إبراهيم
ّ
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ج  ،3ص .413
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القديس)
الرابعة من الحياة املعنويّة للنفس ،هي ذات االتصال واالتحاد مع العقل الف ّعال أو (الروح
ّ
أو (روح القدس) ،الذي يطلق عليه العرفاء مصطلح (الوجود املنبسط).
إ ّن الروح والنفس اإلنسانيّة باالتحاد مع هذا العقل الف ّعال واالقتباس من نوره ومعرفته ،تتح ّول إىل
اإللهي مطلق وال متنا ٍه؛ فإ ّن جاذبيّة عشقه وكذلك سري النفس لن
روح قدسيّة[[[ ،وحيث إ ّن الجامل
ّ
تتوقّف حتى بعد الوصول إىل الروح القدس ّية والروح اإلله ّية التي يت ّم التعبري عنها مبشاهدة الجامل
اإللهي ،حيث ال نهاية لهذه العالقة العاشقة وامللكوت ّية والجليلة؛ وعىل هذا األساس يكتسب مفهوم
ّ
الحياة -عىل أساس الغاية من خلق اإلنسان ومسريته التكامليّة املعنويّة -امتدا ًدا ساميًا ومتعاليًا ،وليس
لهذه الحياة نقطة توقّف وسكون ونهاية ،وال يتط ّرق إليها التكرار والتعب ،بل من خالل االرتباط
كل يوم مفهو ًما أحدث وتجلّ ًيا أبدع.
اإللهي ،تكتسب ّ
والوصول إىل مشاهدة الجامل
ّ

اخلالصات والنت�اجئ
يل ملفهوم الحياة هو وجود اإلنسان ،وعليه كلّام كانت السعة الوجوديّة
أ ـ إ ّن املركز األص ّ
لإلنسان أكرب ،كان مفهوم الحياة أكرث غنى وثرا ًء وازدها ًرا.
أي استقالل .وعليه
ب ـ إ ّن وجود اإلنسان معلول وهو عني الربط
ّ
بالحق تعاىل ،وليس له ّ
كلّام كان قربه من املبدأ أش ّد ،كان له ح ّ
ظ أكرب من الوجود واملعنى ،وهذا األمر يستلزم االبتعاد
واالنفصال عن املا ّدة وعن التعلّقات املا ّديّة.

ج ـ إ ّن العشق مبعنى الشوق الشديد إىل االتحاد مع املعشوق ،مساوق للوجود ،وإ ّن هذا العشق
بكل وجوده؛ إذ
يدفع العاشق نحو الحركة والرصاع يف هذا املسار ،وبذلك فإنّه يلمس مفهوم الحياة ّ
طبقًا للحركة الجوهريّة ،تكون هذه الحركة استكامليّة وصريوة لإلنسان يف صلب الوجود.
د ـ إ ّن املعرفة واإلميان من أه ّم أسس مفهوم الحياة ،حيث تبدأ مع معرفة النفس ،وتصل إىل
كل معرفة عني
الفعليّة ومرحلة الكامل بنور اإلميان؛ إذ بناء عىل اتحاد العاقل واملعقول تصبح ّ
وجود الشخص ،ومن خالل سعته الوجوديّة يكون مستع ًّدا إىل لقاء الله.

هـ ـ إ ّن النظام األحسن يع ّد األرضيّة لالستفادة من أعىل الكامالت ،ليك يصل اإلنسان إىل أعىل
وطي الدرجات واملنازل املتعالية يحصل
مراتب السعادة ،وإ ّن اإلنسان من خالل مسريته املعنويّة
ّ
اإللهي ،وليس ملفهوم الحياة نهاية أو توقّف.
عىل مشاهدة الجامل والجالل
ّ
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ج  ،2ص  ،176وج  ،3ص  ،127وج  ،7ص .24
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املصادر واملراجع
 .1القرآن الكريم.
 .2آدمز ،اي .ام ،معناي زندگي (مفهوم الحياة) ،ترجمته إىل اللغة الفارسية :زهراء گلپايگاين،
مجلة نقد ونظر ،العدد 31 :ـ  ،32خريف وشتاء عام  1382هـ ش.
 .3الطويس ،الخواجة نصري الدين ،رشح اإلشارات والتنبيهات ،نرش البالغة ،قم،
1375هـ.ش.
 .4جوادي آميل ،عبد الله ،اتحاد عاقل به معقول (اتحاد العاقل باملعقول) ،نرش حكمت،
طهران( .1362 ،مصدر فاريس).
.5
فاريس).

جوادي آميل ،عبد الله ،رحيق مختوم ،ج  ،1مركز نرش إرساء ،قم1375 ،هـ.ش( .مصدر

 .6درآمدي به نظام حكمت صدرايئ (مدخل إىل النظام الفلسفي لصدر املتألهني) ،صدر
املتألهني ،محمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،ج  ،2دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1981 ،م.
 .7شفيعي كدكني ،محمد رضا ،هزاره دوم آهوي كوهي (األلفية الثانية للظبية الجبلية) ،نرش
سخن ،طهران1388 ،هـ.ش( .مصدر فاريس).
 .8مصباح اليزدي ،محمد تقي ،آموزش فلسفه (دروس يف الفلسفة) ،ج  ،1سازمان تبليغات
اسالمي ،قم1367 ،هـ.ش (مصدر فاريس)؛ صدر املتألهني ،محمد بن إبراهيم الشريازي ،األسفار
األربعة يف األسفار العقلية األربعة ،ج  ،1املرحلة األوىل ،الفصل السابع.
 .9صدر املتألهني ،محمد بن إبراهيم الشريازي ،أرسار اآليات ،تصحيح :محمد خواجوي،
انجمن حكمت و فلسفه ،طهران1360 ،هـ.ش.
 .10صدر املتألهني ،محمد بن إبراهيم الشريازي ،املشاعر ،إعداد :هرني كوربان؛ صدر
املتألهني ،محمد بن إبراهيم الشريازي ،مجموعه رسائل فلسفي صدر املتألهني (سلسلة
الرسائل الفلسفية لصدر املتألهني) ،تحقيق :حامد ناجي األصفهاين ،انتشارات حكمت ،طهران،
1375هـ.ش.
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 .11صدر املتألهني ،محمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة،
صدر املتألهني ،العرشية ،تصحيح :غالم حسني آهني ،انتشارات موىل ،طهران1361 ،هـ.ش.
 .12عبوديت ،عبد الرسول ،درآمدي به نظام حكمت صدرايئ (مدخل إىل النظام الفلسفي
لصدر املتألهني) ،انتشارات سمت ومؤسسه امام خميني ،طهران وقم1385 ،هـ.ش (مصدر
فاريس).
 .13نيجل توماس ،بوجي (التفاهة) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :حميد شهرياري ،مجلة نقد
ونظر ،العدد 29 :ـ  ،30خريف وشتاء عام 1382هـ.ش.

ّ
باألجنبي�ة
املصادر واملراجع
1. Maslow, A. H, 1968, Toward a Psychology of being, New York, Van
Nostrand.
2. Bafista, J & Almond, R. 1973, The Development of Meaning in Life
Psychatry. Ch: 36.
3. Frankl, V. 1976, Man's Search for meaning, New York, Pocket books.
4. Baumeister, R. 1991, How Stories Make sense of Personal Experience,
Personality and Social Psychology Bulltein. Ch: 20.
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ومضلِّلة
حياة ُمريبة ُ

ُ
كريم هو ّ
القول ّإن الغرب ٌ
مجرد محض وهم
كيشور محبوباين

[*]
[[[

مهم من أبعاد معنى الحياة يف الحضارة العرب ّية الحديثة ،وهي تلك
تتناول هذه املقالة بعدً ا ًّ
التي تتعلّق بالهبات واملساعدات التي تزعم الحكومات الغرب ّية أنّها تقدّ مها للشعوب املستعم َرة
انطالقًا من التزامها بحقوق اإلنسان ،غري أنّ الكاتب هنا مييض إىل تفكيك هذه املزاعم ليق ّرر
بطالن ما تذهب إليه أجهزة الدعاية الغرب ّية.

نشري إىل أنّ الكاتب كيشور محبوباين)Kishore Mahbubani(  ؛ ( 24أكتوبر )1948
سنغافوري وعميد كلّية يل كوان يو للسياسة العا ّمة التابعة لجامعة سنغافورة
هو بروفيسور
ّ
الوطن ّية .شغل منصب وزير خارج ّية سنغافورة ،وشغل منصب ممثّل سنغافورة الدائم يف األمم
امل ّتحدة ورئيس الجمع ّية العا ّمة لألمم امل ّتحدة ،حصل عىل الدكتوراة الفخريّة من جامعة
دالهاويس الكند ّية .من أبرز مؤلّفاته« :هل يستطيع اآلسيو ّيون التفكري؟ فهم اله ّوة بني الرشق
والغرب« .»2001 ،ما بعد عرص الرباءة ،إعادة بناء الثقة بني أمريكا والعامل« .»2005 ،نصف
الحتمي للق ّوة العامل ّية نحو الرشق.»2008 ،
اآلسيوي الجديد :التح ّول
العامل
ّ
ّ

ِّ
املحرر

يرغب  88باملئة من سكّان العامل القاطنني خارج الغرب أن يتب ّنوا معايري الحياة الغرب ّية ويتن ّعموا
ُ
يطمح
أغلب املواطنني الغرب ّيني منذ عقود؛ لهذا السبب
بالحياة اآلمنة واملزدهرة التي يحظى بها
ُ
ُ
أذىك الشباب خارج الغرب أن ينخرطوا يف الجامعات الغربيّة الرياديّة ،وأن يعودوا إىل ديارهم
ُمتب ّنني التطلُّعات واألعراف نفسها التي يتب ّناها نظراؤهم الغرب ّيون اليافعون يف الس ّن .لكن أال ينبغي
أن يتق ّبل الغرب ّيون سائ َر ُسكّان العامل كمواطنني ُمتساوين معهم؟ ما زال يتّس ُم كثريون يف الغرب
* -مفكّر وأستاذ جامعي من سنغافورة.
 املصدرُ :مقتطفات من كتاب «االلتقاء العظيم :آسيا ،الغرب ،ومنطق العامل الواحد» ( )The Great Convergenceمن تأليف كيشورمحبوباين (.)Kishor Mahbubani, Public Affairs, 2013
 -تعريب :هبة نارص.
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نفيس عميق حيال القبول بالطرح البسيط الذي يقول« :جمي ُعنا ُمتساوون» ،ينب ُع هذا الرت ُّدد من
برت ُّد ٍد
ٍ
فرض ّي ٍة ال واعية ثابتة بعمق ت ُفي ُد أ ّن الغرب ما زال ُيث ُِّل (بنح ٍو أو بآخر) حضار ًة ُمتف ِّوقة أخالق ًّيا .تتحتّ ُم
جل عن «حصانه العايل» واالعرتاف
مواجهة هذه الفرض ّية بشكلٍ ُمبارش إذا أردنا إقنا َع الغرب بالرت ُّ
ري عىل األرض األخالق ّية نفسها مثل باقي العالَم.
بأنّه يس ُ

العاملي
ينص عىل أ ّن الغرب قو ًة ِمعطاءة بطبيعتها عىل املرسح
من املؤسف أ ّن املفهوم الذي ُّ
ّ
يختلف أداء
خ بقوة ،فالغرب ليس ِمعطا ًء بطبيعته وال خبيثًا بطبيعته ،يف الواقع ،ال
ُ
رتس ٌ
هو وه ٌم ُم ِّ
رص ُف الدول الغربيّة بشكلٍ
«طبيعي» وليس «بكرم»
الغرب عن أداء أغلب ُدول العالَم .بإيجاز ،تت ّ
ّ

ريا من الخري للعامل ،ولك ّن الغرب
عىل الساحة العامليّة .أنا ُمستع ٌد لالعرتاف بأ ّن الغرب قد حقّق كث ً
حا عميقة يف جميع
تس ّبب بكثريٍ من األذى أيضً ا ،خلّف قرنان من االستغالل
ّ
االستعامري جرو ً
خصوصا يف
أنحاء العامل ،وألحقت الهيمن ُة الغرب ّية أرضا ًرا بالثقة النفس ّية للعديد من الحضارات،
ً
اإلسالمي ،وقد بدأت هذه املجتمعات للت ّو بالتعايف منها.
آسيا وأفريقيا والعامل
ّ

االستعامري ،ويعتربونه
عد ٌد من املفكّرين الغرب ّيني املعارصين يغضُّ ون الطرف عن االستغالل
ّ
وول ،ولك ّن هؤالء املفكّرين أنفسهم يتجاهلون بأ ّن أمريكا وبريطانيا قد
ّ
خطأً حصل يف املايض
تقتل السكّان األبرياء يف
األطليس ُ
ش ّنتا حربًا غري مرشوعة عىل العراق ،وأ ّن قوات حلف شامل
ّ
ٍ
ٍ
طائرات دون ط ّيار ،وأ ّن املدافع األكرب عن الدميقراط ّية
برضبات جويّة من
أفغانستان وباكستان
وحقوق اإلنسان –الواليات املتّحدة األمريك ّية -قد أعاد مامرسة التعذيب يف القرن الواحد
كل هذا يف آخر ٍ
خارج الغرب
عقد تقري ًبا؛ لهذا السبب ،يعتق ُد قليلون فقط
والعرشين .لقد حصل ُّ
َ
أ ّن الغرب هو كري ٌم بطبيعته.

ملاذا ما زال هذا الوهم قامئًا؟ أحد أهم منابع الوهم بأ ّن الغرب كري ٌم بذاته هو املساعدات
الخارجيّة التي يُق ّدمها للعامل ،ولك ّن أغلب خرباء التنمية االقتصاديّة يعلمون أ ّن الواليات املتّحدة
مثل هي من أبخل الدول الغرب ّية من حيث ك ّم ّية املساعدات الخارج ّية التي تُق ّدمها ،حيث تأيت
ً
االقتصادي والتنمية ،فهي
أمريكا يف املرتبة التاسعة عرش من  23دولة ضمن دول منظّمة التعاون
ّ
تصب
ت ُق ِّد ُم فقط  %0.21من املساعدات الخارج ّية رغم أ ّن دول هذه املنظّمة قد عاهدت أن
ّ
االجتامعي يف املساعدات الخارجيّة ،وعىل الرغم من أ ّن هذا الرقم
القومي
 %0.7من دخلها
ّ
ّ
ٌ
معروف ،إلّ أ ّن الشعب األمرييكّ ما زال يعتق ُد أ ّن أمريكا كرمي ٌة للغاية وتُو ِّز ُع
املتدن
ّ
األمرييكّ
ك ّم ّي ٍ
ات هائلة من املساعدات الخارج ّية .أظهر استطال ٌع للرأي يف العام  2010أ ّن األمريك ّيني
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يعتقدون أ ّن املساعدات الخارجيّة ت ُشك ُِّل  %27-25من املوازنة الفيدراليّة .ومن غري املفاجئ أن
يعتقد الشعب األمرييكّ أ ّن أمريكا هي دول ٌة كرمية من حيث املساعدات الخارج ّية ،فهم يقرأون
ذلك عىل الدوام يف مؤلّفات القادة األمريك ّيني ويسمعونه يف خطاباتهم .ونظ ًرا إىل االعتقاد الراسخ
املتأصل عرب برامج املساعدات
واملنترش يف أمريكا وغريها من الدول الغرب ّية بأ ّن الغرب يُظ ِه ُر كرمه
ِّ
ُ
نتناول حقيقة برامج املساعدات الخارجيّة وتأثريها.
الخارجيّة السخيّة ،فسوف

ري منها حاالت
صدرتْ كمي ٌة كبرية من املؤلّفات حول املساعدات الغرب ّية الخارج ّية ،ويُوث ُِّق كث ٌ
الفشل الكربى .يذك ُر ويليام إيسرتيل يف كتابه «عبء الرجل األبيض :ملاذا تسبّبت جهو ُد الغرب
رش وقليلٍ من الخري؟» أنّه منذ تأسيس وكاالت الغوث العامليّة
ملساعدة اآلخرين بكثريٍ من ال ّ
العاملي) ،فإ ّن
يل ،وبرنامج األغذية
العمالقة (مثل برنامج األمم املتّحدة اإلمنا ّ
يئ ،والبنك الدو ّ
ّ
مساعدات التنمية مل ت ُفلح ،ويعو ُد ذلك جزئ ًّيا إىل الطموح الزائد لوكاالت الغوث التي غال ًبا ما
حلول ته ّم املانحني وليس املستفيدين ،إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن غياب محاسبة املستفيدين
ً
اقرتحت
فاقمت الالفاعليّة يف مساعدات التنمية .وفقًا للكاتب ،فإ ّن
وانعدام آليّات البيانات االسرتجاعيّة قد
ْ
املساعدات الخارج ّية هي «املأساة األخرى لفقراء العامل ...أنفق الغرب  2.3ترليون دوالر عىل
املساعدات الخارج ّية خالل العقود الخمسة املاضية ومل يتمكّن من إيصال األدوية التي يبل ُغ
سعرها  12سنتًا إىل األطفال للحيلولة دون نصف وفيّات املالرايا .أنفق الغرب  2.3ترليون دوالر
كل أ ٍّم جديدة بهدف تج ّنب وفاة خمسة ماليني طفل...إنّها
ومل يتمكّن من إيصال ثالثة دوالرت إىل ّ
مأساة أن ال ت ُحقِّق ّ
كل هذه الرأفة النابعة عن ن ّي ٍة سليمة هذه النتائج للمحتاجني»[[[.
ٍ
أعاقت
مبيعات عالية من تأليف دامبيسا مويو ،كيف
يُوث ُِّق كتاب «املساعدات امليتة» ،الذي نال
ْ
فأصبحت الدول األفريق ّية
املساعدات الغرب ّية تط ُّور أفريقيا من خالل سحب حوافز التنمية الذات ّية،
ْ
حل مشاكل
ُمدمنة عىل املساعدات ومرتبطة بسلسلة إعادة دفع الفوائد عىل ديونها .وعوضً ا عن ّ
أفريقيا ،ساهمت املساعدات يف تفاقمها .أو ُّد أن أُضيف نق ًدا جدي ًدا عىل برامج املساعدات
الغربيّة ،فأنا أتح ّدى الفرضيّة الواسعة االنتشار بأ ّن النيّة وراء املساعدات الغربيّة هي إيصال الخري
إىل املانحني .إنّني أعتق ُد أنّه لو أُجريت دراس ٌة موضوع ّية واسعة ال ّنطاق حول املساعدات الغرب ّية،

فإنّها سوف ت ُظ ِه ُر أ ّن الن ّية األساس ّية هي تعزيز املصالح الوطن ّية للمناحني ،وليس خدمة مصلحة
قليل فقط من دافعي الرضائب الغرب ّيني يعلمون أ ّن بعض
املستفيدين .من املحزن أكرث أ ّن عد ًدا ً
[1]- William Easterly. The White Man’s Burden. New York: Penguin, 2006, p.4.
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ُ
تهدف لتعزيز مصالحهم الوطنيّة .أخربتني كلري
هيمنت عىل املساعدات املاليّة التي
الرشكات قد
ْ
لوكهارت« :تعو ُد منظومة الغوث اآلن بالنفع عىل مجموع ٍة ض ِّيقة ج ًّدا من الرشكات التجاريّة التي
استولت عىل أموال دافعي الرضائب ...وهي تحصل عىل املكاسب
احتكاري ،وقد
تعمل كات ّحا ٍد
ُ
ْ
ّ
املال ّية الفجائ ّية وت ُق ّدم أدا ًء س ّيئًا».
أين يكم ُن الدليل عىل أ ّن الن ّية وراء العون ليست ُمساعدة املنتفعني؟ مث ّة ك ّم ّية هائلة من
االقتصادي والتنمية ،الفساد يف
أستعرض ع ّدة أمثلة كاآليت :فشل منظّمة التعاون
األدلّة ،وسوف
ُ
ّ
يل بأمناط تصويت أعضاء
املساعدات األمريكيّة ألفغانستان ،ارتباط مساعدات صندوق النقد الدو ّ
مجلس األمن التابع لألمم املتّحدة ،املساعدات الغذائيّة البطيئة والباهظة واألنانيّة وغري الف ّعالة يف
املرسلة إىل البلدان الفاسدة.
كثريٍ من األحيان ،وازدياد ك ّم ّية املساعدات
َ

ّ
ّ
االقتصادي والتنمية
فشل منظمة التعاون

وزّعت الدول الغرب ّية كمي ًة كبرية من املساعدات الخارج ّية (وفقًا ألرقامها الرسم ّية) ،وت ّدعي
االقتصادي والتنمية عىل سبيل املثال أ ّن املدفوعات الغرب ّية السنويّة قد ارتفعت
منظّمة التعاون
ّ
من  53مليار دوالر يف العام  2000إىل  133مليار دوال ًرا يف العام  .2011ولكن مث ّة ٌ
شك بأ ّن
املساعدات مل تنفع أغلب املستفيدين املقصودين .ينبغي أن تدعونا الفجوة بني ك ّم ّية املساعدات
املوزَّعة والنتائج الحسنة القليلة إىل البحث عن خللٍ
منهجي يف تصميم املساعدات الغرب ّية.
ٍ
ري من األفراد
الخلل واضحُ :
ص ِّممت أغلب املساعدات لتعزيز مصالح املانحني ،حيث يعل ُم كث ٌ
املطّلعني يف الغرب بضآلة النتائج الحسنة الناشئة عن املساعدات الخارجيّة ،إال أ ّن هذا األداء
رسهم« :نحن يف الغرب كرماء وقد حاولنا املساعدة ،ولك ّن
الرديء ال يُزعجهم ،إنّهم يقولون يف ّ
هؤالء األفارقة واآلسيويّون كانوا عاجزين وأهدروا ُمساعداتنا! ماذا نصنع؟ ال ُيكننا أن نُح ّولهم إىل
ٍ
أشخاص مؤ ّهلني مثل الغرب!» .حينام تفشل املساعدات ،يُلقى باللوم عىل املستفيدين وليس
عىل املانحني قطّ.

األسطوري تشينوا آشيبي أحد األشخاص الذي شهدوا بشكلٍ مبارش
النيجريي
يئ
ّ
ّ
كان الروا ّ
تكب مسؤويل املساعدات الغربيّني تجاه املستفيدين حينام ُدعي لحضور اجتام ٍع ملنظّمة التعاون
ُّ
االقتصادي والتنمية يف ٍ
وقت ُمبكِّر من العام  .1989مل يكن آشيبي متأك ًدا من السبب وراء دعوة
ّ
نيجريي للحديث أمام مرصف ّيني وخرباء اقتصاد أوروب ّيني وأمريك ّيني وكنديّني وأسرتال ّيني،
يئ
ٍّ
روا ٍّ
بعض اليشءُ ،
كنت أستم ُع إليهم ...من خالل الثقة
فدخل االجتامع وهو َوج ٌِل َ
يقول آشيبي« :حينام ُ
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ّ
ٌ
للشك بأ ّن هؤالء هم أسياد العامل الذين يستلذّون بعوائد نجاحهم».
مجال
يبق
التي أظهروها ،مل َ
سعان ما أدرك آشيبي أنّه جز ٌء من «ورش ٍة خيال ّية» ،حيث يضع املرصف ّيون الغرب ّيون نظريّ ٍ
ُ
تهدف
ات
ُ
ظاهريًّا ملساعدة العامل النامي ،فقال« :ها أنتم هنا ،تنسجون نظريّاتكم الفاخرة ليك تط ّبقوها
يف ُمخترباتكم الوهم ّية .أنتم ت ُط ّورون أدوي ًة جديدة وتُطعمونها ملجموع ٍة من الفرئات الغين ّية يف
أناسا
ً
ليست
لدي معلومات لكم! أفريقيا
ْ
املخترب وتأملون األفضل ،ولكن ّ
خيال ،أفريقيا (تحوي) ً
رشا؟»[[[.
حقيق ّيني...هل فكّرتم حقًا بأ ّن أفريقيا (تحوي) ب ً

يعو ُد سبب اعتقاد كثريٍ من املطّلعني بأ ّن حاالت الفشل يف التنمية تنبع من املستفيدين وليس
االقتصادي والتنمية،
مؤسسات التنمية الدول ّية العمالقة واملوثوقة (كمنظّمة التعاون
ّ
املانحني هو أ ّن ّ
تتول الرقابة عىل تدفّقات املساعدات الغرب ّية ،ومبا أ ّن منظّمة التعاون
ّ
يل)
وصندوق النقد الدو ّ
يل يُراقبان تدفّقات املساعدة ويُق ّدمان التقارير حولها،
ّ
االقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدو ّ
أال ُيكن أن يؤكِّدا موضوع ًّيا بأ ّن الغرب قد بذل قصارى جهده؟ ولك ّن الحقيقة هي أ ّن الدول
املؤسستني – إىل الح ّد الذي ال ُيكن أن تكونا موضوع ّيتَني
املانحة الغرب ّية تتحكّم بش ّدة بهاتني
ّ
و ُمستقلَّتني يف تقومياتهام.
االقتصادي والتنمية (وفقًا السمها) هي تعزيز التعاون والتنمية
نظريًّا ،مه ّمة منظّمة التعاون
ّ
االقتصاديّة ،ولكن هذه املنظّمة يف الواقع هي نا ٍد لألثرياء ،وأنا أتذك ُر أ ّن املنظّمة كانت تفتخ ُر
أي من املسؤولني يف املنظّمة بأ ّن وظيفته هي حامية األثرياء
بهذا اللقب .بالطبع ،لن يعرتف ٌ
االقتصادي والتنمية ،استشعرتُ عىل
ولكن خالل عقو ٍد ثالثة من التفاعل مع ُممثّيل منظّمة التعاون
ّ
الدوام أنّهم ينظرون بفوقيّة إىل جميع اآلراء التي يطرحها ُممثِّلو العامل الثالث .كانوا واثقني من أنّهم
التكب والفوقيّة لو كانت منظّمة التعاون
رس التنمية االقتصاديّةُ .يكن فهم هذا
ّ
الحامة الحقيقيّون ل ّ
االقتصادي أو التنمية ،ولك ّن املنظّمة
ج ًل مميّ ًزا من تعزيز التعاون
ّ
ّ
االقتصادي والتنمية قد ط ّورت س ّ
مل ت ُحقّق ق ّ
ح ترويها.
قصة نجا ٍ
ري إليها اس ُمها وليس لديها ّ
ط امله ّمة التي يُش ُ

االقتصادي والتنمية أن تلعب دو ًرا ق ّي ًم عىل
املأسا ُة هنا هي أنّه كان بإمكان منظّمة التعاون
ّ
عام مليارات من الدوالرات من املساعدات،
ترسل دول املنظّمة ّ
ُ
العاملي ،حيث
الصعيد
كل ٍ
ّ
ولو أُنفقت هذه املليارات بطريق ٍة ج ّيدة ،ألُنقذ ملياراتٌ من البرش من الفقر ،ولكن أُهدرت أغلب
مساعدات التنمية الرسم ّية ،وبالكاد ظهرت آثا ُر املساعدات عىل بُلدانٍ مثل تانزانيا وزامبيا (التي
ٍ
مساعدات للفرد الواحد أكرث من أغلب الدول) .ما الذي حصل؟ ملاذا فشلت مليارات
حصلت عىل
[1]- Chinua Achebe, “Africa is People,” November 6, 2005.
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مؤسساتيًّا مل يكن مث ّة منظّمة عامليّة أفضل من
الدوالرات يف تنمية التعاون والتنمية االقتصاديّة؟ ّ
لحل هذا اللغز ولك ّنها فشلت.
االقتصادي والتنمية ّ
منظّمة التعاون
ّ

االقتصادي
املؤسسات ّية التي منعت منظّمة التعاون
يرشح كليفتون ودياز-فوينتس العوامل
ّ
ّ
ُ
واملوضوعي :فتمويلها من الدول املانحة وموظّفوها هم من
املستقل
ّ
والتنمية من توفري التقويم
ّ
الدول املانحة أيضً ا (أ ّمنت ثالث دول -فرنسا ،أمريكا ،وبريطانيا -أغلب املوظّفني مل ّد ٍة طويلة
أي منظّمة اليد التي ت ُطعمها ،وعليه فإنّه عوضً ا عن تنفيذ مراجع ٍة موضوع ّية
من الزمن) .ال
ّ
تعض ّ
االقتصادي والتنمية أ ّن جميع العيوب ناشئة
لفشل الدول املانحة ،اعتقد مسؤولو منظّمة التعاون
ّ
وبغض النظر عن اسمها ومه ّمتها الظاهريّة ،فإ ّن دور املنظّمة مل يكن
عن املستفيدين .بإيجاز،
ّ
رسيّة« :أثارت
خدمة البلدان املتلقية للمساعدات ،ولهذا السبب فإنّها أحاطت ُمشاوراتها بأقىص ال ّ
طبيعتها الغامضة الشكوك واالنتقادات من املراقبني الذين ا ّدعوا أ ّن أماكن عقد االجتامعات كانت
مبثابة ُملتقى ت ُك ِّون فيه أثرى الدول األعضاء مواقف ُمشرتكة مع حلفائها قبل أن تأخذ أجندتها إىل
منظّامت عاملية أخرى أو تُعيدها إىل الديار»[[[.
االقتصادي والتنمية قد تح ّولت إىل نا ٍد ض ِّيق
الحقيقة البسيطة والقاسية هي أ ّن منظّمة التعاون
ّ
ين خرس مه ّمته وهدفه وال يخدم مصالح مجتمعاته وال املجتمعات التي يقول إنّه ينوي العود
وأنا ّ
ري من األمثلة عىل أ ّن املساعدات الغرب ّية مل تُص َّمم ملساعدة املستفيدين
عليها بالنفع .ترب ُز كث ٌ
بشكلٍ
رئييس ،بل جاءت مصلحة املانحني أ ّو ًل يف مثا ٍل بعد آخر .حينام كان ريتشارد هولربوك -
ّ
وهو من أش ّد املسؤولني األمريك ّيني الذين قابلتهم صالبة ،تويف يف العام ُ -2010مساع ًدا لوزير
الخارج ّية لشؤون آسيا والبحر الهادئ ،أخربين أ ّن إحدى مسؤول ّياته الرئيسة هي تعليم مسؤويل
األسايس من املساعدات األمريك ّية
الوكالة األمريك ّية للتنمية الدول ّية ( )USAIDوتذكريهم بأ ّن الهدف
ّ
هو تعزيز املصالح الوطن ّية األمريك ّية وليس اإلحسان إىل العامل.

ال ّ
شك أ ّن بعض املساعدات الغرب ّية كانت نافعة ومل تذهب جميعها هد ًرا ،ولكن ُرغم العدد
فشلت أغلب املساعدات الخارج ّية الغرب ّية بهذا
الكبري من األمثلة الحسنة يبقى السؤال الكبري :ملاذا
ْ
–خصوصا املساعدات
لكل دوالر واحد من املساعدات الخارج ّية
الشكل الذريع؟ أُق ِّد ُر تقري ًبا أنّه ّ
ً
التقني ،املساعدة املرشوطة ،واملساعدات االقتصاديّة والغذائ ّية والعسكريّة ،يُنفَق
الثنائ ّية ،العون
ّ
 20سنتًا عىل النفقات اإلداريّة للدولة املانحة (دفع رواتب مسؤوليها) ،و  20سنتًا إىل املستشارين
الذين ت ُوظّفهم الدولة املانحة (وهؤالء املستشارون غال ًبا هم من مواطني هذه الدول) ،و -30
[1]- Judith Clifton and Daniel Díaz-Fuentes, “From ‘Club of the Rich’ to ‘Globalisation à la Carte’? Evaluating Reform
at the OECD,” Global Policy, 2011.
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 40سنتًا إىل تأمني املع ّدات أو الخدمات التي تؤ ّمنها الدولة املانحة (ملساندة صناعات الدولة
كل دوالر ُمنح
نفسها) .إذا كانت الدولة املستفيدة محظوظة ،فإنّها سوف تنال  30-20سنتًا من ّ
يل أن
لها ظاهريًّا .أتح ّدى خرباء التنمية يف منظّمة التعاون
ّ
االقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدو ّ
بديل إذا اعتقدوا أ ّن رقمي غري مصيب.
رقم ً
يُق ّدموا ً

فساد املساعدات َ
املرسلة إىل أفغانستان

كل دوالر
قد يبدو ا ّدعايئ بأ ّن الدولة املستفيدة هي محظوظة إذا حصلت عىل  30-20سنتًا من ّ
أقل من ذلك بكثري.
ضح من بعض األمثلة أ ّن البلدان املستفيدة قد تلقّت ّ
أم ًرا بال َغ القسوة ،ولكن يتّ ُ
قروي يف أفغانستان« :أو ُّد أن
أنجزت كلري لوكهارت دراسة عن الهدر ،ويف هذا السياق قال لها
ٌّ
أُطلعك عىل قصة تبخُّر  150مليون دوالر .سمعنا عىل املذياع عن برنامج إعادة إعامر يف منطقتنا
ريا» ،كان ذلك يف صيف العام
ملساعدتنا يف إعادة بناء بيوتنا بعد عودتنا من املنفى ،وقد فرحنا كث ً
 2002يف قري ٍة تق ُع يف منطق ٍة نائية من محافظة باميان يف األرايض الجبل ّية األفغان ّية ،تبع ُد ع ّدة
ٍ
ساعات عن عاصمة املقاطعة ،وهي ُمنقطعة متا ًما عن العامل .سارعت وكاالتُ األمم املتّحدة
واملنظّامت غري الحكوم ّية لتوفري مشاريع «التأثري الرسيع» ملساعدة املواطنني األفغان يف أعقاب
الحرب ،كان باإلمكان أن يُح ِّول مبلغ  150مليون دوالر حياة املواطنني ،ولكن مل يحصل ذلك،
وقد أوضح الشاب ذلك بقوله:
جهنا لالطّالع
«مل يحصل ّ
إل القليل بعد أشه ٍر طويلة .قد نكون أميّني ولك ّننا لسنا أغبياء ،فتو ّ
حصلت وكال ٌة يف جنيفا عىل املال ،فأخذت  20باملئة ،ووكّلت
عىل ما يجري ،وهذا ما اكتشفناه:
ْ
وكال ًة أخرى يف واشنطن العاصمة بالعمل ،وأخذت هذه أيضً ا  20باملئة ،ت ّم مج ّد ًدا التوكيل بالعمل
وأُخذ  20باملئة وحصل ذلك مر ًة أخرى حينام وصل املبلغ إىل كابول .يف تلك األثناء ،مل يتبق
قليل من املال ،ولك ّنه كان كافيًا ليقوم أحدهم برشاء الخشب من غرب إيران وشحنه عرب إحدى
إال ٌ
العادي.
كارتيالت الشحن التي ميلكها ُمحافظ إحدى املقاطعات بخمسة أضعاف تكلفة الشحن
ّ
وصلت إىل قُرانا بعض العوارض الخشبيّة يف النهاية ،ولك ّنها كانت كبري ًة وثقيلة ج ًدا عىل ُجدران
ْ
كل ما كان بإمكاننا فعله هو تقطيعها واستخدامها كحطب».
الطني التي نستطي ُع بناءها .وعليهُّ ،

االقتصادي والتنمية املدقَّقة رسم ًّيا ،فإ ّن مبلع  150مليون دوالر
وفقًا ألرقام منظّمة التعاون
ّ
الحقيقي املصالح والرشكات
كان «مساعدة» غرب ّية ألفغانستان ،ولكن يف الواقع كان املستفيد
ّ
يل فاسد بينام حصل األفغان عىل الحطب .هل هذا ٌ
دليل عىل
يئ أو ٌ
مثال استثنا ّ
الغرب ّية ومحافظ مح ّ
األخطاء التي تحصل «بشكلٍ
طبيعي»؟
ّ
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عامي  2002و  2004قد
املرسلة إىل أفغانستان بني
ما يُق َّدر بسبعني باملئة من املساعدات
َ
ّ
أُن ِفقت عىل النفقات الداخليّة لوكالة األمم املتّحدة .من املؤسف أ ّن فشل املساعدات الغربيّة إىل
ري غاين ولوكهارت -وهام مستشاران سابقان لألمم املتّحدة
أفغانستان مل يقف عند هذا الح ّد ،حيث يُش ُ
حول شؤون أفغانستان -إىل برنامج الوكالة األمريكيّة للتنمية الد ْوليّة عام  2005الذي استهدف إنشاء
املدارس يف أفغانستان ،فعىل الرغم من أ ّن الوكالة كانت قد وعدت حكومة أفغانستان ببناء 1,100
مدرسة خالل عا َمني ،إال أنّها بَ َنت مثانية مدارس فقط خالل هذا الوقت ،وانهارت ستّة منها .أُجريت
يل
مقابالتٌ مع مواطنني يف العام  2007يف أفغانستان ّ
عبوا عن شعورهم بالخيانة من املجتمع الدو ّ
ري غاين ولوكهارت من أنّه
ُبي هكذا قصص حسب تعب َ
نظ ًرا إىل الهدر وانعدام الفاعليّة والفساد .ت ّ
جانب الرأسامليّة
التجاري املرشوع أمام البلدان ،تُشك ُِّل منظومة العون
«عوضً ا عن فتح النشاط
ّ
َ
ّ
أشك أ ّن أغلب قادة الغرب سوف يرصفون النظر عن هذه األمثلة من
املتأصل» .ال
يل
ِّ
االستغال ّ
يحصل فعليًّا.
ُ
أفغانستان ويعتربونها استثناءات ،ولكنني ال أعتقد أنّها كذلك بل هي أمثلة أش ّد ح ّد ًة ملا

ّ
الدويل
طبيعة ُمساعدات صندوق النقد

وجد ويليام إيسرتيل وكلوديا ويليامسون يف دراسة ُموث َّقة بدقّة حول املساعدات الخارج ّية
بعنوان «الخطاب يف مقابل الواقع :أفضل مامرسات وكاالت املساعدات وأسوأها» أ ّن ما بني
 50إىل  80باملئة من املساعدات خالل أغلب فرتة الثامنين ّيات إىل ُمنتصف التسعين ّيات قُ ِّيدت
بإنفاق املستفيدين ألموال املساعدات عىل البضائع والخدمات من الدول املانحة ،والتصويت
متاش ًيا معها يف املنتديات الدول ّية كاألمم املتّحدة ،أو اتّباع اإلرشادات السياس ّية كفتح األسواق
ري
أمام ُمنتجات الدول املانحة .تدنّت املساعدات املق َّيدة بعد الحرب الباردة بشكلٍ كبريّ ،
مم يُش ُ
ص ّممت املساعدات الغرب ّية
إىل أ ّن املانحني الغرب ّيني مل يعودوا يرون رضورة رشاء الوالء ،فقد ُ
ليك تكون آل ّي ًة لرشوة الدول النامية ودفعها لدعم املصالح الغرب ّية ،بينام كانت مصالح الدول
املستفيدة هامش ّية يف أفضل األحوال .لهذا السبب ،يذك ُر غاين ولوكهارت أ ّن املساعدات أصبحت
العاملي وسيل ًة ملكافأة الحكّام استنا ًدا إىل توافق سياساتهم الخارج ّية
«بشكلٍ رسيع يف هذا السياق
ّ
مع إحدى القوى ال ُعظمى أو تناقضها معها ،وليس سعي هؤالء وراء أجندة تنمية ُمح ّددة»[[[.

كلّام انض ّمت دول ٌة نامية إىل مجلس األمن التابع لألمم املتّحدة ،تج ُد فجأ ًة أ ّن حجم املساعدات
الخارجيّة يزداد خالل عامي وجودها يف املجلس ،ملاذا؟ يعو ُد تصويت الدولة النامية فجأ ًة بالنفع
تحصل الدولة النامية عىل ٍ
مزيد من املساعدات الخارجيّة،
ُ
عىل مصالح الدولة املانحة ،ولهذا السبب
[1]- Ashraf Ghani and Clare Lockhart, Fixing Failed States. New York: Oxford University Press, 2008, p.88.
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فاملساعدات تابعة «للمصالح» ،وإذا تج ّرأت الدولة النامية عىل التصويت ض ّد مصالح الدولة املانحة
فعل بحقّها .بإيجاز،
يف مجلس األمن ،يت ّم تهديدها بخفض املساعدات الخارجيّة أو يُطبّق ذلك ً
ت ُستَخ َدم املساعدات الخارجيّة الهادفة نظريًّا ملساعدة «الفقراء» كأدا ٍة لالبتزاز يف العالقات الدولية.
ٍ
عطيات تتعل ُّق بـ  191دولة يف الفرتة املمت ّدة بني  ،2004-1951ووجدوا
دقّق ثالثة باحثني يف ُم
يل،
عالق ًة قويّة بني العضويّة املؤقّتة يف مجلس األمن وبني املشاركة يف برامج صندوق النقد الدو ّ
توسط مساعدات
ّ
توسط املساعدات األمرييكيّة يرتفع  54باملئة ،و ُم ّ
وتوصلت دراس ٌة أخرى إىل أ ّن ُم ِّ
األمم املتّحدة للتنمية يزداد  7باملئة حينام ت ُنتَخَب دول ٌة ما يف مجلس األمن.
عىل سبيل املثال ،نالت الغابون استقاللها عام  ،1960ولك ّنها مل تدخل يف اتفاقٍ مع صندوق
يل حتى العام  ،1978بعد خمسة أشه ٍر تقري ًبا من االنضامم إىل مجلس األمن للم ّرة
النقد الدو ّ
ٍ
قرارات مه ّمة ،وانحازت إىل
األوىل ص ّوتت الغابون خالل عضويّتها يف مجلس األمن عىل ع ّدة
السوفييتي يف قضايا مثل الق ّوة املؤقّتة لألمم
جانب أمريكا وفرنسا وأملانيا وكندا ض ّد االت ّحاد
ّ
املتّحدة يف لبنان أو استقالل نامبيا ،ولكن الغابون دعمت بعض القرارت التي تُدين جنوب أفريقيا
والتي أحجمت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وكندا عن التصويت عليها ،فقام صندوق النقد
يل برصف نصف القرض املتّفق عليه للغابون البالغ  15مليونًا من حقوق السحب
الخاصة[[[.
ّ
الدو ّ

يل واملصالح الغرب ّية
ينبغي أن يُساهم هذا الرابط املفروغ منه بني مساعدات صندوق النقد الدو ّ
يل منظّمتني عامل ّيتني
يف مجلس األمن بإزالة ّ
يل والبنك الدو ّ
أي شكوك حول كون صندوق النقد الدو ّ
إل أنّهام قد أ ّديا دور األداة بيد القوة الغرب ّية الجيوسياس ّية .يف الواقع ،حتى رؤساء املنظّمتني
ُمستقلّتنيّ ،
األقوياء نسب ًّيا واملستقلّون قد وجودوا أنفسهم عاجزين أمام ُمجابهة الضغوط املبارشة للحكومة
العاملي قد سمحا ألنفسهام بالرضوخ
يل وصندوق النقد
األمريك ّية .من املهم أن نؤكّد أ ّن البنك الدو ّ
ّ
للضغط واالنخراط يف بعض األنشطة غري املنطق ّية أب ًدا وحتى األنشطة غري األخالق ّية.

يل
يروي جوزف ستيغليتس ،وهو حائ ٌز عىل جائزة نوبل ،قص ًة صادمة حول صندوق النقد الدو ّ
ٍ
ملرصف أمرييكّ ُمبك ًرا باستخدام بعض احتياطاتها.
وإثيوبيا« :عام  ،1996س ّددت إثيوبيا قرضً ا
كانت العمل ّية منطق ّية للغايةُ ،رغم طبيعة رهنها (طائرة) ،كانت تدف ُع إثيوبيا فائد ًة أعىل بكثري عىل
يل عارضا ذلك»[[[ ،وبنتيجة
قرضها ّ
مم كانت تتلقّاه إزاء احتياطاتها ،ولك ّن أمريكا وصندوق النقد الدو ّ
يل برامجه يف إثيوبيا .بإيجاز ،ومبا أ ّن مرصفًا أمريك ًّيا قد ُمنع
هذه املعارضة علّق صندوق النقد الدو ّ
[1]- Ilyana Kuziemko and Eric Werker, “How Much Is a Seat on the Security Council Worth?: Foreign Aid and Bribery
in the United Nations”, Journal of Political Economy, 2006.
[2]- Joseph Stiglitz, “Thanks for Nothing,” The Atlantic, October 2001.
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من ٍ
َ
يل
قرض ذي فائدة عالية ورهنٍ مضمون ،استخدمت وزارة املاليّة األمريكيّة
صندوق النقد الدو ّ
ٍ
يل
ملعاقبة إثيوبيا .وعليه ،ح ّددت املصالح التجاريّة
ملرصف واحد سياسة أمريكا وصندوق النقد الدو ّ
يل كتبه ليكشف الحقيقة،
(مالحظة :إذا كانت هذه ّ
القصة غري واقعيّة ،يجب أن يفتح صندوق النقد الدو ّ
سيل من هذه القصص الحزينة).
نكتشف ً
ولكن من املؤسف أنّه حينام يفعل ذلك سوف
ُ
ال أقصد أن أظلم صندوق النقد والبنك الدول ّيني ،وال ّ
أشك أنّه ُيكنهام تحديد العديد من األمثلة
ُ
تفوق التغطية
عىل اإلحسان إىل الدول الفقرية النامية .حصلت املنظّمتان عمو ًما عىل تغطية إيجاب ّية
متيل نحو إبراز األبعاد اإليجاب ّية ،حتى
يب ،وأ ّما أغلب املنشورات الغرب ّية فهي ُ
السلب ّية يف اإلعالم الغر ّ
جه لهام االنتقاد
حينام انتقد اإلعالم الغر ّ
يب هاتني املنظّمتني عىل حاالت الفشل الظاهريّة ،ناد ًرا ما و ّ
لكونهام أدات َني للقوة الغرب ّية تهدفان إىل تعزيز املصالح الغرب ّية بشكلٍ رئييسٍّ  .من املفيد أن يُفكّر
يب :ملاذا ال يُالحظ ما يراه باقي العامل بشكلٍ واضح عن هاتني املنظّمتني؟ لقد انحنت
اإلعالم الغر ّ
املنظّمتان لآلمال واملصالح الغرب ّية يف تحليلهام للعامل وعملهام املتمثّل بتوزيع املساعدات.

يل (يف تقرير عن سبب عدم توقُّع
كشف «مكتب التقويم
املحل» التابع لصندوق النقد الدو ّ
ّّ
يل التزم بشكلٍ وثيق
الصندوق لألزمة املال ّية الغرب ّية
عامي  )2009-2008أ ّن صندوق النقد الدو ّ
ّ
الرئييس يف املنظّمة؛ ال يصدم
يل األمرييكّ وليس (بتحذيرات) خبري االقتصاد
مبصالح القطاع املا ّ
ّ
ٌ
معروف ج ّي ًدا ،ولكن ملاذا بقيت الجامهري جاهلة
أي صانع سياسة قديم يف العامل ،وهو
هذا الخرب ّ
يل
لهذه الحقيقة؟ ملاذا مل تكتب الصحافة العامل ّية عن هذا الخرب؟ يقع مركز صندوق النقد الدو ّ
يف العاصمة واشنطن ،مأوى أكرث الصحافة ح ّريّ ًة يف العامل ،فلامذا مل تكشف هذه الصحافة الح ّرة
ص ّممت لخدمة مصالح  7مليار إنسان تخد ُم اآلن مصالح  300مليون نسمة فقط؟
أ ّن املنظّمة التي ُ
الجواب البسيط هو أنّه ُرغم أ ّن اإلعالم األمرييكّ قد أبىل بال ًء حس ًنا يف تح ّدي السياسات املحليّة
األمريكيّة ،إال أنّه أضحى عىل العموم ُمشج ًعا للمصالح األمريكيّة يف الخارج ،مع أ ّن صحيفة
يل ولديها ُسمعة بالكشف عن
واشنطن بوست تقع عىل بُعد مساف ٍة قريبة من صندوق النقد الدو ّ
يل ،الهيئة
القضايا مثل حادثة واترغايت ،إلّ أنّها مل تكشف عن الفساد
ّ
الفكري لصندوق النقد الدو ّ
املالّية األقوى يف العامل .ما يزي ُد األمور سو ًءا هو أ ّن اإلعالم األمرييكّ قد ساهم يف تعزيز أسطور ٍة
جم عىل األمم املتّحدة رياض ًة سياسيّة يف
عىل درجة موازية من الخطورة ،فمنذ أن أصبح الته ُّ
والسيايس لألمم املتّحدة.
البريوقراطي
يب حول الفشل
واشنطن ،مل تتوقّف التقارير يف اإلعالم الغر ّ
ّ
ّ
ِ
املعاص والف ّعال
لطاملا حصلت مقارنة ضمنيّة بني األداء الفقري لألمم املتّحدة يف نيويورك واألداء
يل.
لصندوق النقد والبنك الدو ّ
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ّ
ّ
األناني�ة
الغذائي�ة
املساعدات
يل يف تعزيز املصالح
السجل الفقري للبنك
ّ
ال ينبغي أن نعترب
العاملي وصندوق النقد الدو ّ
ّ
ين للغرب عىل الساحة العامليّة ،بالعكس،
ّ
العامليّة مقابل املصالح الغربيّة استثنا ًء يف
السجل اإلنسا ّ
مثال جيّ ًدا عىل األداء السيّئ للغرب يف مه ّمته املعلَنة املتمثِّلة مبساعدة سائر العامل.
يُع ّد ذلك ً
ُيكن اقتباس أحد األمثلة من ميدانٍ يعتق ُد فيه العديد من الغربيّني أ ّن الغرب يؤ ّدي دو ًرا ُمحس ًنا
للغاية ،ال نُبالغ إذا قُلنا إ ّن كثريين يف الغرب يعتقدون أنّه لوال املساعدات الغذائيّة الغربيّة ،لكان
املاليني من البرش بحال ٍة أسوأ؛ لهذا السبب ،قد يُص َدم كثريون حينام يكتشفون أ ّن املاليني يف
حال بسبب املساعدات الغذائيّة الغربيّة.
العامل الثالث هم أسوأ ً

مؤسسة أوكالند و ُمستشار مشهور عامل ًّيا حول األمن
ح ّدد فريدريك موسو -وهو ٌ
زميل أقدم يف ّ
يئ -النقا َ
ط التالية عىل أنّها املشاكل الرئيسة املرتبطة باملساعدات الغذائ ّية:
الغذا ّ
 )1املنظومة ُمنقادة للامنحني

 )2ت ُع ِّز ُز املنظومة املصالح الوطن ّية للدول املانحة
 )3املنظومة أداة للسياسة الخارج ّية

املؤسسات الدول ّية التي ت ُو ِّز ُع املساعدات الغذائ ّية للمص ِّدرِين
 )4تنقاد
ّ
 )5الهدف ليس التنمية بالرضورة

اقتصادي
ري
موسو ليس املنتقد الوحيد للمساعدات الغذائيّة .يُ ِّ ُ
ّ
بي كريستوفر باريت –وهو خب ٌ
يف جامعة كورنيل -أ ّن املساعدات الغذائيّة األمريكيّة الحكوميّة التي تُط ِع ُم  70مليون إنسان سنويًّا
ريا ما تكون فاقدة للفاعليّة .يذك ُر باريت عىل وجه
مببلغ ملياري دوالر هي بطيئة ،باهظة الثمن ،وكث ً
الحقيقي من املساعدات الغذائيّة األمريكيّة هو دعم أسعار املزارع املحليّة،
الخصوص أ ّن الهدف
ّ
دعم الصادرات الزراعيّة التجاريّة ،وتعزيز أهداف أمريكا الجيو-إسرتاتيجيّة« :افتُتحت املساعدات
كل
الغذائيّة األمريكيّة ملحاولة تعزيز التجارة ،التخلُّص من الفائض ،ودعم الصناعة البحريّةّ .
ُ
أصل إطعام الجائعني،
ً
الرئييس
تشتبك م ًعا يف املساعدات الغذائيّة ،ليس الهدف
هذه األهداف
ّ
كل دوالر ت ُنفقه الحكومة عىل
ولكن هكذا يت ُّم ترويجه فقط» .ي ّدعي باريت أ ّن  50سنتًا تقريبًا من ّ
املساعدات الغذائيّة ال يُنفَق فعليًّا عىل الطعام ،بل عىل الشحن واملعالجة وغريها من املصاريف.
«مع أ ّن املساعدات الغذائيّة عىل مدى الخمسني سنة املاضية ال تُق َّدر بثمن ،وقد أنقذت فعليًّا حياة
يحصل ذلك
ُ
إل أنّها تؤ ّدي دون املستوى بكثري من طاقتها الفعليّة،
مئات املاليني أو ساعدتهمّ ،
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بشكلٍ كبريٍ؛ ألنّها ت ُحاول أن تخدم أهدافًا كثرية و ُمتن ّوعة وقدمية الطراز إىل ح ٍّد كبري»[[[.

ُّ
التعد ّ
دية وتقديم املساعدات للبلدان الفاسدة

للمؤسسات التابعة ألطراف ُمختلفة يف ميدان
الرضوري
األسوأ من ذلك هو أ ّن التع ُّدد غري
ّ
ّ
املؤسسات
مؤسس ٍة واحدة ،نُالحظ التنافس بني هذه
ّ
املساعدات الغذائية قد شكّل فوىض ،عوضً ا عن ّ
العاملي ،والصندوق الدويل للتنمية الزراع ّية .وفقًا
العامل ّية :منظّمة الطعام والزراعة ،برنامج الغذاء
ّ
لتقري ٍر أجرته منظّمة أوكسفام ،تتلقّى إثيوبيا  %70من ُمساعداتها الغذائ ّية من الواليات املتّحدة ،ولكن
تأيت هذه املساعدة بتكلفة كبرية ،حيث يتحتّ ُم إنفاق أموال املساعدات الغذائ ّية عىل الطعام املنتَج يف
لكل
أمريكا ،ويجب توضيب نصفه عىل األقل يف أمريكا ،وينبغي أن يُنقَل أغلبه عرب السفن األمريكيّةّ .
دوالر واحد من املساعدات تقري ًبا ،يُن ِفق دافع الرضائب األمرييكّ دوالرين عىل النقل.

ُمجد ًدا ،ت ُهيمن املصالح الغربيّة وليس مصالح املستفيدين الفقراء .بالفعل ،حينام يتعلّق األمر
بتوزيع املساعدات الغرب ّية ،فإ ّن املصالح الغرب ّية أه ّم من القيم الغرب ّية ،كانت مه ّمة الغرب نظريًّا
خالل الحرب الباردة هي ترويج الدميقراط ّية ،أ ّما عمل ًّيا ،فقد فعل الغرب عكس ذلك متا ًما ،حيث
زادت حصة مساعدات األنظمة االستبداديّة الداعمة ألمريكا من  %45يف العام  1960إىل نحو
 %70يف العام  .1990يف ٍ
ُصصت
تحد لحاجات املستفيدين والقيم املعلَنة للدول املانحة ،خ ِّ
ح لتحقيق نتائج السياسة الخارج ّية التي تعو ُد بالنفع عىل املانحني.
املساعدات بشكلٍ واض ٍ

جهتي الدول املانحة واملستفيدة .سوف
موضوعي وقو َع فسا ٍد كبريٍ عىل
أي تدقيقٍ
يُظ ِه ُر إجرا ُء ّ
ّ
ّ
يب للدول «الفاسدة» قد ارتفع ومل
ري من ُمواطني الغرب حينام يكتشفون أ ّن الدعم الغر ّ
يتفاجأ كث ٌ
يتد ّن ُرغم اال ّدعاءات املتك ّررة عىل خالف ذلك .وفقًا إليسرتيل وويليامسون ،ارتفعت املساعدات
املرسلة إىل البلدان الفاسدة يف الفرتة املمتدة بني  1994و 2008من نحو  %20إىل  %80تقريبًا،
َ
ٍ
ح بني خطاب املانحني والواقع.
يف
تناقض واض ٍ

التقيت بهم ،وهو واع ٌ
ظ أصبح بشكلٍ
ستيفن غرين هو أحد األشخاص األسمى أخالقيًّا الذين
ُ
التنفيذي ملرصف  HSBCومن ث ّم وزير التجارة واالستثامر يف حكومة ريئس
ُمفاجئ املدير
ّ
الوزراء ديفيد كامرون .ألّف غرين كتابًا رائ ًعا حول الخري الذي ُيكن أن يُحقّقه الرجال والنساء يف
يصف غرين يف هذا
العامل بعنوان «القيمة الحسنة :أفكا ٌر حول املال واألخالق والعامل القلق».
ُ
الكتاب جهو َد شابّني من أسرتاليا وبريطانيا أقدما عىل إنقاذ األيتام يف كينيا والهند .من املفاجئ
القصة وق ّررتُ بعد التفكري أن أُشاركه همومي ،أخربته
اضطربت بش ّدة حينام قرأتُ هذه
أنني
ُ
ّ
متس القلوب إال أنّها تحوي جان ًبا سلب ًّيا؛ ألنّها
مبنتهى الرصاحة أنّه ُرغم قصص الشابّني التي
ّ
[1]- “Critics Call for Changes to U.S. Food Aid Policy,” Iowa Public Television, July 8, 2005.
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تنص أ ّن الرجال البيض الشجعان املستع ّدين للذهاب إىل أماكن بعيدة هم
ت ُخلِّ ُد األسطورة التي ُّ
أضفت أ ّن التجربة اآلسيوية تُق ِّد ُم فكر ًة ُمختلفة؛ فقط حينام
وحدهم من يستطيعون إنقا َذ العامل.
ُ
اقتنع اآلسيويّون أنّه ُيكن تحسني وضعهم بأنفسهم ،انطلقت ُمجتمعاتهم.

الرضوري أن ت ُن ّمي املجتمعات التي استُعمرت سابقًا ثقتها بنفسها ليك تنجح.
بإيجاز ،من
ّ
الفكري الذي أ ّدى يب إىل
ترعرعت يف ُمستعمر ٍة بريطان ّية ،فإنّني قد اختربتُ االستعامر
مبا أنّني
ُ
ّ
االعتقاد بأنّني ُمواط ٌن من الدرجة الثانية .لقد جهِد جييل لطرد هذه األسطورة من أذهاننا ،نجحنا،
بأي شكلٍ من األشكال .يف هذه
ْ
فنجحت ُمجتمعاتنا .قل ٌة فقط يف آسيا اليوم يشعرون أنّهم أدىن ّ
أقل إذا تراجع الغرب بضعة خطوات عن
البيئة العاملية الجديدة ،سوف ينزعج سائر العامل بشكلٍ ّ
األقل إذا وافق عىل اقتسام املكان .يقول
ّ
طويل ،أو عىل
ً
األخالقي الذي ا ّدعاه لنفسه
املرتفع
ّ
حا
ستيفن والت ،وهو أستاذ يف جامعة هارفرد« :يأخذ األمريكيّون (عىل وجه الخصوص) مدي ً
قليل يف املواضع التي تسبّبت السياسة األمريكيّة بنتائج
العاملي ويتقبلون لو ًما ً
فائضً ا لقاء التق ُّدم
ّ
ري والت أيضً ا إىل ما ييل:
عكس ّية» .يُش ُ

تفرتض أ ّن القيم األمريكيّة ،املنظومة السياسيّة،
«أغلب الترصيحات حول «التف ُّرد األمرييكّ»
ُ
العاملي .تُل ِّمح الترصيحات أيضً ا أنّه ُم َق َّد ٌر
والتاريخ األمرييكّ فريدة من نوعها وجديرة بالتقدير
ّ
العاملي .مع أ ّن أمريكا
ويحق لها أن تؤ ّدي دو ًرا ُمتميِّ ًزا وإيجابيًّا عىل املرسح
للواليات املتّحدة
ّ
ّ
الديني والثقافة السياسيّة التي
تتّس ُم ببعض الخصائص الفريدة (مثل املستويات العالية من االلتزام
ّ
متنح االمتياز للح ّريّة الفرديّة) ،فإ ّن السياسة الخارجيّة األمريكيّة تتح ّد ُد بشكلٍ رئييسٍّ عرب ق ّوتها
ُ
املتأصل للسياسات الدوليّة ،ومن خالل تركيز األمريكيّني عىل خصائصهم
التنافيس
النسبيّة والطابع
ِّ
ّ
ريا .هذا اإلميان
االستثنائية
َ
املفتَضة ،فإنّهم يُعمون أنفسهم عن األبعاد التي يُشبهون بها اآلخرين كث ً
حامسا
أقل
ب عىل األمريكيّني أن يفهموا ملاذا اآلخرون هم ّ
ً
غري املنازَع فيه بالتف ُّرد األمرييكّ يُص ِّع ُ
مم يعتربونه نفاقًا أمريكيًّا،
ريا ما ت ُقلقهم السياسات األمريكيّة وينزعجون ّ
تجاه الهيمنة األمريكيّة ،وكث ً
يل ،أو مبيل أمريكا إلدانة
سواء أكان ذلك يتعلّق بامتالك األسلحة النوويّة ،وااللتزام بالقانون الدو ّ
سلوك اآلخرين والتغايض عن فشلها الذايتّ .للمفارقة ،رمبا كانت السياسة الخارجيّة األمريكيّة
وأقل
أقل اقتنا ًعا بفضائلهم ّ
لتكون أكرث فاعليّ ًة إذا كان األمريكيّون ّ
حامسا لإلعالن عنها»[[[.
ً
أي ُمساهم ٍة أمريك ّية -فإ ّن مفهوم
ُ
يف هذه الحقبة من االلتقاء -وهذا
يحصل بشكلٍ ُمستقل عن ّ
التف ُّرد األمرييكّ قد حظي بيومه الذي خال بل وأصبح ُمفارق ًة تاريخ ّية ُمزعزِعة .نستطيع االت ّحاد
رصا.
وسوف نفعل ذلك ،ولكن ليس بالرشوط األمريك ّية ح ً
[1]- Stephen Walt, “The Myth of American Exceptionalism,” Foreign Policy, November 2011.
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غربية
خطاب الكراهية كنمط حياة
ّ

عوملة القيم عرب مواقع وسائل التواصل

سعد عبد السالم

[*]

[[[

تتناول هذه الدراسة وج ًها استثنائ ًّيا مستحدثًا للحياة املعارصة ،وللحياة الغرب ّية عىل نحو
الخصوص .نعني بذلك الكيف ّية التي استخدمت فيها امليديا يف إعادة انتاج قيم الكراهية والحذر
ويتوصل الباحث هنا إىل استنتاجات
اإلسالمي.
من اآلخر ،وتحديدً ا اآلخر املنتمي إىل العامل
ّ
ّ
يف غاية الخطورة ،وهو تح ّول الكراهية ونبذ اآلخر إىل منط حياة راسخ يف البنية املجتمعة
والحضاريّة يف الغرب.

ِّ
املحرر

يجتاح جميع دول العامل ما اصطلح عليه «عوملة القيم عرب مواقع وسائل التواصل» ،حيث تشهد
املجتمعات انتشا ًرا واس ًعا لهذه الظّاهرة ،وتواجه الدول مستويات معقّدة من ألوان العوملة التي
ال تستهدف األفراد فقط ،بل والجامعات والدول أيضً ا ،وتظهر عوملة القيم يف صورة مضايقات
يف ...ومن مث ّة تن ّوعت جرائم
وديني
سيايس
وتهديدات بأوجه متع ّددة ،منها ما هو
واجتامعي وثقا ّ
ّ
ّ
ّ
الكراهية ،ما بني مامرسة العنف ضد اآلخرين يف املدرسة وأماكن العمل ودور العبادة وممتلكات
نص
األقلّ ّيات وغريها ،وذلك عن طريق نرش خطاب معا ٍد ،ميكنه أن يأخذ شكل لوحة أو كتاب أو ّ
أو ملصق أو أغنية أو فيلم ،أو أي إنتاج آخر ،ينطوي عىل عنارص مهينة وتهديديّة؛ إللحاق األذى
بالفئة املستهدفة ومضايقتها وترهيبها وتهميشها والح ّ
ط من كرامتها وإذاللها ،واستغاللها لرتسيخ
فكرة عدم االكرتاث بها؛ فتظهر الكراهية يف الشعارات واملواقف التي تكون غال ًبا املصدر الرئيس
لنرش ثقافة الكراهية؛ لذا تصاعد هذا الخطاب يف دول العامل بر ّمتها ،وهو يحتاج لرؤية بعيدة عن
املثاليّة ملواجهته ولتثبيت أسس خطاب التسامح ،وقبول اآلخر دون مثالية بعيدة عن الواقع ،فهل
*ـ باحث وأستاذ علم النفس يف جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،جمهوريّة الجزائر.
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يُريد الغرب لنا أن نحصل عىل حقوق وح ّريّات؟ قد يكون الظاهر نعم ،ولكن الحقيقة خالف ذلك،
والواقع أ ّن أحد أخطر أدوات نرش الكراهية ،يكمن يف نرش األكاذيب واالفرتاءات والتلبيسات،
والتالعب بالعقول وتزوير الحقائق ،وتزييف التاريخ ،حيث بات هذا األمر صناعة ضخمة تُنفَق
يف سبيلها املليارات من الدوالرات؛ ليس الستهداف الدول والشعوب واألمم فقط ،ولكن أيضً ا
إلشعال الحروب والرصاعات والفنت ملصلحة جامعات ضغط ،ورشكات عابرة للقارات وغري
ذلك ،وهذه املامرسات ال تقترص عىل منطقة جغراف ّية بعينها ،أو تستهدف فئة بعينها ،ويكفي
اإلشارة إىل ما تر ّوجه وسائل اإلعالم الغرب ّية عامل ًّيا للمجتمعات الغرب ّية لتحقيق أهداف سياس ّية أو
دين ّية أو ذات ّية أو غريها ...ومن مث ّة فإنّها تؤلّب وتح ّرض ،وتدعو إىل التمييز.

فمواقع وسائل التواصل ال ت ُعلن عن ُهويّ ِتها الحقيق ّية لعموم الناس؛ ألنّها تابعة ملنظومة
أخالقي ثابت تتوقّف
الحقوق والح ّريّات الغرب ّية ،والتي تستقي فلسفتها من عدم وجود ميثاق
ّ
أي وقت تشاء؛ أل ّن هذا امليثاق يخضع آلراء الناس وليس
عنده ،بل ميكن تغيريه واستبداله يف ّ

ساموي ،تحت ما يسمى بحقوق وح ّريّات اإلنسان .بل إنّها تتواصل مع املنظّامت الدوليّة
ألمر
ّ
املدعومة سياس ًّيا من بعض الدول الغرب ّية ،ويف الحقيقة فإ ّن أغلب مواقع وسائل التواصل هي
العاملي لحقوق اإلنسان»
أذرع غري حكوم ّية للمنظومة الفكريّة الدول ّية والتي تتخذ من «اإلعالن
ّ
يب داخلها ،فهي تدعو إىل
وسيلة البتزاز الدول اإلسالميّة لتغيري معامل ُهويّتها وتوطني الفكر الغر ّ
الديني ألفراده ،بدعوى ح ّريّة التعبري
الح ّريّات التي تفكّك املجتمع من داخله وخلخلة االعتقاد
ّ
االجتامعي ،حيث تتّخذ من حقوق املرأة وسيلة إلبراز
وح ّريّة االعتقاد ،وتدعو إىل تفكيك النسيج
ّ
السلبي والقرتاح حلول مثل :مت ّرديّة املرأة لتقودها إىل السري بعي ًدا ج ًّدا عن هويّتها بدعوى
الجانب
ّ
الذكوري عليها ،وبدعوى التمييز أو املساواة.
الفرار من التسلّط
ّ
تؤسس النتشار أفكارها التغريب ّية مثل :إلغاء نظام
ومن مث ّة تسعى هذه املواقع ّ
بكل ق ّوة إىل أن ّ
أي مبدأ
حق القوامة للرجل واستبداله ّ
والية األب عىل البنت ،وإلغاء ّ
بحق املساواة ،والطعن يف ّ
خاص بتمييز الرجل عن املرأة ،مثل الطعن يف أ ّن للذكر مثل ح ّ
جة
يف
ّ
ظ األنثيني ،بح ّ
ديني أو عر ّ
ّ
أ ّن هذا مخالف للمساواة ،ويف أ ّن شهادة املرأة عند القايض عىل النصف من شهادة الرجل ،وأن
األريض
العاملي
تكون العصمة بيد الرجل ،وغري ذلك من املسائل الرشع ّية ،فجعلوا اإلعالن
ّ
ّ
حا
لحقوق اإلنسان فوق نصوص القرآن والرشيعة اإلله ّية! لذلك نجد أ ّن لهذه املواقع عدا ًء واض ً
مع هويّتنا اإلسالميّة؛ ألنّها تعارض بوضوح ح ّريّة الكفر وح ّريّة الجنس وح ّريّة التغيري يف خلق الله،
وح ّريّة الزنا بالرتايض ،وح ّريّة اللواط والسحاق -الشذوذ ،-وح ّريّة سب اإلله وسب الرسل ،وسائر
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وفصل رشيعة الله؛ وعىل رأسها رسالة اإلسالم .فمن الذي يدافع
ً
أصل
أنواع الح ّريّات التي تعارض ً
عن ح ّريّة اإللحاد؟ ومن ذا الذي يدافع عن ح ّريّة التعبري بالطعن يف اإلله سواء عن طريق الرواية أو
حق يف ح ّريّة
العاملي عىل أ ّن ِّ
تنص املادة  18من اإلعالن
لكل شخص ّ
الشعر أو غري ذلك؟ وملَ ّ
ّ
الحق ح ِّريته يف تغيري دينه ،وح ِّريته يف إظهار دينه أو معتقده
الفكر والوجدان وال ِّدين ،ويشمل هذا
ُّ
إل مع الحجاب وشعائر اإلسالم! ومن الذي يدافع عن
بالتعبُّد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليمّ ،
ح ّريّة الاليت يُظهرن مفاتنه ّن ودقيق عوراتهن بدعوى أنه ّن يتع ّرضن للتن ّمر؟ ومن الذي يدافع عن
حق الذكر وليس
جع عىل ح ّريّة الجنس؟ ويدعم ّ
ح ّريّة البنت يف الزواج دون ويل؟ ومن الذي يش ّ
حق املرأة يف إقامة عالقة جنس ّية مع
الرجل يف إقامة عالقة جنس ّية مع ذكر مثله «اللواط» ،ويدعم ّ
امرأة أخرى «السحاق».
العاملي لحقوق اإلنسان اختيار الرجل أو املرأة يف إقامة عالقات جنس ّية خارج
يدعم اإلعالن
ّ
حق الرجل واملرأة يف إقامة عالقات جنسيّة مع
إطار الزواج -الزنا -طاملا كان بالرتايض! ويدعم ّ

حق األزواج والزوجات يف
الحيوانات!! ويستنكف من تع ّدد الزوجات يف الحالل! بل ويدعم ّ
الجامعي تحت مس ّمى تبادل الزوجات طاملا كان ذلك بالرتايض! فهذا من
إقامة حفالت للجنس
ّ
العاملي لحقوق اإلنسان مقاومة
الحقوق والح ّريّات! ومن العجيب أ ّن املا ّدة األخرية من اإلعالن
ّ
والكب ،ما يجعل هذه الوثيقة
لحق التعبري املخالف لها ،بل وفيها من الصلف والغرور والعنجهيّة
ّ
ْ
وكأ ّن لها قدسيّة مل تحصل عليها رسالة السامء ،ولها من النفاذ ما ليس لألنبياء! وملزيد من البيان،
لو أعلن مجموعة من الشباب ،ذكو ًرا وإناث ًا أنّهم بصدد عمل مسرية للشواذ أو مؤمتر لإلعالن عن
وبكل ق ّوة
ّ
الرسمي ،وأنّهم ق ّدموا طل ًبا لوزارة الداخل ّية ،فإ ّن هذه املنظّامت ستسعى جاهدة
وجودهم
ّ
يل ليك ت ُقام هذه املسرية أو هذا املؤمتر.
للضغط عىل النظام بدعم دو ّ

وتزداد وترية الهجوم عىل املنظومة الدين ّية وكأنّها الوحيدة التي أ ّدت إىل انسداد األفق بالنسبة
لألوضاع السياس ّية واالجتامع ّية واالقتصاديّة! وإنّ ا هو تبع ّية للغرب ،ليصري مجتمعنا مف ّككًا ُ
يكث
فيه اإللحاد ،ثم يُدعم فيه الشذوذ وإدمان اإلباحيّة ،وتزداد نسب الطالق وينترش الزنا واإلجهاض
جم عىل الدين والرسل والصحابة واألمئّة ،فمواقع التواصل ووسائل
وأوالد الزنا ،ويت ّم فيه الته ّ
اإلعالم ،هي الباب األوسع لسيطرة الغرب علينا!
املؤسسات الغرب ّية الحديثة؛ وقد حان الوقت للتخلّص من
فلقد استُعبدت أ ّمتنا من قبل
ّ
الخاصة ،مع وجوب أن
وخاصة وسائل إعالمه ،واستبدالها مبفاهيمنا
مفاهيم الغرب السح ّريّة،
ّ
ّ
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الخاصة ،وأن
نعيد املعاين الحقيقيّة للمفاهيم التي قام الغرب بتفريغ مضمونها وألبسها هويّته
ّ
تكون بوسائل إعالمنا نحن؛ بل إنّه يهدف إىل تفتيت بنية املجتمعات ،ويتس ّبب يف شتى األزمات
جه
السياس ّية واالجتامع ّية وغريها؛ ولطاملا استُخدم لتحقيق مكاسب شتّى يف الحياة العا ّمة ،فو ّ
ض ّد أقلّ ّيات أو مهاجرين أو الجئني أو ما يس ّمى اآلخر؛ وإ ّن نتائج ذلك وخيمة عىل الجميع ،وهي
األخطر؛ أل ّن أثرها يظهر رسي ًعا ،فهي تبدأ بانسحاب أبناء الجامعة املستهدفة من الحياة العا ّمة،
يب ،ويدفعهم نحو الشعور املتزايد باالضطهاد واالستهداف والتمييز
والتوقّف عن لعب دور إيجا ّ
ض ّدهم ،ورمبا إىل الرغبة يف الهروب عن طريق العنف أو اإلدمان ،وبهذا يخرس املجتمع إسها ًما
إيجاب ًّيا ألبناء تلك الجامعة ،بل إنّهم قد يتح ّولون تدريج ًّيا إىل عنارص خطر حقيق ّية ته ّدد الجميع
بال استثناء؛ لذا كان من الالزم التص ّدي لخطاب الكراهية والتحريض بكافّة أشكاله للدفاع عن
مستقبل البرشيّة جميعها ،إنّها معركة أخالق ّية بامتياز؛ ومن مث ّة تهدف هذه الدراسة إىل التفتيش
االجتامعي؛
والتقميش عن ازدواج ّية معايري الغرب يف عوملة قيمه عرب مواقع وسائل التواصل
ّ
بكل ق ّوة
لذلك كان علينا أن نُلقي بعض الضوء عىل بعض مواقع وسائل التواصل ،والذي تسعى ّ
جا وحي ًدا ،وهو موضوع طاملا
لتوطينه داخل مجتمعاتنا وتعليمنا وثقافتنا .وسأتناول مثالً ومنوذ ً
ر ّوجت له مواقع التواصل ووسائل اإلعالم الغرب ّية إنّه« :خطاب الكراهية»؛ بُغية الكشف عن جذوره
نقدي ،يرصد علّة هذه الظاهرة وأبعادها؛ كام أ ّن تناولنا لهذا
يل
ونتائجه ،وفق منهج
ّ
تاريخي تحلي ّ
ّ
املوضوع ينبثق من طرح تساؤالت مثل :ما خطاب الكراهية وكيف يح ِّرض عىل العنف؟ ومتى
داخل ضمن عوملة القيم عرب مواقع وسائل التواصل؟ وما مخاطر هذا
ً
خطاب ما
ميكن اعتبار
ٍ
االنتشار عىل املجتمعات؟ وما سبل مواجهته؟

ّ
العوليم
خطاب الكراهية بلغة القانون
عىل الرغم من أ ّن موضوع خطاب الكراهية قد حظي باهتامم كبري من الناحية القانون ّية ،إلّ أ ّن
ربرات خطاب الكراهية،
هذا االهتامم انحرص يف تقديم الحجج وتقوميها بشكل
ّ
نقدي ،لدحض م ّ
بدلً من امله ّمة املتمثّلة يف تحليل املصطلح نفسه؛ ويبدو أ ّن الوصول إىل تعريف شامل ملا
ظل أم ًرا صعبًا ومع ّق ًدا ،نظ ًرا الشتامل هذه الظّاهرة عىل مفاهيم متش ّعبة يف
يس ّمى :خطاب الكراهيةّ ،
إل من باب محاوالت
املواثيق الدولية .فهذا املصطلح مل يت ّم تناوله رصاح ًة يف املواثيق ال ّدول ّية ّ
ربراته ،ولتعريفه وضبط مفهومه ،كان ال ب ّد من العودة إىل ال ّنصوص القانون ّية
حظر أشكاله وذكر م ّ
حقوقي فضفاض ،يُع ّرف عىل أنّه:
واالصطالحيّة .والحقيقة هي أ ّن خطاب الكراهية مصطلح
ّ
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«أمناط مختلفة من أمناط التعبري العا ّم التي تنرش الكراهية أو التمييز أو العداوة ،أو تحرض عليها
ربرها ،ض ّد شخص أو مجموعة ما ،أو نرش الدعوة إىل الكراهية والتمييز والتح ّيز،
وتر ّوج لها أو ت ّ
السيايس
أو العنف والعدوان ّية ض ّد حاميل صفات مع ّينة ،مثل :ال ِعرق أو الدين أو اإلعاقة أو الرأي
ّ
أي عامل هويّة آخر؛ كام تندرج تحت مس ّمى هذا الخطاب،
أو اللون أو النسب أو الجنس ،أو ّ
عب عن مواقف متحيّزة متييزيّة ،اتّجاه
ّ
كل العبارات املؤيّدة للتحريض عىل الرضر.
ّ
فكل خطاب ّ
جنس أو عرق أو دين أو إثن ّية أو إعاقة أو نحوها ...فهو خطاب كراهية ،فخطاب الكراهية خطاب
هجومي ،الهدف من نرشه التأصيل ملامرسات متييزيّة يف منطقة أو مجتمع ما ،مثل قرية
يئ
استعال ّ
ّ
أو مدرسة ...وقد تتسع لتشمل شعوبًا أو أعراقًا ،أو عقيدة دين ّية أو دولة أو ثقافة ما .ودامئًا ما يكون
خطاب الكراهية أداة لتحفيز املشاعر وإثارتها ،وتعبئتها يف اتجاه معني ،فيصبح تحريضيًّا وحاش ًدا
جه ض ّدهم الخطاب ،وهنا تكمن خطورة خطاب الكراهية،
مبا ينشئ سلوكًا وثقافة لالنتقاص م ّمن و ّ
خاصة إذا وجدت منابر إعالم ّية أو بيئ َة تواصلٍ خصب ٍة ،تر ّوج له وتزيد من انتشاره؛ لذلك انترشت يف
ّ
اآلونة األخرية مصطلحات ،مل تكن موجودة من قبل مثل :اإلسالموفوبيا ( )Islamophobiaورهاب
األجانب ( )xenophobiaورهاب اإللحاد ( )atheophobiaوغريها...
ومم تق ّدم يبدو أ ّن تعريف خطاب الكراهية ليس مع ّق ًدا فحسب ،بل إنّه مثري للجدل أيضً ا ،نظ ًرا
ّ
الستخدام مصطلحات متحيّزة ،مثل العرق واللّون والفئة وال ّدين ...وهذا التعريف املنسوخ ،عليه
مآخذ ع ّدة منها :مطّاطيّ ُة كلامته مبا يتيح للتفسريات املختلفة واملتناقضة أن تضيق وتتسع ،بحسب
ين دقيق لـ «خطاب الكراهية»،
وكل حكومة ّ
كل فئة ّ
تقدير ّ
وكل جامعة؛ ومع عدم توافر تعريف قانو ّ
فقد برزت يف هذا السياق ،إشكال ّية تتعلّق باملعطيات الّتي تجعل من خطاب الكراهية جرمي ًة
ظل تداخله مع مصطلحات أخرى ،مثل :ح ّريّة الرأي والتعبري...
خاصة يف ّ
يعاقب عليها القانون؛
ّ
فهل مث ّة قوانني واضحة ورصيحة يعتمد عليها يف فهم وضبط مصطلح خطاب الكراهية؟
قوانني مكافحة خطاب الكراهية بني عوملة قيمته وقيمة عوملته
حق املساواة بني الناس ،مع حظر خطاب
عملت القوانني الحديثة عىل محاولة ضامن حامية ّ
نصوصا قانون ّية متنع استخدام
العاملي لحقوق اإلنسان
الكراهية ،وقد شملت قوانني اإلعالن
ً
ّ
ولعل أبرزها ما
ّ
عبارات اإلهانة لألفراد والجامعات ،بنا ًء عىل عرقهم أو دينهم ،أو نحو ذلك...
الخاص بالحقوق املدن ّية والسياس ّية :حيث
يل
ّ
ورد يف الفقرة 2 :من املادة 20 :من العهد الدو ّ
أي دعوة ت ُشكل تحريضً ا
أي دعوة إىل الكراهية القوم ّية أو العنرصيّة أو الدينية ،أو ّ
تحظر بالقانونّ ،
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حق الفرد يف التمتّع بكافّة الحقوق
عىل التمييز أو العداوة أو العنف ...كام تتض ّمن ما ّدته الثانيةّ :
أي
أي متييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة ،أو الدين أو ّ
والح ّريّات الواردة يف هذا اإلعالن ،دون ّ
حق الفرد يف الحياة ،والتمتّع
متييز لسبب آخر؛ ث ّم عاود اإلعالن يف ما ّدته الثالثة رضورة ضامن ّ
كل الناس سواسية أمام القانون،
بالح ّريّة والسالمة؛ أ ّما بالنسبة للامدة 7 :فقد أكد اإلعالن عىل أ ّن ّ
الحق يف حامية متساوية،
أي تفرقة ،وأ ّن لهم جمي ًعا
ولهم
ّ
ّ
الحق يف التمتّع بحامية متكافئة ،دون ّ
يل للحقوق السياس ّية
أي متييز ّ
ض ّد ّ
يخل بهذا اإلعالن .وجاء يف نص املادة 19 :من العهد الدو ّ
واملدن ّية ،ضب ٌ
أي دعوة إىل الكراه ّية القوم ّية والعرق ّية والدين ّية...
ط ملا شملته ح ّريّة التعبري ،عىل أ ّن ّ
تشكّل تحريضً ا عىل التّمييز والعداوة والعنف؛ ث ّم جاءت املادة 20 :من ذات العهد لتحظّر بشكل
أي دعوات تحريضيّة أو عنرصيّة أو كراهية...
مبارش ّ
أي دعاية للحرب.
 - 1تحظّر بالقانون ّ

أي دعوة إىل الكراهية القوم ّية أو العنرصيّة ،أو الدين ّية تشكل تحريضً ا عىل
 - 2تحظّر بالقانون ّ
التمييز أو العداوة أو العنف.
خاصة ،وعىل
 - 3تتبع مامرسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة 2 :واجبات ومسؤول ّيات
ّ
بنص القانون ،وأن تكون رضوريّة،
ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود رشيطة أن تكون مح ّددة ّ
حة
أ ّو ًل الحرتام حقوق اآلخرين وسمعتهم ،وثان ًيا :لحامية األمن
القومي أو النظام العا ّم ،أو الص ّ
ّ
العنرصي (racial
العا ّمة أو اآلداب العا ّمة .وعالو ًة عىل ذلك ،ميّزت هذه االت ّفاقية بني التّمييز
ّ
 )discriminationوبني خطاب الكراهية العنرصيّة ()racial hâte speech؛ إذ يُع ّرف هذا األخري
العنرصي أو تربير العنرصيّة ،أو ال ّدعوة إىل الكراهية العنرصيّة أو التّمييز
عىل أنّه نرش أفكار التّف ّوق
ّ
العنرصي .كام تعترب خطاب الكراهية انتهاكًا حقيق ًّيا لح ّريّة التّعبري[[[.
ّ
كل نرش لألفكار
العنرصي ،فإ ّن ّ
ووفقًا لالتفاق ّية الدول ّية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز
ّ
وكل عمل
وكل تحريض عىل العنرصيّةّ ،
العنرصي أو الكراهية العنرصيّةّ ،
القامئة عىل التف ّوق
ّ
أي عرق أو جامعة من لون أو
من أعامل العنف ،أو تحريض عىل هذه األعامل ،يُرتكب ض ّد ّ
وكل مساعدة ألنشطة عنرصيّة مبا يف ذلك متويلها ،يعترب جرمية يعاقب عليها القانون.
غريهّ ...
وقد قامت املف ّوض ّية السامية لألمم املتّحدة لشؤون الالجئني بتمويل مؤمترات ملناقشة مدى
العنرصي طبقًا للقانون
كل أشكال التح ّيز
انطباق ح ّريّة التعبري عىل فضاء اإلنرتنت ،بغرض مكافحة ّ
ّ

ّ
الخاص بالحقوق املدن ّية والسياس ّية – وثائق األمم املتّحدة.
الدويل
[[[  -العهد
ّ
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السلوك ،حيث
يل .وشاركت غوغل ومايكروسوفت وفايسبوك وتويرت يف مد ّونة ّ
الجنا ّ
يئ ال ّدو ّ
التزمت جميعها مبراجعة املحتوى املنشور واإلشعارات والخدمات املعروضة عرب صفحاتها
ومواقعها ،إن كانت تتض ّمن خطاب كراهية.

وميكن تقسيم ترشيعات وأنظمة خطاب الكراهية إىل نوعني ،األ ّولُ :و ِ
ضع بهدف حفظ النظام
مثل قام مجلس أوروبا
العام ،والنوع الثاين :وضع ألجل حامية الكرامة اإلنسان ّية؛ ففي أوروبا ً
ٍ
بنشاط عىل زيادة الوعي اتجاه خطاب الكراهية،
بدعم حركة« :ال لخطاب الكراهية» ،التي تعمل
التعصب ض ّد املسلمني يف أملانيا من
من أجل املساعدة يف مكافحة هذه املشكلة ،حيث ع ّد
ّ
ين ،حيث
يئ األملا ّ
التحريض عىل الكراهية ،وص ّنف عىل أنّه جرمية يُعاقب عليها القانون الجنا ّ
ٍ
مجموعات مع ّينة أو إهانتهم أو االفرتاء عليهم؛ يف حني
التحريض عل ًنا عىل الكراهية ،ض ّد
يُج ِّر ُم
َ
أ ّن املا ّدة  10من االتفاق ّية األوروب ّية لحقوق اإلنسان ،تحظّر القوانني الجنائ ّية ض ّد املراجعات
التاريخيّة كنكران أو تقليل من شأن اإلبادات الجامعيّة أو الجرائم ض ّد اإلنسانيّة؛ لك ّن املحكمة
مقبول لـ»خطاب الكراهية» ،لك ّنها تق ّدم فقط ُمح ّد ِ
دات
ً
األوروبيّة لحقوق اإلنسان ال تق ّدم تعريفًا
ميكن للنائب العام من خاللها ،أن يق ّرر إمكانية اعتبار «خطاب الكراهية» ح ّريّة تعبري أم ال.

وعىل سبيل املثال ،تلك التوصية التي أوردها مجلس أوروبا للمف ّوضيّة السامية لحقوق اإلنسان،
جع
بشأن تعريفها لخطابات الكراهية ،بأنّها تشمل جميع أشكال التعبري التي تنرش أو تح ّرض ،أو تش ّ
ربر الكراهية العرق ّية أو كره األجانب ،أو معاداة السامية ،أو غري ذلك من أشكال الكراهية
أو ت ّ
املعب عنه بالتمييز ض ّد األقلّ ّيات واملهاجرين ،فرفضت
التعصب
التعصب ،مبا فيها
املبن ّية عىل
ّ
ّ
ّ
مم يحلّها؛ ولهذا كان االهتامم أكرث
املفوضيّة شموليّة هذا التعريف ،والذي سيثري املشكالت أكرث ّ
مبا تسفر عنه خطابات الكراهية ،أو مبا قد يرتت ّب عنه من آثار خطرية .وقد تطلّبت ترشيعات النوع
األ ّول املوضوعة لحامية النظام العام يف كثري من البلدان حدو ًدا أعىل يف حال انتهاكها؛ لذلك
فمثل مل يُحاكم يف أيرلندا الشاملية بحلول عام
ً
مل يت ّم تطبيقها بصورة منضبطة يف أكرث الحاالت،
1992سوى شخص واحد بتهمة خرق ترشيع من هذا القبيل ،أ ّما قوانني النوع الثاين املوضوعة
لحامية الكرامة اإلنسان ّية ،فحدود تطبيقها أدىن بكثري من قوانني النوع األ ّول ،كام تداخل تطبيق
حق ح ّريّة التعبري الذي يضمنه دستور
القوانني املتعلّقة بخطاب الكراهية يف الواليات املتّحدة ،مع ّ
البالد ،وغال ًبا ما متّت إعادة فحص قرارات املحكمة ،للتحقّق من عدم إخالل الحكم الصادر عن
الدستور األمرييكّ.
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ّ
مشروعية جتريم خطابات الكراهية
احتدام اجلدال حول
نظ ًرا لعدم االتفاق عىل تعريف واضح ومح ّدد لخطاب الكراهية ،ليشكّل إطا ًرا أو نطاقًا للحظر
ين ،فقد ثار جدال واسع حول مرشوع ّية تجريم خطب الكراهية ،وطُرح التساؤل عن مدى
القانو ّ
تعارض هذا املفهوم الواسع لخطاب الكراهية مع ح ّريّة التعبري املكفولة باملواثيق الدوليّة ،حيث
اقترص خطاب الكراهية عىل ما ميكن أن يس ّمى اليوم «خطاب العنرصيّة» الّذي يغطّي جميع أشكال
ربر العنرصيّة ،مثل كره األجانب ومعاداة السام ّية والتمييز
التعبري الّتي تنرش أو تح ّرض أو تش ّ
جع أو ت ّ
واإلثني واضطهاد األقلّ ّيات واملهاجرين ...وكافّة أشكال الكراهية ومظاهرها ومامرساتها،
العرقي
ّ
ّ
وكل األشكال
ربر أو يح ّرض عىل كراهية األجانب ومعاداة األقلّيّاتّ ...
لتشمل ّ
كل محتوى ينرش وي ّ
األخرى للكراهية القامئة عىل عدم قبول اآلخر.

املعايري اليت تفيض إىل جتريم خطاب الكراهية
يعب عن
يشكّل خطاب الكراهية نو ًعا من أفعال الكالم ،حيث ييسء املتح ّدث أو يلعن أو ّ
إل أ ّن ما يدفع إىل الشّ ك هو ما إذا كان خطاب الكراهية ميكن اعتباره
كراهية تجاه فرد أو جامعة؛ ّ
يئ واألوصاف ،عىل اعتبار أ ّن الخطاب أو
نو ًعا من األداء ،إذا ما تب ّنينا معاي َ
ري التّمييز للمنطوق األدا ّ
الكالم مهام كان نوعه مقرون بق ّوة الفعل ،وإذا أمكننا التّعامل مع خطاب الكراهية انطالقًا من هذا
يعب يف خطاب الكراهية عن أفكار عدائ ّية فحسب ،بل
االعتبار نفسه؛ فمن املؤكّد أ ّن املتح ّدث ال ّ
معي ،وهنا ميكن تطبيق إطار الحظر
إنّه يقوم بعمل ما ،مثل التّهديد أو التّحريض عىل إنجاز فعل ّ
عىل الخطاب ،إذا توفرت فيه ثالث صور ،األوىل :التحريض عىل العنف ،والثانية :التحريض عىل
التمييز ،والثالثة :التحريض عىل العداوة[[[.
ولتقييم مستوى الكراهية ،ومع محاولة للوصول إىل فهم شامل لظاهرة خطاب الكراهية؛ يؤخذ
السلوكيّات الّتي ينطوي عليها
عب تحديد ّ
الحكم عىل الخطاب وطبيعته من منظور سلويكّ ،أي ْ
خطاب الكراهية ،ومن ث ّم التّفكري يف عواقبها املحتملة؛ ولكن ما يلفت االنتباه هنا ،هو الح ّد
إجرامي يه ّدد
األعىل الذي قد تصل إليه هذه السلوكات ،حيث إن الخطاب قد يتح ّول إىل فعل
ّ
الحياة ،وبالتايل تأيت رضورة تلك املعايري ،التي يت ّم تجريم خطاب الكراهية إذا توفّر أحدها فيه،

كاآليت:

[[[  -مركز هردو« :خطابات الكراهية» ( -)2016ص .9
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 - 1سياق التعبري
جه الخطاب ض ّدها يف املجتمع،
أي النظر للسياق
التاريخي لوضع ّية املجموعات التي يو ّ
ّ
وعالقاتها بباقي أفراده ،وإذا ما كانت هناك رصاعات تاريخيّة أو معاملة عنرصيّة لها تاريخها ض ّد
تلك املجموعات ،فيمكن الحكم من السياق عىل مدى خطورة التحريض وآثاره؛ وعىل سبيل
املثال :إذا ما ت ّم التحريض داخل دولة مرص عىل ذوي البرشة البيضاء ،فمن غري املحتمل أن ترتت ّب
أي آثار عنيفة ،بخالف ما إذا ت ّم هذا التحريض يف دولة كجنوب إفريقيا التي لها تاريخ من العداء
ّ
بني ذوي البرشة السمراء والبيضاء.
 - 2مكانة قائل التعبري أو املتحكّم يف انتشاره
يعني هذا أن تقاس مدى السلطة والتأثري من صاحب التعبري يف الجمهور ،ومعرفة ما إذا كان
مهم وبارزًا ،أو كان قائ ًدا سياس ًّيا أو اجتامع ًّيا ونحوه ...حيث تصبح
شخص ّية عا ّمة ،أو يشغل منص ًبا ًّ
دعوته أو تعبريه ذات احتامل لالنتشار الواسع بني الجمهور ،كام ميكن قياس درجة وعي قائل
التعبري وخطورته.
 - 3ن ّية قائل التعبري
ميكن اعتبار التعبري تحريضً ا إذا ذهبت ن ّية صاحبه إىل التحريض عىل العنف والكراهية ،أو الدعوة
إىل أعامل متييزيّة .وعنرص الن ّية من األمور التي يصعب إثباتها ،ما مل يعرتف بها صاحبها؛ لذا استق ّر
قضاء حقوق اإلنسان عىل وضع مح ّددات وقرائن لالستدالل عىل ن ّية الفاعل ،ومنها لهجة صاحب
التعبري ،وهدفه من التعبري ،ث ّم النظر إىل إعادة تكراره ،إلثبات نواياه التحريضيّة من عدمها.
 - 4محتوى التعبري

جه ض ّدها أيضً ا،
جه لها ،واملو ّ
هنا وجب فحص محتوى التعبري ،بربطه بقائله وبالفئة املو ّ
ونطاق التعبري ودوافعه ومخرجاته ،وهل استخدمت يف التعبري لهجة عنيفة مبارشة ،وهل املح َّرض
حا بشكل مبارش أو غري مبارش ،مع مراعاة أن بعض الخطابات ال ميكن تطبيق
ض ّده كان واض ً
الديني والف ّن ّي ...وكذا األبحاث العلميّة والحمالت االنتخابيّة
معايري التحريض عليها ،مثل التعبري
ّ
واملناظرات السياس ّية.
 - 5حجم التعبري وقدرته عىل االنتشار

وعلني ،لذا
ليك يت ّم اعتبار التعبري تحريضً ا ،ال ب ّد أن يت ّم توجيهه للجمهور بشكل مبارش
ّ
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جهت أمام دائرة االستئناف عام  2007تهمة ارتكاب اإلبادة الجامعيّة والتواطؤ يف اإلبادة
فقد و ّ
مخصصة
الجامع ّية والجرائم ض ّد اإلنسان ّية ض ّد مح ّرر مجلّة« :كانغورا» ومالكها ،والتي كانت
ّ
لخطاب الكراهية ونرش رسوم كاريكاتورية لنساء التوتيس ،ومقاالت مهينة ومثرية للكراهية عن
طائفة التوتيس ،وداعية ألفضل ّية أبناء طائفة الهوتو عىل التوتيس ،لهذا ع ّدت هذه املحاكمة األوىل
التحرييض تحت اسم« :إعالم الكراهية» لكونه
يل ،التى عاملت الخطاب
تقريبا يف القانون الدو ّ
ّ
ميثّل جرمية ضد اإلنسان ّية[[[.

صناعة الكراهية وجذور انتشار خطاب الكراهية من خالل قيم العوملة:
تعترب صناعة الكراهية أحد أه ّم األسلحة املستخدمة يف الحروب النفس ّية ،بل إنّها أه ّم أدوات
االجتامعي؛ فالحروب العسكريّة استهدفت حياة البرش
األنظمة الديكتاتوريّة لتفكيك التامسك
ّ
االجتامعي؛ من خالل التأثري
وممتلكاتهم املا ّديّة ،يف حني تستهدف الحروب النفسيّة السلوك
ّ
مثل :نرش األكاذيب وتزيني
عىل أفكارهم وحالتهم املعنويّة .وتصنع الكراهية بأساليب شتى ،منها ً
الباطل ،وتزوير الحقائق واختالق األحداث ،والتالعب بالعقول واالفرتاء عىل اآلخرين ،وهذا يؤ ّدي
إىل توفري بيئة خصبة ترعى الكراهية واملعاداة ،ليشت ّد عود الضغائن ،فتتح ّول الكراهية إىل أفكار
فمثل كانت جرائم اإلبادة الجامعيّة يف رواندا
ً
وعقائد ،قبل أن تصبح سلوكًا عدوانيًّا عنيفًا متط ّرفًا،
اإلعالمي وخطابات الكراهية التي ت ّم بثّها عرب وسائل اإلعالم
قامئة عىل خلفيّة من التحريض
ّ
باستمرار؛ لتعزيز وتأصيل أفضل ّية طبقة الهوتو عىل التوتيس ،ث ّم كان ما كان ...فالتحريض بشكل
وعلني يعترب صناعة للكراهية ،وهي صناعة تتقنها طغمة من الدكتاتوريّات واألنظمة الفاسدة
مبارش
ّ
والنخب الفكريّة والسياسيّة والثقافيّة والدينيّة الكاسدة ،حيث يقومون بنرش سموم وأكاذيب،
قومي أو
ويبثّون األحقاد بصورة يت ّم فيها التحريض ،لبناء منظومة كراهة اجتامعيّة عىل أساس
ّ
مناطقي أو غريه ...وهذه الصناعة تجد لها أسواقًا تر ّوجها يف
يل أو
وطائفي
عرقي
ومذهبي ،أو ق َب ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يب املثقل باألزمات املركّبة؛ بل هي صناعة تحظى برعاية
كثري من البلدان،
ّ
وخاصة يف العامل العر ّ
وغطاء من األنظمة العربيّة املستب ّدة ،ومن دول كربى متتلك مشاريع جيو-سرتاتيجيّة ،تقوم عىل
مبدأ االنقسام داخل األ ّمة الواحدة والدولة الواحدة ،وبثّ الكراهية والتفرقة بني الشعوب ،وإحداث
رصاعات بينها لتتمكّن تلك الدول من تحقيق أهدافها ومآربها.

[[[  -مركز هردو ( -)2016ص .11-10
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ّ
ّ
سياسية
الفردية وأسبابه السوسيو-
قيم العوملة يف خطاب الكراهية بني جذوره
منصات
ساهم التط ّور
التقني يف وسائل اإلعالم املتن ّوعة يف تفيش ظاهرة الكراهية وخطابها يف ّ
ّ
االجتامعي بصورة كبرية ،حيث يت ّم استقطاب رشائح وأعداد متزايدة لالنضامم إىل جيوش
التواصل
ّ
االجتامعي
الكراهية العرصيّة ،مسلّحني بالحقد واألفكار العنرصيّة؛ لخوض معارك االقتتال
ّ
واإليديولوجي
الفكري
التعصب
ين الواسع؛ زد عىل ذلك
واملذهبي
ّ
ّ
والعرقي يف الفضاء اإللكرتو ّ
ّ
ّ
ّ
األحادي الجانب ،الذي ي ّدعي بأنّه الخطاب الوحيد الذي
وال ّنظرة االستعالئ ّية املتمثّلة بالخطاب
ّ
مثل:
ين وإثارة ال ّنعرات مبختلف أشكالها ،ومنها ً
ميلك الحقيقة ،مام ساهم يف تأجيج ّ
السلوك العدوا ّ
العنرصي
 -1التمييز
ّ

إ ّن خطاب الكراهية ال ميكن حرصه يف اللّفظ وحسب ،بل إنّه يتع ّدى اللّغة ليتح ّول إىل سلوك
والجامعي؛ ومن األمثلة الحيّة عن خطاب الكراهية،
الفردي
يل ،يشكّل خط ًرا عىل املستويني
ّ
عم ّ
ّ
العنرصي يف جنوب إفريقيا ،والّتي مبوجبها يُحرم أعضاء
تلك التّرشيعات املتعلّقة بالفصل
ّ
مجموعة عرق ّية من حقوقهم يف التّصويت وقد كان البلد الذي تتوفّر فيه أكرب مجموعة من القوانني
العنرصي ،وكان ضحايا
العنرصي هي جنوب أفريقيا ،بلد الفصل
التي تحظّر الدعوة إىل العداء
ّ
ّ
مثال آخر ،إ ّن لوح ًة مكتوب عليها «للبيض فقط» ،موضوعة
هذه القوانني دامئًا هم السود .ونأخذ ً
السود ،وال ّ
شك
يئ
ّ
متييزي ض ّد ّ
عىل عقار للبيع أو عىل باب مطعم ،هي مبنزلة خطاب كراهية أدا ّ
أنّه مبج ّرد أن نُقْيص طرفًا أو وجهة نظر ُمعارضة ،أو مننعها من الظّهور من خالل إعدام فرص
التعبري عن رأيها يف وسائل اإلعالم ،وذلك باالستعانة بالنصوص القانونيّة نفسها التي تك ّرس ح ّريّة
تحرييض م َولّد
التعبري باعتبارها حقًّا أساسيًّا من حقوق اإلنسان ،فإنّنا نكون بصدد خلق خطاب
ّ
وحق الناس يف ح ّريّة االعتقاد
للكراهية؛ ونهدم القوانني ،ونق ّوض حقوقًا أساس ّية مثل املساواة
ّ
والفكر والتعبري.
 -2التهميش واإلقصاء:
إ ّن التهميش الذي تقوم به أنظمة استبداديّة بشكل ممنهج ،ض ّد أفراد وفئات يف املجتمع ،يشكّل

مناخًا مناس ًبا لتنامي خطاب الكراهية لدى امله َّمشني ،كام أ ّن الصورة النمط ّية عن فئة مح ّددة أو بلد
معي ،واألحكام املسبقة ض ّدهم ،نتيجة تشنيع أفكارهم يف البنية االجتامع ّية ،فإنّ ا تقع املسؤول ّية
ّ
ومؤسسات
وخاصة امتالكها لوسائل اإلعالم ومناهج التعليم
هنا عىل كاهل الدولة بكافّة هيئاتها،
ّ
ّ
الدين ...حيث يلجأ املتنفّذون يف السلطة إىل مامرسات منها :تطويع الترشيعات لصالحهم بغية
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أي انتقاد ،تحت خانة القدح والذ ّم؛ ويبدو أ ّن قوانني القدح والذ ّم والتحقري والتهديد،
إسكات ّ
تط ّبق فقط يف حال كان «املعت َدى عليه» من السلطة؛ ففي هذه الحالة يتح ّرك القضاء دفا ًعا عن
املشاعر الشخص ّية ،أ ّما إ ْن تع ّرض املواطنون إلساءة مامثلة ،فإ ّن االستجابة تختلف؛ وإذ نورد هذه
املقارنة ،إلظهار االستنساب ّية واملعايري املزدوجة يف تطبيق القوانني ،التي وجب تحديثها للتناسب
مع حاجات الناس ،وليس لحاجات من هم يف الحكم.

ّ
الغريب:
نماذج ومستويات صناعة الكراهية يف اإلعالم
إ ّن الجانب األسوأ للكراهية هو التحريض عىل العنف ،ومن مث ّة العنف نفسه ،والذي تقود الكراهية
إليه يف صورة حروب ومذابح وجرائم ضد اإلنسان ّية ،ويف صناعة الكراهية نجد مناذج ومستويات
مختلفة ،منها ما يتعلّق بإشعال الرصاعات والحروب بني الدول والشعوب ،ومنها ما يرتبط بصناعة
فمثل عملت
ً
الكراهية داخل األ ّمة الواحدة ،أو داخل البلد الواحد أو العرق الواحد أو الدين الواحد،
يب املسلم عرب وسائل اإلعالم،
بعض الدول الغربيّة االستعامريّة عىل تلطيخ صورة اإلنسان العر ّ
يب املتط ّرف القاتل يف وسائل اإلعالم الغرب ّية ،مام أحدث ما يعرف بظاهرة
وتع ّززت صورة العر ّ
اإلسالموفوبيا؛ ويف البلدان العرب ّية حيث تتشابك املعايري ومتتزج املصطلحات وتفتقد الضوابط،
يختلط النقد بالشتم وتتصاعد وترية القذف يف الخطابات التي تجد استحسانًا لدى رشائح اجتامعيّة
السيايس
ظل التناحر والرصاع
واسعة ،حيث تلهب الخطابات الشوفينيّة مشاعرهم وحامسهم ،يف ّ
ّ
والديني ...ومث ّة صناعة للكراهية داخل البلد الواحد والدين الواحد ،بهدف إثارة
واأليديولوجي
ّ
ّ
ظل حالة
العصب ّيات املذهب ّية والقبل ّية ،إلشعال الفنت والرصاعات التي توصل إىل حروب أهل ّية ،ويف ّ
الجهل التي ما زالت تحكم واقع املجتمعات العربيّة ،تصبح الكراهية نا ًرا تستعر ،فتحرق املجتمع
مجتمعي ،بل وتحدث
أي تفاهم وتناغم
وتفكّك ترابطه ،وتثري النعرات والحروب األهليّة ،وتنهي ّ
ّ
الرغبة يف االنتقام بنرش ثقافة تربير العنف واالعتداء عىل الغري.

ّ
الغربي�ة
خطاب الكراهية يف وسائل اإلعالم

تك ّرس وسائل االتصال خطاب الكراه ّية ،وتتح ّمل مسؤول ّية رئيسة يف بثّ خطاب الكراهية
املتخصص
بصورة متواصلة عىل مدار الساعة للمشاهدين واملستمعني والق ّراء ،حيث تزايد اإلعالم
ّ
املهني ،الذي يق ّوي الروابط الوطنيّة للمك ّونات
ظل غياب شبه تا ّم لإلعالم
بالبغض والكراهية يف ّ
ّ
االجتامعي عرب التحريض األعمى
الشعب ّية ،ويواجه اإلعالم ّيني الرثثارين الذين يهتكون النسيج
ّ
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عىل العنف واإلقصاء؛ وكافة األطراف التي تدعم وسائل اإلعالم القامئة عىل نرش الكراهية ومت ّولها
وتغذّيها ،غايتها تخدير الشعوب وتغييب وعيها ،وإشغالها عن حالة الشقاء والبؤس التي يعيشها
يب الراهن .والهدف هنا هو إبقاء الشعوب العرب ّية أحجار شطرنج وبيادق تتقاتل دون
الوضع العر ّ
ريا ما ترتكب وسائل
ّ
أن تغادر الرقعة،
ويظل الالعبون الرئيس ّيون متحكّمني مبصري املنطقة .وكث ً
اإلعالم خطأً يف إعادة نقل وتدوير خطاب الكراهية ،وهو ما حدث إبّان االعتداء عىل املسجد يف
ِ
تكتف تغطيات إعالم ّية آنذاك بإيراد بعض مقاطع خطاب الكراهية الذي استخدمه
نيوزلندا ،ومل
منفّذ الهجوم عرب صفحته عىل موقع تويرت؛ بل أفردت بعض تلك التغطيات كامل املساحة لنقل ما
َو َر َد من خطاب كراهية م ّمن يؤيّدونه ،لتنقل أخرى ما كتبه منفّذ الهجوم عىل أسلحته ،ولتبذل جه ًدا
الفتًا يف اإلحاالت التاريخيّة لحقبة مسلمي األندلس ،ما سبق كلّه ينطوي عىل مخالفات مهنيّة
جسيمة يف معالجة خطاب الكراهية؛ إذ فيه تكريس ملا يريده أصحاب هذا الخطاب من ترويج
للفوىض واألحقاد والصور النمط ّية والقدح والذ ّم ،وما يقود إليه هذا كلّه من أفعال كراهية تصل ح ّد
اإليذاء وإزهاق األرواح ،وحسبنا هنا استذكار مجازر رواندا التي راح ضح ّية خطاب الكراهية فيها
عام  1994ما يقارب  800ألف قتيل خالل مئة يوم فقط ،لي ْمثُل صحفيّون أمام محكمة الجنايات
الدول ّية للم ّرة األوىل بهذه التهمة.

ويبدو أ ّن اإلنرتنت صارت مرت ًعا واس ًعا لخطاب الكراهية ،ألسباب عدة منها :ما توفّره الشبكة
من إمكانيّة لنرش خطاب الكراهية باسم مستعار أو مجهول؛ وال ميكن حرص عدد الحاالت التي
ساهم فيها اإلعالم ،ومن ذلك الفيسبوك ،فقد سجلت سنة 2012م جرمية يف كل  40دقيقة مرتبطة
باملوقع ،يتعلّق كثري منها مبا ميكن وصفه بخطاب الكراهية .والفيسبوك كغريه من مواقع التواصل
اللفظي الذي يقع ضمن دائرة خطاب الكراهية ،وعىل
االجتامعي موقع خصب للتن ّمر وللهجوم
ّ
ّ
كل من :جوجل وتويرت وفيسبوك ومايكروسوفت قد وافقت بتاريخ2016-5-31 :
الرغم من أ ّن ًّ
عىل مد ّونة ضبط السلوك لخطاب الكراهية ،حيث ورد فيه أنّه :ال يُسمح باملحتوى الذي يهاجم
القومي أو الديانة أو الجنس ،أو
يل أو ساللتهم ،أو األصل
األشخاص عىل أساس عرقهم الفع ّ
ّ
إل أنّها يف الوقت ذاته قالت إنّها تسمح بالتعبريات
النوع أو الهويّة الجنسيّة أو اإلعاقة أو املرضّ ...
التي ت ُنرش عىل سبيل الدعابة أو السخرية ،والتي قد يعتربها البعض تهدي ًدا أو هجو ًما؛ ويتض ّمن
مثل :النكات واألعامل الكوميديّة ،وكلامت األغاين ونحوها ،ويبدو أ ّن التناقض يتّضح
املحتوى ً
رسي ًعا يف تعريفهم لخطاب الكراهية ،إذ إ ّن السؤال املطروح :ما هو معيار التعبريات الساخرة من
التعبريات الج ّديّة؟! وهذا بالطبع يعتمد عىل النوايا ،والنوايا جوانب من غري املمكن الوصول إليها
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بسهولة ،فحسب الدراسات اللغويّة يف تحليل الخطاب ،فإ ّن نظريّة التهذيب تخربنا بأ ّن املتح ّدثني
مثل معرفة النوايا من النظر ،سواء إىل املتكلم أو إىل
ال يرتدون نواياهم ،أي ال ميكن للشخص ً
كتاباته عىل الفيسبوك آو غريه[[[.

ّ
ّ
الغريب يف تعامله مع خطاب الكراهية
إزدواجية معايري اإلعالم

كل يشء،
استغلت بعض األطراف ح ّريّة التعبري ،التي تصونها القوانني الدول ّية لالعتداء عىل ّ
خاصة مل يسلموا من رشور
فحتّى الخالق تبارك وتعاىل ومعه الرسل واألنبياء ودين اإلسالم ورسوله
ّ
هؤالء اإلعالميّني ،واإلشكاليّة املثارة هي حول حدود وضوابط ح ّريّة وسائل اإلعالم يف التعبري،
الرقمي.
ويف الحديث عن إثارتها لخطاب الكراه ّية يف هذا العرص
ّ

َ
رصاصة شاريل إيب�دو مثال:

ين ،وأل ّن
مبوازاة الحديث عن قوانني املطبوعات التي تق ّيد النرش،
ً
خصوصا يف اإلعالم اإللكرتو ّ
كل هجوم عىل الخصم يف القاموس هو
سيايس ،فإ ّن ّ
طائفي أو
أي حدث يتبع النحياز
املوقف من ّ
ّ
ّ
فمثل سنالحظ أنّها
ً
وكل هجوم عىل ما أو من ميثّلهم يندرج يف خانة التحقري والقدح والذ ّم؛
ح ّريّةّ ،
طائفي،
ال تعدو كونها امتدا ًدا لخطاب الكراهية السائد ،وللتمييز واإلقصاء املتبادلني عىل أساس
ّ
اللفظي املتع ّمد ،وانتهاك الخصوص ّية .وليس
طبقي ،أو ...يضاف إىل ذلك ك ّم كبري من األذى
ّ
ّ
كل الترشيعات يف العامل تكلّمت عن
خصوصا أ ّن ّ
البحث يف حدود ح ّريّة التعبري بحثًا مستج ًّدا،
ً
عقوبات القدح والذ ّم والتشهري والتحقري والتهديد ،سواء أكان كالميًّا أم مكتوبًا؛ ويف حاالت كثرية
يخىش املدافعون عن ح ّريّة التعبري أن تستخدم تلك الترشيعات كأداة لقمع األصوات املغايرة أو
بحق لعض املجموعات.
املعارضة أو الرتكاب مالحقات كيديّة ّ

وباملقابل يتّخذ بعض املر ّوجني لخطاب كراهية ما من حقّهم املطلق بالتعبري ،وسيل ًة للتحريض
طائفي ...وتشكّل مجزرة قتل صحاف ّيي ورسامي مجلّة «شارل
عرقي أو
عىل جرائم ذات طابع
ّ
ّ
إيبدو» الفرنس ّية عام  2015محطّة مفصل ّية يف النقاش حول إشكال ّية ح ّريّة التعبري وخطاب الكراهية
رسامني مثريين للجدل ،اتهمت مجلّتهم يف مناسبات ع ّدة
يف العرص
الرقمي ،فمن أطلق النار عىل ّ
ّ

الحق بالسخرية
بتب ّني خطاب
عنرصي كاره للمسلمني واملهاجرين ،فتح برصاصته الباب عىل نقاش ّ
ّ
[[[  -دايك ،فان (  ) 2000ص275-255؛ وبراون ،جون؛ وبول ،جون ( )1997/1418ص .240-227
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مهام عال سقفها ،كام دفع املعنيني للتفكري بأبعاد تلك السخرية ،حني تح ّدث عن التقاطع بني

ثقافات تقارب املق ّدس والواقع والسياسة والرقابة بطرق مختلفة ،ال بل هي متناقضة أحيانًا؛ وهذه

االجتامعي يف الوقت الحايل ،وكذا بالنظر
املواقع التي نتحدث عنها باعتبارها أه ّم مواقع التواصل
ّ

كل موقع[[[.
تخصص ّ
إىل اختالف
ّ

ّ
ّ
الغربي�ة:
االجتماعي
مخاطر وسائل التواصل
االجتامعي خاصة الغربيّة منها يف نرش خطاب الكراهية بع ّدة طرق
لقد ساهمت وسائل التواصل
ّ

منها:

 -1نرش معلومات مضلِّلة.
 -2تهويل العنف واملشكالت االجتامع ّية.
اللفظي ،وإثارة الفنت بني مك ّونات املجتمع والتي تؤ ّدي إىل
 -3املساعدة عىل نرش العنف
ّ

الفرقة والتناحر.

ين الذي أوجد ح ّريّة مطلقة بال ضوابط أخالق ّية وقوانني رادعة ،جعل أبواب
فالفضاء اإللكرتو ّ
رشعةً ،تتّسع لِك ُّل من يغذّي الكراهية املتخمة بالحقد عىل اآلخر .وبطريقة مبارشة أو
تلك املواقع ُم ّ
االجتامعي والثقايف ُم َه ّيأً النتشار خطاب الكراهية ،بل وأصبح خطاب
غري مبارشة ،أصبح الفضاء
ّ

السيايس؛ وال يزال ذلك املخاض العسري
الكراهية هو الوسيلة األوىل من وسائل االستقطاب
ّ
مستم ًّرا يف شكل رصاعات سياس ّية ،تستهدف إثارة الفنت ونرش العداوة ،واإلقصاء املمنهج الذي

يشكّل العنرص األساس يف تنامي خطاب الكراهية ،وما من ّ
شك يف أ ّن هذا التّنامي سوف يصبح

ظاهرة اجتامع ّية وسياس ّية؛ بل وستساهم يف إظهار الكراهية ،واستحكام الفوىض املد ّمرة ،وبناء

وعبه لتفادي الرصاع والكراهية ،وهو السبب
حالة من ّ
اللتسامح ،فلم نأخذ من املايض دروسه َ

يف ما آلت إليه األحوال يف عالقاتنا اإلنسان ّية والحضاريّة املعارصة مج ّد ًّدا.

مناهضة اإلسالم لعوملة خطاب الكراهية
لفظي ،والله جل وعال
إ ّن الله يعطي بالرفق ما ال يعطي بالعنف ،وخطاب الكراهية هو عنف
ّ
[[[ -معتوق ،وكريم.)2012( ،
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َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
ب لنفضوا
يقول لنب ّيه ّ
صل الله عليه وسلم﴿ :فبِما رح ٍة مِن اللِ لِ ت لهم ولو كنت فظا غل ِيظ القل ِ
َ
ُض وال يجمع ،يبعد وال ي َقرب ،يفسد وال
م ِْن َح ْول ِك﴾[[[؛ ذلك أ ّن خطاب الكراهية خطاب يف ّ

ُ
ُ
ُ ِّ
جفا ًء وال ميكث يف
يُصلح ،إنّه كحىص الخذف ،يفقأ العني وال يقتل الصيد؛ أو ك َزبَد السيل يذهب ُ
ح ِشيِّه أسام ُع العقالء ،فكرهوا سام َع قوله
األرض ،وما تلبّس أح ٌد بخطاب الكراهية ّ
إل نفرت من َو ْ
إل بالحمم ،فال تقع عىل يشء إلّ أحرقته أو أذابته؛ لذلك
أو قراءة مقاله ،إنّه بركان هائج ال يقذف ّ
ُ
ُ ْ ً
ُ
﴿وقولوا ل َّ
أمر الله عز وجل بالقول الحسن ،والدليل قوله تعاىلَ :
ِلن ِ
ح َسن هو النافع
ّ
اس حسنا﴾ ،وال َ

يف الدين أو الدنيا ،ويشمل ذلك جملة من األمور ،حيث يشمل ذلك ما يتخاطب به الناس فيام
كل خُلق حسن ،يشمل
بينهم ،ويدخل فيه الكالم الطيّب العفيف الذي ال عيب فيه ،ويدخل فيه ّ
نحب أن نُجازَى به ،ويف ضمن ذلك أيضً ا النهي عن الكالم القبيح
ذلك أن نجازيهم بأحسن ما
ّ
َ
َّ
ْ
َّ
َ
َ ُ َادِلُوا أَ ْهل الك َِتاب إل بالت َ ْ
ه أح َس ُن﴾[[[ ويدخل فيه أيضً ا النزاهة يف القول
حتى للكفّار﴿وال ت
ِ ِ ِ ِ ِ

فال يكون فاحشً ا ،وال بذيئًا ،هذا فيام نتح ّدث ونتخاطب به مع اآلخرين ،وإذا تر ّدد اإلنسان بني
َُْ
﴿وقل
يتخي الكلمة الحسنة ،فإنّه مأمور بذلك
كلمتني إحداهام حسنة ،واألخرى قبيحة فينبغي أن
ّ
َ َ ْ َ ُ َّ َّ ْ َ َ َ َ ُ
ُ ُ َّ
ْ
َ
لِعِ َبادِي َيقولوا ال ِت ِه أحسن إِن الشيطان ي
زنغ بَين ُه ْم﴾[[[ فأما مع األعداء فإنّه يطفئ نار العداوة
األقل يوقف تط ّور الرش ،والله تبارك وتعاىل يقول يف امليثاق الذي أخذه
ّ
ويكرس ح ّدتها ،أو عىل
َ
َ ْ ُ ُ َ َّ
ْ
ْ
ْ َ َ
َ َ َ َ
عىل بني إرسائيل ،واملراد بامليثاق العهد املؤكّد﴿ِإَوذ أخذنا مِيثاق بَ ِن إِسائِيل ال تعبدون إِل
َ
ُ ُ
ُ
ِيموا َّ
ُْ ْ َ َ ََْ َ َ َْ َ
َّ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ً َ
اس ُح ْس ًنا َوأق ُ
ِني َوقولوا ل َِّلن ِ
الصالةَ َوآتوا
الل وبِالو ِالي ِن إِحسانا وذِي القرب َوالتام والمساك ِ
َّ َ َ ُ َ َّ
ْ
ْ ُ َ
َّ َ ً ْ ُ
الزكة ث َّم ت َولْ ُت ْم إِل قل ِيل مِنك ْم َوأن ُت ْم ُمع ِرضون﴾[[[ فالرحمة والرأفة والحرص عىل هداية الناس
خطاب الكراهي ِة ،وقد روى البخاري يف «الصحيح» عن
صفات ال تجتمع يف امرئ يحمل لسانُه
َ
عائشة قولهاَ « :دخ ََل َر ْه ٌ
ْت:
ط ِم َن ال َي ُهو ِد َع َل َر ُسو ِل الل ِه فَقَالُوا« :السَّال ُم َعلَ ْي ُك ْم» ف َف ِه ْمتُها ،فَ ُقل ُ
ول الل ِهَ « :م ْه ًل يَا َعائِشَ ة ،إِ َّن الل َه يُ ِ
َال َر ُس ُ
السا ُم َواللَّ ْع َنةُ» فَق َ
ف الْ َ ْم ِر كُلِّ ِه؛
ب ال ِّرف َْق ِ
َو َعلَيْ ُك ُم َّ
ح ُّ
َال َر ُس ُ
ول الل ِه أَ َولَ ْم ت َْس َم ْع َما قَالُوا؟! ق َ
ْت :يَا َر ُس َ
ْتَ :و َعلَيْ ُك ْم» .وعىل سبيل
ول الل ِه :قَ ْد قُل ُ
فَ ُقل ُ
اإلسالمي ،بكونه يدعو للقتل ،بينام يتناىس هؤالء
املثال محتوى الكراهية الذي ير ّوج عن الدين
ّ
كل
ما يقوم به غري املسلمني يف شتى أنحاء العامل ،كام يتجاهلون نصوص اإلسالم التي فاقت ّ
نصوص حقوق اإلنسان ومواثيقه العرصيّة ،ومل يجد هؤالء سوى ما ارتكبه بعض املسلمني من
[[[ -سورة آلِ ِع ْم َرانَ .159 :
[[[  -سورة العنكبوت.46 :
[[[  -سورة اإلرساء.53 :
[[[  -سورة البقرة.83 :
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أخطاء؛ بل ويتجاهل جميع السياقات التاريخيّة والزمنيّة للنصوص الدينيّة ،ويقفزون إىل أحكام
يحق له الدفاع عنه.
نهائ ّية تتجاهل الحقيقة ،كدفاع املسلم عن نفسه وعن دينه وعن ّ
كل ما ّ

خاصا بنا يف هذه املسألة ،إنّ ا يشاطرنا فيه بعض األوروبيّني ،إذ يقول روبرتسون:
وإ ّن رأينا ليس
ًّ
«إ ّن املسلمني وحدهم هم الذين جمعوا بني الغرية لدينهم وروح التسامح نحو أتباع األديان األخرى،
رشا لدينهم ،تركوا من مل يرغبوا فيه أحرا ًرا يف التمسك بتعاليمهم
وإنّهم مع امتشاقهم الحسام ن ً
الدين ّية» .ويرى ميشود يف كتاب ْيه« :تاريخ الحروب الصليبية» و «رحلة دين ّية يف الرشق» أ ّن القرآن
الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع األديان األخرى ،وقد أعفى البطاركة والرهبان من الرضائب،
ميس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حني
وح َّرم مح ّمد قتل الرهبان لعكوفهم عىل العبادات ،ومل ّ
فتح القدس ،يف حني ذبح الصل ّيبيون املسلمني وحرقوا اليهود وقتام دخلوها؛ ومن املؤسف أن
تقتبس الشعوب النرصان ّية من املسلمني التسامح الذي هو آية اإلحسان بني األمم ،واحرتام عقائد
أي معتقد عليهم بالق ّوة[[[.
اآلخرين وعدم فرض ّ

خطاب الكراهية عند املسلمني دون غريهم؟ فال
لذا نتساءل كيف وملاذا كرث الحديث عن
َ
خطاب الكراهية ض ّد اإلسالم واملسلمني ،إ ّما ينطلق يف ذلك من
يخرج األمر عن أ ّن الذي يُ َغذِّي
َ
العقدي ،فال حيلة أل ّمة اإلسالم
خلفيّة عقديّة ،وإ ّما من ر ّدة فعل عكسيّة ،فأ ّما ما كان سببُ ُه البُعد
ّ
إل أن يشاء الله ،قال الله جل شأنه:
كل آية مل يستطيعوا نزعه من صدروهم ّ
اتجاهه ،فلو جاءتهم ّ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
﴿و َما َن َق ُموا مِنْ ُه ْم إ ِ َّل أن يُؤم ُِنوا باللِ ال َعزيز َ
ال ِميدِ﴾[[[؛ وأ ّما خطاب الكراهية الذي يكون سب ُبه
ِ
ِ ِ
راج ًعا إىل ر ّدة فعل عكس ّية ألخطاء بعض أهل اإلسالم ،فإ ّن هذا هو ما يعنينا بالدرجة األوىل؛ أل ّن
أهل اإلسالم هم املعنيّون بالقدوة الحسنة ،وموافَقة أفعالهم ملا ينتسبون إليه؛ فإ ّن الطرف اآلخَر ال
فأي غلط يقع فيه أحد منهم س ُيلقون بالالمئة عىل اإلسالم؛
يُ َف ِّرق بني اإلسالم وبني املنتسب َ
ني إليهّ ،
مثل عام 2012م أن قام أحد األشخاص يف الواليات املتّحدة األمريك ّية بنرش فيديو
فقد حدث ً
لفيلم بعنوان« :براءة املسلمني» عىل موقع يوتيوب يحمل إساءة بالغة للرسول عليه الصالة والسالم،
وتسبّب الفيديو يف أعامل عنف معادية يف أكرث من دولة عربية وإسالميّة راح ضحيّتها أكرث من 11
قتيل ،كان من بينهم« :كريستوفر ستيفينز» سفري أمريكا يف ليبيا[[[ ،وهذا ّ
يدل داللة واضحة وقاطعة
ً
عىل وحدة الطبيعة اإلنسان ّية .لقد منح اإلسالم هذه الهوية الجديدة لإلنسان ،وأحدث من أجل
[[[  -لوبون ،غوستاف138-137 ،2013 ،
[[[  -سورة الربوج ،اآلية .8
[[[  -زهرة ،وليد ()2011
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إل للتقوى ،قال
استيعاب هذه الهويّة أ ّمة جديدة ،مل يكن لها مثيل من قبل بني األمم ،فإنّه ال اعتبار ّ
ّ
ُ
َ ُ
أكرمكم عند اهلل أتقاكم﴾[[[ ومن هذا املنطلق يتع ّرف املسلم عىل نفسه وعىل ما
تعاىل﴿:إن
مسلم أو غري مسلم ،يجد نفسه ضمن هذا االنتامء ،وإزاء هذا الحضور
حوله ،فالشخص سواء أكان
ً
كل مؤمن مسؤول عن أفعاله
الرسمدي الالمتناهي األعظم ،وقد حثّت اآليات واألحاديث عىل أ ّن ّ
ّ
[[[
واختياراته ،ويف هذا إثبات لكينونة املسلم وشخصيّته ،وإشعار له برضورة تح ّمل املسؤوليّة .
ومثل هذا التسامح ،مام مل
ُ
الديني كان مطلقًا يف دور ازدهار العرب،
وميكن القول إ ّن التسامح
ّ
ِ
تصل إليه أوروبا بعدما قامت به يف أكرث من ألف سنة من الحروب الطاحنة ،وما عانته من األحقاد
املتأصلة ،وما ُم ِن َيت به من املذابح الدامية[[[.
ّ

نت�اجئ عوملة خطاب الكراهية واآلثار الناجمة عن انتشاره
يطرح خطاب الكراهية مخاطر جسيمة عىل متاسك املجتمع وحامية حقوق اإلنسان ،حيث
يضعف املجتمعات ويد ّمرها ،كام يعمل عىل زرع بذور الخوف والكراهية ،وانعدام الثقة يف نفوس
األفراد ،فإذا ترك دون رصد ومراقبة ،أ ّدى إىل أعامل عنف ورمبا ساعد يف تهيئة الظروف الرتكاب
إبادة جامع ّية ،ومن اآلثار التي يرتت ّب عليها انتشار هذا الخطاب:
 -1قتل روح اإلبداع يف املجتمع ،وهجرة الكفاءات البرشيّة.

يل ،فيصبح ضعيفًا أمام األزمات ،وتهديد وحدة النسيج
 -2فقدان املجتمع متاسكه الداخ ّ
االجتامعي.
ّ
 -3تقسيم املجتمع إىل جامعات غري متجانسة ،مع انتشار التط ّرف بني الشباب.

واالجتامعي ،املؤث ِّ َريْنِ يف
الفكري
 -4خطورة مثل هذا الخطاب ،تكمن يف إرباكه لألمن
ّ
ّ
االجتامعي.
يف والتجانس
النسيج املعر ّ
ّ

السبل املثلى للتعاطي مع خطاب الكراهية ّ
وآليات مواجهته

كل العنف املختزن
عىل الرغم من أ ّن خطاب الكراهية ميلء بالحقد والتحريض والعنف ،ورغم ّ
مستحيل ،إن كان مث ّة رؤى جا ّدة ،وقناعة
ً
فيه ،إلّ أ ّن تفكيكه وإظهار سطح ّيته ومواجهته ليس
[[[  -سورة الحجرات ،اآلية .13
ح ّبايب ،محمد عزيز ،)1969( ،ص.112
[[[  -ال ُ
[[[  -لوبون ،غوستاف ،)2013( ،ص.24
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بنت
إنسانيّة مشرتكة ،بأ ّن هذا الخطاب يحمل يف أحشائه ما يه ّدد البرشيّة جمعاء ،فليست األم ُم َ
ساع ٍة واحدة ،بل هي نتيجة ٍ
ُ
محصول ما خضعت له من البيئات املختلفة التأثري،
ماض طويل ،وهي
ولذا يُفسَّ حارضها مباضيها؛ ومث ّة طرق عديدة ملناهضة خطاب الكراهية ومنعه ،ومنها:
حق اآلخر يف التعبري عن ذاته ،وآرائه وثقافته ومعتقداته ،دون خوف من املالحقة.
 -1احرتام ّ

االجتامعي؛ أل ّن خطاب الكراهية ُي ّرر من خاللها ،فال ب ّد
 -2ضبط استخدام وسائل التواصل
ّ
من العمل عىل تنظيم استخدامها ،ونرش التوعية األخالق ّية حول الخطاب املستخ َدم فيها رضورة
وليس ترفًا.
 -3رضورة وضع ح ّد فاصل وواضح بني مصطلحي« :ح ّريّة التعبري وخطاب الكراهية».

والتعصب بإعداد برامج تثقيف ّية لألطفال والشباب.
 -4رفع مستوى الوعي ببيان مخاطر التمييز
ّ

االجتامعي التي تنرش الشائعات واملعلومات
 -5اإلبالغ عن منشورات وسائل التواصل
ّ
الخاطئة.
 -6دعم األفراد والجامعات التي يستهدفها خطاب الكراهية ،ومكافحة املعلومات التضليل ّية.

الخاصة مبرتكبي خطاب الكراهية ،ومز ّودي خدمات اإلنرتنت.
 -7تحديد املسؤوليّات
ّ

منصات التواصل
 -8حظر املواقع الداعية إىل خطاب الكراهية ،ومنع نرش الكراهية يف
ّ
االجتامعي.
ّ
الحق يف املقاضاة لألشخاص املستهدفني من خطاب الكراهية.
 -9ضامن
ّ

عادل أمي ًنا ودقيقًا.
ً
نقل
 -10مساعدة الصحفيّني عىل تطوير قدراتهم لنقل األخبار ً

 -11تشكيل لجان لإلنذار واالستجابة املبكرة لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض عىل
العنف.
واملؤسسات املعن ّية بهدف القيام بأبحاث ودراسات اجتامع ّية وفكريّة
 -12تشجيع الباحثني
ّ
علميّة لرصد أفكار الكراهية وخطابها وسلوكها ،وتحليل الظاهرة ومقارباتها ،وإصدار توصيات
مح ّددة تتح ّول إىل خطط عمل بهدف محارصة الكراهية والحيلولة دون استفحالها.
 -13تحديد املواقف التي تؤ ّدي إىل استخدام خطاب الكراهية واتخاذ التدابري املناسبة لوضع
ح ّد لها
أساسا عىل رفض اآلخر ،مع
 -14رضورة تفكيك هذا الخطاب برفض منهج ّيته الفكريّة املبن ّية
ً
التش ّبث بتوطيد القيم التي يه ّددها خطاب الكراهية ،ويجب أن تهدف مكافحة خطاب الكراهية إىل
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حامية األفراد واملجموعات.

 -15إقامة الحدود الفاصلة بني ح ّريّة التعبري وخطاب الكراهية ،مع إعادة النظر يف ما يسمى:
«نظرية الح ّريّة اإلعالميّة».
 -16رضورة وضع إسرتاتيجيّة لوسائل اإلعالم يف كيفيّة التعامل مع معتقدات الغري.

 -17ال ينبغي استخدام القيود املفروضة عىل خطاب الكراهية إلسكات األقلّ ّيات وقمعها.

الحقيقي لألقوال واآلراء واألفكار...
 -18الحوار مع األخر «فالحوار هو االستامع الواعي
ّ
أل ّن الحوار فهم وتفاهم تعارف وتواصل لصنع الحقيقة والرأي املشرتك ...الحوار سبيل التعايش
[[[
والتواصل رضورة تطوير سياسات االعرتاف باآلخر املختلف واملغاير ...وجو ًدا ورأيًا وحقوقًا»...

خاتمة الزمة

بني هذين املوقفَني :اإلشادة املفرطة واملأخذ الالذع ،عىل خطاب الكراهية وح ّريّة التعبري ،ميكننا
القول إنّه يكتنفهام كثري من اللبس والغموض ،والشطط واالستنتاجات واالقتضاءات غري املنطق ّية،
األخص يف تقديم تص ّورات متناقضة لبنية األطروحات التي تناولت هذين املوضوعني،
وعىل
ّ
وخاصة أنّه ال يوجد لهذين املصطلحني صيغة واحدة متعارف عليها؟ وقد حاولت اإلجابة عن جذور
ّ
صناعة خطاب الكراهية يف ثقافة املجتمع املعارص ،ومخاطر هذا االنتشار عىل املجتمعات ،وسبل
إل
مواجهته ،وبيان املسؤولني عن إخامد نار خطاب الكراهية ،غري أ ّن التعايش والتسامح لن يتحقّقاّ ،
ربر ،أو يح ّرض
وشمول ّ
ً
عرب نبذ كافّة أشكال الكراهية ومظاهرها ومامرساتها،
لكل محتوى ينرش وي ّ
مم
عىل الكراهية بشتّى أشكالها ،والقامئة
أساسا عىل عدم القبول باآلخر إلّ يف إطارها ،وهذا اإلطار ّ
ً
كل الدول
خاص منفرد به لكن عىل السلطات الحاكمة يف ّ
قد نتّفق أو قد نختلف حوله ،وله موضوع
ّ
تح ّمل مسؤول ّية رئيسة يف منع خطاب الكراهية ،وحامية أفرادها منه ،والعمل عىل وقف هذا الخطاب،
الذي يساعد عىل ارتكاب أعامل العنف وتشجيعها؛ أل ّن األنظمة الدول ّية يف نظري ما تزال بعيدة عن
الساحات التي ينترش فيها هذا الخطاب ويتم ّدد ،ويبقى املوضوع حبيس لقاءات وحوارات املثقّفني،
السيايس يف دولهم ،وال عىل املجتمعات التي يتم ّدد فيها
أي تأثري عىل صناع القرار
الذين ليس لهم ّ
ّ
توعوي واآلخر
خطاب الكراهية؛ ولكن مع ذلك ميكن املشاركة بأشكال ع ّدة؛ أبرزها اثنان :أحدها
ّ
ين؛ ل ُيعاد طرح السؤال مج ّد ًدا :هل باإلمكان إطفاء سعار ولهيب الكراهية يو ًما ما؟.
قانو ّ

[[[  -محفوظ ،محمد ( ،)2012ص.60-59
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الوجودي
معنى الحياة والمأزق
ّ

نقدي ألعمال فالسفة ّ
ّ
غربيني
استقراء

صابرين زغلول ّ
السيد

[*]

الفلسفي الذي جرى يف الغرب حول طبيعة ومعنى
تتحدّ ث هذه الدراسة عن تداعيات النقاش
ّ
الوجودي الذي تعكسه تلك التداعيات .وقد سعت الباحثة الدكتورة صابرين
الحياة واملأزق
ّ
والتشاؤمي للحياة البرشيّة عند عدد من كبار ر ّواد
السلبي
زغلول الس ّيد إىل تظهري املعنى
ّ
ّ
الحداثة ،ووقفت عند أبرز مواقفهم واألسباب التي أدّت بهم إىل النظر يف معنى الحياة انطالقًا
من العدم ّية ّ
واللجدوى.

ولعل أبرز الفالسفة الذين تناولتهم هذه الدراسة بالنقد والتحليل هم :شوبنهاور ونيتشه
ّ
مؤسسة لعدم ّية الحياة يف الحداثة الغرب ّية املعارصة.
وسارتر والبري كامو ،باعتبار هؤالء مناذج ِّ

ِّ
املحرر

ما الذي يجعل للحياة معنى؟ سؤال!! رمبا يكون هو السؤال األكرث أه ّميّة عىل اإلطالق ،حيث
ميس جوانب الحياة
يرتبط بشكل
ّ
حيوي ببقاء اإلنسان وازدهاره ،إنّه أيضً ا السؤال األكرث تعقي ًدا؛ ألنّه ّ
اإلنسان ّية  -البيولوج ّية والنفس ّية واالجتامع ّية والروح ّية كلّها؛ لذا تع ّد إشكال ّية معنى الحياة من أكرث
اإلشكاليّات التي واجهها اإلنسان منذ أن وطأت قدمه أرض الله[[[ ،فهو املخلوق الوحيد الذي
تعلّم أن يطرح األسئلة ،فإذا كانت للحيوانات غرائز ترشدها ،فإ ّن اإلنسان بفطرته تعلّم دامئًا أن
يطرح أسئلة عن معنى وجوده وحياته ،فهو يسأل :من أنا؟ ملاذا أنا هنا؟ إىل أين أنا ذاهب؟…هل
مهب
يوجد سبب للوجود؟ هل يوجد سبب للموت؟ هل هناك حياة بعد املوت أم أنّنا سنذهب يف ّ
الريح مبج ّرد انتهاء هذه الحياة؟ وما معنى هذه الحياة من األساس؟ وغريها العديد من األسئلة التي
حاول الفالسفة وغري الفالسفة عىل ح ّد سواء اإلجابة عليها .
ين منذ بداية الحياة اإلنسان ّية،
وعىل الرغم من أ ّن السؤال عن معنى الحياة شكّل مصدر قلق إنسا ّ
اإلنجليزي معنى الحياة ( )meaning of lifeكان يف عام  1834يف
إلّ أ ّن أ ّول ظهور للمصطلح
ّ
* -باحثة وأستاذة فلسفة الدين بجامعة عني شمس – جمهور ّية مرص العرب ّية.
[[[ -راجع Loren Eiseley | American anthropologist | Britannica .تم الدخول بتاريخ .٢٠٢١/٢/٢٥

سالا
بارغت
الوجودي
والمأزق
معنى الحياة
ّ

65

كتابات توماس كاراليل ( ،[[[)1881-1795ورسعان ما انترش االستخدام بني الفالسفة وغريهم
يف محاولة لإلجابة عىل العديد من األسئلة التي أثريت حول هذا املوضوع ،لك ّن معظم اإلجابات
عادت ومل تكن مبهجة ،بل جاءت معظمها مح ّملة بنظرة مظلمة متشامئة ،وال سيّام عند الفالسفة
الديني ،حيث حاول هؤالء إزاحة أغالل الدين ،يف محاولة لإلجابة عن معنى
حسهم
الذين فقدوا ّ
ّ
الحياة دون الرجوع إىل الله.
فمنهم من فكّر يف أن يكون معنى الحياة هو اإلرادة العمياء وتحقيق األنان ّية مهام كلّف ذلك،
ومنهم من أقىص الضعفاء واملرىض من الحياة اإلنسان ّية ليصبح قانونها الغالب هو البقاء لألقوى

وال مكان للضعفاء بهذا العامل ،وعىل الضعيف أن يتوارى ليفقد مكانه يف هذه الحياة ،فعمل عىل
التخلّص من القيود املق ّدسة ،وقام بقتل الله ،وبدلً من قتل الله ،ت ّم قتل القيمة اإلنسانيّة ،فاغرتب
أمل يسعى للفوز بها ،ومنهم من ح ّول
اإلنسان وتوارت معه كثري من اآلمال األخرويّة التي كانت ً
كل فرد ما يشاء وقت ما يشاء طاملا اختار ذلك بح ّريّته
هذه الحياة إىل مرسح من العبث يفعل فيه ّ
وجودي بني طريقني؛ إ ّما اتّباع طريق الح ّريّة
يب يقف وسط مأزق
ّ
وإرادته ،مام جعل اإلنسان الغر ّ
يب
والعبث
ّ
الوجودي ،وإ ّما أن ينأى بنفسه يف وثبة نحو الدين ،كِال املوقفني شكّال جوهر الفكر الغر ّ
املعارص ملعنى الحياة ،بني إزاحة أغالل الدين ،وبني وثبة من جديد نحو الدين تب ّناها عدد من
جه من جديد -كلّام اشت ّد
الفالسفة الغرب ّيني الذين حملوا عىل عاتقهم مه ّمة الدفاع الالهو ّ
يت والتو ّ
الوجودي لإلنسان -نحو عمق الحياة الدينيّة ملا ترتكه من آثارعىل النفس والحياة اإلنسانيّة.
املأذق
ّ

يف السطور اآلتية سوف أناقش معنى الحياة وفقًا لتص ّور عدد من املفاهيم الوجوديّة ،التي
وديني ،وفيه أعطى الفالسفة معنى للحياة من خالل
لكل ما هو مق ّدس
يئ ّ
عملت وفقًا ملنظور إقصا ّ
ّ
ودنيوي ،ومتثّل
أريض
بكل ما هو
وجهة نظر تحمل تداعيات ذاتيّة ،معتمدة عىل عقل أدايتّ مرتبط ّ
ّ
ّ
كل من شوبنهور ونيتشه وهيدجر وسارتر وألبري كامو كنامذج لهذا االتجاه.
خاصة لدى ٍّ
ذلك بصفة
ّ

شوبنهور واملعىن املتشائم للحياة
رصا
ميكن القول إ ّن وجهة الفيلسوف األملا ّ
ين آرثر شوبنهور ( )1860-1788والذي كان معا ً
يب الحديث يف مشكلة معنى الحياة ،وقد
لكاريل هي نقطة االنطالق يف البحث
الفلسفي الغر ّ
ّ
طرح شوبنهور سؤاله عن معنى الحياة ،فجاءت إجابته عىل هذا السؤال إجابة محبطة متشامئة،
[1]- The Meaning of Life: Early Continental and Analytic Perspectives, Internet Encyclopedia of Philosophy
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فقد رأى أ ّن الغرض من الحياة هو املعاناة ،حيث إنّنا نُعاقب عىل الخطيئة ونُعاقب عىل جرمية
يبي شوبنهور -هي أشبه
الوالدة ،ونُعاقب عىل وجودنا ،إنّنا دامئًا نتألّم ،إ ّن الحياة التي نعرفها  -كام ّ
يتغي ،وخصاله
بحكاية ماكبث التي يرويها أحمق ،إنّها «مهزلة» عىل ح ّد تعبريه؛ ذلك أ ّن اإلنسان ال ّ
الخاص
تظل كام هي طوال حياته ،وألنّه يعيش حياة من الرتابة ،حيث يدور يف فلكه
األخالق ّية ّ
ّ
ب عليه أن يؤ ّدي الدور الذي عليه ،دون أدىن انحراف عن شخصيّته؛ ومبا أ ّن
دون انحراف ،فقد و َ
ج َ
الفلسفة والدين وحتّى الخربة الحيات ّية ال ميكن أن ِ
تحسن فيه ،فإ ّن السؤال الذي يطرح
تحدثَ ّ
أي ّ
نفسه يف الفلسفة الغرب ّية الحديثة هو عن معنى الحياة عىل اإلطالق؟[[[.

بدأ شوبنهاور فلسفته بالبنية امليتافيزيقيّة التي ورثها عن كانط وأخذ يف ّرق بني اليشء يف ذاته
(النومني) وعامل الظواهر (الفينومني) ،وقد رأى أ ّن اليشء يف ذاته هو إرادة الحياة ،فمن خالل إرادة
الخاص وتكشف لنا
الحياة «واإلرادة وحدها هي التي ميكن أن متنحنا مفتاح تفسري ظاهرة وجودنا
ّ
وتبي لنا اآلليّة الباطنيّة الكامنة وراء الوجود و أفعاله وحركاته»[[[.
عن مغزى وجودنا ّ

كل
فمن خاللها نستطيع تفسري الوجود والعامل والحياة ،إنّها املح ّرك األ ّول الذي يح ّرك ّ
رس الوجود ،فاإلرادة ببساطة هي الق ّوة األساس ّية والواقع الذي تكمن
املوجودات ،كام أنّها أيضً ا ّ
كل األشياء ،بينام العامل الذي نعرفه ونعيش فيه ،عامل الظواهر(الفينومني) ،هو مج ّرد مرآة لهذه
وراءه ّ
حقيقي عىل اإلطالق« .بل رمبا يكون شيطان ًّيا ،إنّه كفاح أعمى ،وشغف ال يهدف
اإلرادة ،وهو غري
ّ
يل،
يف النهاية إىل ّ
أي يشء سوى االستمرار يف تعظيم الذات ،التي هي يف حد ذاتها تناقض داخ ّ
ّ
يل مستم ًّرا بني باليني األشياء الفرديّة يف مثل هذا العامل»[[[ ،حيث تنغمس
وسيظل هذا الرصاع الداخ ّ
الذات يف هذا الرصاع وينغمس اآلخرون ،ولن يجد اإلنسان إلّ حياة البؤس واملعاناة؛ لذلك يعيش
الجميع تقري ًبا ،حياة ال معنى لها من الخارج والداخل ،إنّها حياة مملّة وبال معنى.
لذلك يؤكّد شوبنهور أ ّن عامل الظواهر هو عامل مليئ بالبؤس واألمل واملعاناة .وناد ًرا ما نحصل
فيه عىل مكان للسعادة؛ لذا كان قطبا الحياة البرشيّة هام األمل (العوز ،والرغبة ،والتوتر) وامللل.
ككل ،وقد ظهر ذلك مع
لقد شكّلت اإلرادة اللبنة األساسيّة التي بُنيت عليها فلسفة شوبنهور ّ
[1]- Schopenhauer, A. The Essays of Arthur Schopenhauer: The Wisdom of Life. T. B. Saunders (tr.). 1860. rpr. in The
Project Gutenberg EBook of The Essays of Arthur Schopenhauer, 2004, p14
القومي للرتجمة ،الطبعة األوىل ،٢٠٠٦
[[[ -شوبنهور :العامل إرادة ومت ّثلً ،ترجمة :سعيد توفيق ،مراجعة فاطمة مسعود ،املرشوع
ّ
ص.١٤٣
[3]- Schopenhauer, A. The Essays of Arthur Schopenhauer: The Wisdom of Life, p18.
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الرئييس( :العامل إرادة ومتث ًّل) ،حيث وضع شوبنهور بع ًدا معرفيًّا ملفهوم اإلرادة ،فقد
ظهور كتابه
ّ
األسايس للوجود والذات اإلنسان ّية ،وهنا يختلف مع كانط الذي جعل الفكر
جعل منها الجوهر
ّ
خالصا ومحضً ا فقط،
ين ،ومن خالل ذلك أكّد شوبنهور أ ّن العامل ليس تص ّو ًرا
ً
جوهر الوجود اإلنسا ّ
بل هو إرادة تسكن اإلنسان وتسبق العقل وتتق ّدم عليه وغري خاضعة ملقولتي الزمان واملكان،
باعتبار أنّها مستقلّة وغري خاضعة ال لقوانني الطبيعة وال ملبدأ العقل الذي تسبقه وتح ّدده[[[.
لقد أطاح شوبنهور بسلطة العقل إلفساح املجال لسلطة اإلرادة وحدها ،بل ذهب أبعد من
ذلك ،وجعل العقل خاد ًما تقوده اإلرادة ،وبالتايل فاإلرادة كام يص ّورها شوبنهور هي اإلنسان
رصا وأعرج ،فنحن ال نريد شيئًا؛ ألنّنا
األعمى
ّ
القوي الذي يحمل العقل عىل كتفيه باعتباره إنسانًا مب ً
وجدنا أسبابًا له ،ولكن نجد أسبابًا له ألنّنا نريده[[[ ،وهذا شبيه بقول باروخ إسبينوزا بأنّنا ال نرغب
يف األشياء ألنّها ط ّيبة ،بل نعتربها ط ّيبة ألنّنا نرغب فيها ،وهذا ّ
يدل عىل نسب ّية املعرفة من إنسان
آلخر ،حيث الذات البرشيّة هي التي تخلع عىل اليشء أه ّميّته ،فالخري هو ما يظهر يل ال أن يكون
رش وهو ما ينعكس عىل معنى القيم اإلنسانيّة؛ لذا يؤكّد
املوضوع خ ً
ريا يف ح ّد ذاته ،وكذلك ال ّ
شوبنهور أ ّن معنى حياة املرء ال تعتمد عىل الظروف الخارج ّية للفرد ،بل عىل الطريقة التي ينظر
كل إنسان إىل الحياة بشكل مختلف ،وبالتايل فإ ّن معنى الحياة
بها املرء إىل الحياة ،حيث ينظر ّ
ريا من شخص آلخر ،فالحياة بالنسبة لشخص قاحلة ،مملّة ،وسطحيّة ،بينام هي
يختلف اختالفًا كب ً
عند شخص آخر غنيّة وممتعة ومليئة باملعنى.
لدى شوبنهور إجابة تكمن يف «الخالص» ،والخالص هو اإلنكار التا ّم لإلرادة ،حيث يجيب
أساسا الذات ،والتي يرى
شوبنهور أ ّن معنى الحياة هو اإلنكار والهدوء وإلغاء إرادة الحياة التي هي
ً
يعب عنها بوضوح هي البوذيّة التي تحاول تحقيق النريفانا أو العدم ،والتي تع ّد بالنسبة
أ ّن أكرث ما ّ

لشوبنهور الحالة املثال ّية للحياة.

ويحلّل ذلك بأ ّن البرش ميثّلون أعىل تط ّور ممكن لألخالق والذكاء[[[ .لقد أراد شوبنهورلإلنسان
أن يصبح أسمى قيمة موجودة يف عمل ّية الخلق ،بل حولّه ليصبح (الكائن األعىل) ،ومن وجهة نظره
أي دليل عىل وجود كائن أعىل من البرش ،وال ميكن أن يكون هناك.
ال يوجد ّ

[[[ -عادل العوا :العمدة يف فلسفة القيم ،دار طالس للدراسات والرتجمة والنرش ،الطبعة األوىل  ،1986ص.١١٩
[2]- Berman, D. (1998). Schopenhauer and Nietzsche: Honest atheism, dishonest pessimisim. In C. Janaway (Ed.), Willing and nothingness. Oxford: Oxford University Press.
[3]-Berman, D. (1998). Schopenhauer and Nietzsche:, p121.
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لذا يعتقد ،أ ّن الق ّديسني والز ّهاد يف جميع األديان هم األكرث أخالقًا وفك ًرا من إخوانهم البرش ،بل
هم القادرون عىل رؤية أ ّن هذا العامل الذي هو أسوأ العوامل املمكنة ،لذلك كانت أخالق الق ّديسني
هي التي تقودهم بالبصرية إىل إماتة أنفسهم أو إنكارها ،ومن ث ّم يتضح لشوبنهاور أنّه إذا حاولنا أن
حا (عىل سبيل االفرتاض) ،مثل الله ،أو كائ ًنا متف ّوقًا بشكل (حتى لو
نتخ ّيل كائ ًنا أكرث ذكا ًء وصال ً
هاميش عىل الق ّديسني ) ،فسوف ندرك أ ّن مثل هذا الكائن سوف يقيض عىل نفسه عىل الفور
بشكل
ّ
عندما يدرك مدى مت ّرد هذا العامل[[[.

جة نفسيّة يقودها فقط من
جته يف ذلك هي ح ّ
وإذا كان شوبنهور قد أنكر وجود الله ،فإ ّن ح ّ

أجل تحويل اإلنسان إىل كائن أعىل ،ويبدو من هذا أ ّن اإللحاد عنده هو انعكاس واضح لفلسفته،
أي حاجة إلله ذيكّ
نظ ًرا أل ّن هذا العامل هو يف األساس إرادة أبديّة عمياء للحياة ،فال يبدو أ ّن مث ّة ّ
عب من خالله عن
وصالح يخلق هذا العامل .وقد نرش ذلك يف كتابه العامل إرادة ومتث ًّل الذي ّ
الضمني ،وليس معل ًنا بشكل مبارش كام فعل نيتشه يف موت اإلله.
إلحاده
ّ

فريدريك نيتشه ()1900-1844
أقل تشاؤ ًما من فلسفة شوبنهور ،حيث مل يُبرص هو اآلخر سوى الوجه
مل تكن فلسفة نيتشه ّ
القاتم من الحياة عندما انطلق من وحي فلسفة شوبنهور ،من خالل كتابه «العامل إراد ًة ومتث ًّل»
أحس بأ ّن هذا الكتاب
وعىل الفور تأّثر بفكر شوبنهاور واستشعر انجذابًا عميقًا نحوه ،وكام يقول
ّ
خصيصا له.
كُتب
ً
كل
فسار عىل خطى شوبنهور التشاؤم ّية ،وإن اختلف معه يف زوايا الرؤى التي سعى إليها ٌّ
منهام ،فإذا كان شوبنهور أعطى مكانة لرجال الدين وأنّهم األكرث أخالقًا وفك ًرا ،فإ ّن نيتشه عكس
العدمي يف مجمل القيم السائدة يف الحضارة الغربيّة الحديثة ،تلك
ذلك ،حيث رأى تغلغل الفكر
ّ
الحضارة التي نخرتها العدم ّية يف عمقها األكرث حيويّة ،بعد أن صارت كيانًا يقوده أسوأ العبيد ،وهم
يف الغالب من رجال الدين الذين اعتربوهم عظامء البرشيّة ،يف حني أنّهم يف الحقيقة مل يكونوا
الحتمي ،الذي عكس تجلّياته
سوى مخادعني محتالني ،قادوا الحضارة الغرب ّية الحديثة إىل حتفها
ّ
–العدمي– الحديث .
الواضحة يف اإلنسان
ّ
لقد كانت هذه الحضارة -كام يراها نيتشه -مج ّرد أصنام أو أوثان صنعتها البرشيّة يف زمن سكون

[1]- Ipid, p122.
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فلسفي ،والتي تقوم
يل
الحياة وغروب القيم ،تتساوى يف ذلك «القيم التي تقوم عىل أساس عق ّ
ّ
عىل أساس الهويتّ كهنويتّ؛ لذلك وضع األخالق األفالطون ّية واألخالق املسيح ّية يف كفّة واحدة،
وش ّن عليها حربًا ال هوادة فيها»[[[؛ لذا حاول نيتشه تحطيم أصنام هذه الحضارة ،ورأى أنّه ال ب ّد
لإلنسان أن يحيا خارج املق ّدس ،فإن كان التقديس رضورة للحياة ،فال ينبغي أن نق ّدس الوهن
كل ما
والضعف؛ أل ّن الحياة «ال تعلن عن وجودها مع الضعيف ،أو املريض ،أو الصغري ،أو ّ
ينتسب بصفة قاطعة إىل أعراض الحضارة املنحطّة»[[[؛ ألنّها كام يرى كانت السبب يف ذلك
ال ّنحول الذي رضب اإلنسانية يف صميها ،و بالتايل ال ب ّد من قلب معادلة الحياة من االرتباط
الساموي .ويرجع نيتشه السبب يف قلب قيم معادلة الحياة إىل السلطة
باألرض إىل التوق للمتعايل
ّ
الدينيّة ،وال سيّام اليهود الذين أسسوا لقلب هذه املعادلة والذي يعدهم نيتشه أكرب املخادعني،
وأكرث العدم ّيني إسها ًما يف التأسيس لسلطة الكهنوت.

لقد أحيطت طبقة الكهنوت كام يرى نيتشه بهالة من القداسة استطاعت من خاللها قلب الحقائق
تأويل أرهبت به مريديها وعبيدها -ذوي القابليّة لالستعباد -لقد كان هذا التأويل فيام يرى
ً
وتأويلها
نيتشه هو حيلة رجل الدين يف إحداث التح ّوالت يف املفاهيم اإلله ّية ،والتي من خاللها استطاعت
اليهودي ،ويف الوقت ذاته الحفاظ عىل تف ّوق الطبقة الكهنوت ّية من خالل منحها
تزوير مايض الشعب
ّ
ناحل ضعيفًا ،حتى تُبقي عىل
ً
سلطة إلهيّة ،حيث أرادت هذه الطبقة التحكّم يف اإلنسان أن يبقى دو ًما
ق ّوتها ذاتها ،وتبقى هي دو ًما املسيطرة عىل الحياة .وعندئذ ،كان عىل اإلنسان أن يدرك أنّه آيل ال محالة

إىل عرص من أسوأ العصور انحطاطًا وتدهو ًرا؛ ألنّه صار فعل ًّيا يف «قبضة أسوأ األيدي ،وأنّه محكوم
من جانب غري املناسبني والحمقى ورجال الخداع واالنتقام ،من يس ّمون أنفسهم بالق ّديسني ،أولئك
الذين يش ِّوهون العامل ،والذين يطعنون اإلنسانيّة»[[[ ،لقد أراد نيتشه تحرير اإلنسان من قبضة هؤالء
الق ّديسني ورجال الدين؛ ألنّهم يوهمون اإلنسان بسبل الخالص املوعود ،وبالسعادة األبديّة يف عامل
الخلود الذي ليس له مكانة إالّ يف مخ ّيلتهم املريضة بالعامل اآلخر ،أ ّما الحقيقة التي يؤمن بها نيتشه،
فهي الحياة هنا عىل هذه األرض التي نحيا عليها وما عدا ذلك فهو باطل وزيف.
من هنا أرجع نيتشه آفة الحضارة الحديثة وما تعاين منه من أزمة يف القيم إىل ما خلقه اليهود من
كل حياة خارج هذه
أوهام ،ك ّبلت الحياة البرشيّة داخل أسوار املعبد أو الكنيسة ،وبالتايل أصبحت ّ
[[[ -يرسي إبراهيم :فلسفة األخالق ،دار التنوير للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،2007 ،ص.190
[2]- The Meaning of Life: Early Continental and Analytic Perspectives https://iep.utm.edu/mean-ear
[[[ -فرديريك نيتشه :هذا اإلنسان ،ترجمة :عيل مصباح ،منشورات الجمل ،بريوت ،ص.١٦٣
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األسوار حياة ال تطاق وليس لها معنى.
مأساوي ،يف الحالة
مسيحي أو معنى
املشكلة املطروحة (هنا) هي مشكلة معنى الحياة؛ معنى
ّ
ّ
يسا كفاية بذاته ،بحيث
األوىل ينبغي أن تكون الطريق املفضية للقداسة؛ ويف الثانية يبدو الوجود ق ّد ً
املأساوي يثبت حتّى األمل األكرث ح ّدة؛ لش ّدة ما هو
فضل عن ذلك آمل ًا بال حدود ،إ ّن اإلنسان
ً
ربر
ّ
ي ّ
وغني وقادر عىل تأليه الوجود ،بينام ينفي املسيح رغم أنّه املصري األش ّد سعادة عىل األرض؛
قوي
ّ
ّ
بكل أشكالها ،بينام ديونسيوس هو وعد حياة
ألنّه فقري وضعيف ومحروم إىل ح ّد األمل من الحياة ّ
سوف يولد مج ّد ًدا إىل األبد ،وسوف يعود من أعامق االنحالل[[[ ومن هذه املفارقة ينتهي نيتشه
فضل عن أ ّن «تأكيد
ً
إىل أ ّن تعاليم ديونسيوس تجعل اإلنسان يف اشتياق دائم للجسد ،ولألرض،
الحياة هو الذي ينهض برفعة البرشيّة ،وتهيئة حياة خصبة مليئة بالوفرة»[[[.
–الديني–؛ ألنّه رأى فيه عد ًّوا للحياة ،وقىض
العدمي
من هنا كانت دعوة نيتشه لرفض اإلنسان
ّ
ّ
حيوي فيها ،فبعد أن ق ّدس إله السامء ،وخلق العامل اآلخر ،انتهى إىل خلق عامل
كل ما هو
عىل ّ
ّ
أخالقي مشبع بقيم وهم ّية تدين الحياة ،كالصرب والتواضع والشفقة ،بل وروح الزهد والتص ّوف الذي
ّ
يقيض عىل أسمى الغرائز يف الحياة اإلنسان ّية ،ومن هنا تكون الحياة قد فقدت قيمتها من خالل
حكم الضعفاء لها الذين تخلّوا عن أخالق البطولة ،وأخذوا مببادئ املساواة والدميقراطيّة؛ لذا

يرفض نيتشه الدين واألخالق والعقل؛ ألنّها أسهمت جميعها يف أفول الحياة ،وللسبب ذاته يرفض
املساواة والدميقراط ّية ،باعتبارها أصنا ًما أو أوثانًا سياس ّية ودين ّية جاءت يف زمن االنحطاط الذي
ساد فيه الكهنة ورجال الدين ،ومن ث ّم تكون «الحركة الدميقراط ّية هي وريث الحركة املسيح ّية»[[[؛
ألنّها تكفر بسيادة األقوياء ،وتق ّدس الضعفاء واملنحطّني ،الذين بسوء تقوميهم لألشياء قلبوا القيم،
وس ّموها بغري ما هي عليه يف الواقع.

الحقيقي
رص نيتشه عىل رفض الحياة السامويّة واملق ّدسة ويؤكّد بأنّنا ليك نعيش املعنى
لهذا ي ّ
ّ
للحياة ،فعلينا أ ّولً إثباتها داخل الحياة األرض ّية ذاتها ،ومن ث ّم علينا إعادة النظر يف التأويالت
املقرتحة للوجود والحياة ،ومن خالل هذا التأويل اعترب نيتشه أ ّن «السعادة ليست الهدف ،بل
ككل ،توجد ق ّوة هائلة وكبرية ،تبحث عن
الهدف هو اإلحساس بالق ّوة ،ففي اإلنسان ،واإلنسان ّية ّ

[[[ -فرديريك نيتشه :إرادة الق ّوة ،ترجمة :محمد الناجي ،إفريقيا الرشق ،املغرب ،٢٠١١ ،ص.٣٦٢
[[[ -عطية ،أحمد عبد الحليم ،نيتشه وجذور ما بعد الحداثة ،دار الفارايب ،بريوت.
[3]- Meaning of Life: Early Continental and Analytic Perspectives https://iep.utm.edu/mean-ear/
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طريق ومخرج ،أل ْن تتحقّق ،ألن ت ُـنفق ،وتخلق»[[[ هذه الق ّوة تكمن يف اإلرادة أو إرادة الق ّوة.
إ ّن إرادة الق ّوة هي جوهر فلسفة نيتشه ،بل جوهر الحياة بالنسبة له ،إنّها ليست مج ّرد خاصيّة
من خصائصها ،بل هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق السعادة يف هذا العامل؛ لذا «رأى أنّه حيثام توجد

الحياة توجد أيضً ا إرادة الق ّوة»[[[ ،وهنا يحيلنا نيتشه إىل رضورة إدراك الصلة بني معنى الحياة وإرادة

الق ّوة ،حيث يرى أ ّن الحياة نوع من التوازن بني القوى ،وهذا التوازن ال يتحقّق إالّ بأفعال السيطرة،
فأن نحيا معناه «أن نسيطر ونتحكّم يف كل ّ ما هو غريب وضعيف ،ونض ُعه يف صورته الحقيقيّة»[[[.

إ ّن إرادة الق ّوة يف فلسفة نيتشه هي رصاع األقوياء ،من أجل تحطيم االنحطاط الذي عرفته
أوروبا خالل فرتة زمن ّية طويلة؛ لذلك يصف نيتشه الحياة عىل أنّها «رصاع ،وهي تأىب االستكانة،

جه إىل االنحدار بالق ّوة،
لكن إذا كانت القوى التي تهيمن هي قوى منفعلة أو سلب ّية ،فإ ّن اإلرادة تت ّ
كل حياة مستسلمة لل ّدعة والسكون ،أو
وهو ما يب ّينه التاريخ املظلم لإلنسان»[[[؛ لهذا يرفض نيتشه ّ

للطأمنينة والسلم ،وبالتايل أصبح الرصاع مفهو ًما مركزيًّا يف فلسفته للحياة ،ذلك أ ّن مدى التق ّدم

جهه إرادة القوة،
ككل ،يُعزى بشكل
يف الحياة والحضارة ّ
أسايس إىل حركة ذلك الرصاع الذي تو ّ
ّ

كل مناحي الحياة ،التي
وأ ّن سكونه معناه سكون الحياة نفسها ،وهو سكون تنترش تجلّياته يف ّ

كل مظاهر الحياة،
الواقعي ملفهوم إرادة الق ّوة ،والتي يبدو أنّها «ترسي يف ّ
اعتربها نيتشه التجسيد
ّ

يف املجتمع والدولة ،ولك ّنها ترتكّــز أكرث يف األفراد ،يف عظامء التاريخ ...وقد وصف نيتشه
إل بالقوة ،عىل املرء أن
هذه اإلرادة بالق ّوة لتمييزها عن اإلرادة الضعيفة؛ ليؤكّد أ ّن الحياة ال تنمو ّ
يتح ّدث عن إرادة الق ّوة ،أي عن إرادة املزيد من الحياة»[[[.

لقد كانت محاولة نيتشه يف ابتكار مفهوم اإلنسان األعىل من أجل إضفاء معنى وقيمة للحياة من

ل بعدم اإلميان بوجود حقيقة وإنكار للعامل
خالل مفهومه للعدم ّية بنوعيها[[[ املختل َف ْ
ي والذي تج ّ
[1]- Ibid.

[[[ -يرسي إبراهيم :فلسفة األخالق ،ص.٢٤٣
[[[-عبد الرحمن بدوي :األخالق النظريّة ،وكالة املطبوعات ،الكويت ،ط ،1976 ،2ص.282
[4]- The Meaning of Life: Early Continental and Analytic Perspectives
https://iep.utm.edu/mean-ear/
[5]- Ibid.
[[[ -العدم ّية عند نيتشه جاءت عىل نوعني ،أحدهام العدم ّية الكاملة (النشطة) واألخرى العدم ّية غري الكاملة (السلب ّية) ،حيث حدّ د العدم ّية
غري املكتملة بالنفع ّية واملا ّديّة والوضع ّية التي تحاول الهروب من العدم ّية دون مواجهة معضلة األخالق والقيم التي تظهر يف املقدمة يف
كل القيم واألخالق األبديّة .ميكن أن تعمل بطريقة نشطة
تهتم بشدّ ة مبوت الله ونهاية ّ
حالة وفاة الله .من ناحية أخرى ،فإنّ العدم ّية الكاملة ّ
من خالل السعي لتدمري القيم واألخالق التي حدّ دها ،أو بطريقة سلب ّية من خالل رفض القيم واألخالق التي اعرتف بها نيتشه يف فلسفة
شوبنهاور.
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البرشي ،لكن الفكرة النيتشويّة ارت ّدت عىل صاحبها ،وأضفت مزي ًدا
امليتافيزيقي وانحطاط للجنس
ّ
ّ

من البؤس والشقاء للحياة ،حيث كانت فكرة إرادة الق ّوة واإلنسان األعىل مصدر إلهام لكثري من

ين.
الحركات
ّ
التعسفيّة التي عرفها التاريخ اإلنسا ّ

صب هجومه عىل الحضارة األوروب ّية وأشكالها التاريخ ّية ممثّلة يف األنساق
فإذا كان نيتشه قد ّ
يب وقتذاك لحظات فقدان الثقة
الرتبويّة
ومؤسساتها ،فقد كان لذلك نتائجه بأن عاش اإلنسان الغر ّ
ّ
بكافّة املراكز واألنظمة ،والتي رسخت يف األذهان والعقول وشكّلت تراث ًا ثقافيًّا عاش عليه اإلنسان
إل أ ّن نيتشه بفلسفته كان
يب عقو ًدا متتالية يثق يف قدرتها عىل بناء الحياة الكرمية لإلنسانّ ،
األورو ّ
كل الثوابت اإلنسان ّية وشكّكت
خري من ميثّل الفوىض الحضاريّة والفكريّة ،حيث زعزعت فلسفته ّ
اإلنسان نفسه يف هويّته ومعرفته بذاته ووجوده ،والتي نتج عنها ه ّوة عميقة ليس بني اإلنسان وذاته
فحسب ،بل بني اإلنسان واآلخر.
إل أنّها سخيفة ،تلك السخافة التي
إذن فام كانت النتيجة التي يعطيها لنا نيتشه ملعنى الحياة ّ
تولّدت بالبعد عن الله ،من هنا أصبحت الفلسفة النيتشويّة هي حافّة الهاوية للحياة ذاتها.

جان بول سارتر ()1980-1905
ينطلق سارتر يف بنائه ملعنى الحياة من ثالثة قضايا رئيسة :الح ّريّة والعبث يف الوجود وإنكار
فكرة اإلله ،ففي كتابه «الوجود والعدم» ( )1943يؤكّد سارتر عىل جوهر الح ّريّة ،وأنّنا أحرار بشكل
جذري ،ليس فقط يف فعل ما نريد ،ولكن أيضً ا لتحديد ما نريد ،هذه الح ّريّة هي التي متثّل الخ ّ
ط
ّ
األسايس بني الوجود لذاته (( )être-pour-soiاألشخاص) وبني الوجود يف ذاته (être-
الفاصل
ّ
( )en-soiاألشياء).
ذلك أ ّن البرش ليسوا مصنوعات يدويّة ،بل هم موجودون مسبقًا ،فوجودهم يسبق جوهرهم أو
ماهيّتهم ،من هنا قال سارتر إ ّن «الوجود يسبق املاهيّة» ،حيث يولد اإلنسان ويحيا سنني طويلة
غني
يكون فيها ثابتًا
ًّ
ومتغيا يف آن واحد؛ فهو ثابت ألنّه معروف منذ اليوم األ ّول من عمره كإنسان ّ
أو فقري ،معلّم ،جاهل ...وهذا الجوهر أو املاه ّية ال يتح ّدد إلّ بعد الوجود[[[.
ويعرتف سارتر بأ ّن مث ّة وقائع حتم ّية ،حيث يوجد عدد هائل من الحقائق عن أنفسنا -حقائق
الجيني -بحيث
ثقاف ّية مثل الحقبة التاريخ ّية التي ننتمي إليها وحقائق بيولوج ّية ،مثل املرياث
ّ

[1]- Sarter(1956) Bein and Nothingness, trans, H.E.Barenes New York :Philosophical , p30
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تنص عىل
أي يشء حيالها .لك ّنه يرفض ما يس ّمى بـ «الحتميّة النفسيّة»[[[ التي ّ
ال ميكننا فعل ّ
حتمي غري قابل للتغيري من
رصف املرء يتح ّدد بالكامل من خالل واقعه ،وأنّه يتح ّدد بشكل
أ ّن ت ّ
ّ
خالل املايض ،حيث تح ّدد الطبيعة والتنشئة «أن أكون هذا النوع من األشخاص الذي أنا عليه بال

تغيري»[[[ ،بعبارة أخرى فجوهر اإلنسان هو ماضيه ،فالجوهر هو ما كان» ،وهو اقتباس اتخذه سارتر
من هيجل لتلخيص فرض ّية الحتم ّية النفس ّية.

األسايس بني «اليشء لذاته» وبني «اليشء يف ذاته» ،فال
و تنكر الحتم ّية النفس ّية متييز سارتر
ّ

فلكل منهام «جوهر» ،ويعتقد سارتر
ٍّ
وجودي بني اإلنسان والصخرة عىل سبيل املثال،
أي فرق
ّ
يُرى ّ

جة «الشعور بالح ّريّة :إ ّن
جته يف هذا هي ما يسمى أحيانًا ح ّ
أ ّن الحتم ّية النفس ّية خاطئة متا ًما ،وح ّ

أي يشء آخر،
كوننا أحرا ًرا هو ببساطة حقيقة فوريّة ال جدال فيها للوعي الذايت ،إنّها أكرث يقي ًنا من ّ
يل طويل ،أنظر من فوق الحافة إىل
فعىل سبيل املثال ،أثناء امليش ملسافات طويلة عىل طريق جب ّ
املنحدر الهائل أدناه وأعرف ببساطة أنّه إذا اخرتت أن ألقي بنفيس ،فإ ّن ذلك ال يعني سوى املوت.
من هنا ينشأ القلق من الشعور يف مواجهة الح ّريّة املطلقة»[[[.

ويستخدم سارتر لتوضيح ذلك مبا يعرف بظاهرة «االستجواب» ،حيث يرى إ ّن ق ّويت يف حجب

ّ
للشك غري محدودة عىل اإلطالق .ال يشء ميكن أن يجربين
املوافقة عن االفرتاضات املفتوحة
عىل االعتقاد بأ ّن  ،5 = 2 + 2وباملثل -نظ ًرا ألنّه مؤكّد متا ًما -ال يشء ميكن أن يجربين عىل حجب

املوافقة من «.[[[»4 = 2 + 2

ونالحظ تأث ّر سارتر بديكارت ،وتفكريه يف الذات بنفس الطريقة متا ًما .فام أنا عليه ،هذا

الكائن الحارض ،ليس سوى الح ّريّة ،ال يشء سوى ق ّوة املوافقة واملعارضة .ما أنا عليه ،عىل وجه

أسستها.
الخصوص ،هو ق ّوة القبول أو املعارضة من ذايت السابقة ،الذات التي ّ

أنا الق ّوة! إ ّما الختيار تلك الذات لتكون ذايت الحاليّة أو رفضها لصالح يشء آخر.
إل أنّه يف هذه اللحظة بالذات ميكنني
يقول سارتر« :عىل الرغم من أنّني ولدت يف (جوهر) ّ

االختيار بالرفض أواالستبدال بآخر؛ نظ ًرا أل ّن رفيض اختياري لهويّة جديدة هو املصادقة عىل
[1]- Ibid, p31.
[2]- Ibid, 35.
[3]- Ibid, 31.
[4]- Ibid, p 33.

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

االستغراب
الملف

74

الهويّة الحاليّة ،لذا فإ ّن الخيار الوحيد الذي ال ميكنني اتخاذه هو عدم االختيار .ذلك أ ّن اإلنسان
محكوم عليه إىل األبد بالح ّريّة»[[[.

ومع ذلك ،من يقرأ سارتر بعناية ،ال يجد أ ّن هذه الح ّريّة أمر مبهج عىل اإلطالق .بعي ًدا عن كونها
نعمة ،وأنّها يشء محكوم علينا به ّ
إل أنّها «تس ّبب لنا الكرب»[[[ ،هذا الكرب الذي نسعى لتغطيته
من خالل االنغامس يف «سوء الن ّية» ،وما سوء الن ّية بالنسبة لسارتر إلّ محاولة لخداع الذات ،حيث
نسعى إلقناع أنفسنا بأنّنا جزء من ترتيب السببيّة والحتميّة ،بنفس الطريقة التي نضع فيها زجاجة حرب
أو صخرة ،فنحاول إنكار وجودنا الخايل من الجوهر ،فنتح ّول من ذات إىل وجود بال معنى ،وكأنّنا
روبوتات متح ّركة إلقناع أنفسنا بأ ّن وجودنا هو جوهرنا متا ًما ،كام هو الحال بالنسبة لوجود الصخرة
أي يشء وضعناه يف مكانه .وهناك مثال سارتر الشهري عىل محاولة تحويل الذات إىل يشء،
أو ّ
وهو مثال النادل
البارييس[[[ الذي كانت إمياءاته مثاليّة ج ًّدا ،وهي مبالغة متنحه صفة روبوتيّة ،وهذا
ّ
بالضبط ما يسعى النادل إلقناع نفسه بأنّه كذلك.
ويف الواقع ،الح ّريّة التي ينادي بها سارتر تنطوي عىل مسؤول ّية ،تلك املسؤول ّية هي التي تعطي
للح ّريّة معنى ،فنحن مسؤولون عن أفعالنا ،ومن ثم ،فمهام فعلنا ،سواء أكانت عواقب أفعالنا جيّدة
ربر»[[[ ،ويأيت
أو س ّيئة ،فال ينبغي أن نلوم اآلخرين؛ أل ّن االختيار «يتجاوز ّ
كل األسباب كام أنّه غري م ّ
عدم التربير من عبث ّية الوجود وسخافته ،فيقول سارتر« :أدركت عبث ّية اختياري وبالتايل وجودي»[[[.

ولكن ما الذي يعني�ه سارتر بكلمة «عبث»؟
يئ ،مام ّ
يدل عىل ال معقول ّية
دعا سارتر إىل عبث ّية الحياة ،حيث تظهر الحياة بشكل عشوا ّ
عريض غري مخطّط
كل إنسان تت ّم «بالصدفة» وبشكل
فكل األحداث يف حياة ّ
ينّ ،
الوجود اإلنسا ّ
ّ
أي إنسان ..إنّ ا تت ّم أحداث حياته باملصادفة؛
معي يحكم حياة ّ
له ،أي ليس هناك ضابط أو قانون ّ
لذلك كان اإلنسان وحي ًدا يف هذه الحياة ،يأيت وحي ًدا ،ويعيش وحي ًدا ،وميوت وحي ًدا  ..وبالتايل
ال معنى لحياته.
والسؤال ملاذا يتعارض وجود الله مع الح ّريّة عند سارتر؟
[1]- Sartre, 2001. The Age of Reason. Translated by Eric Sutton. London: Penguin Books, p242.
[2]- Ibid, p 29.
[3]- Ibid, p 59.
[4]- Ibid ,p479.
[5]- Ibid, p480.
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مل يبتعد سارتر عن رؤية نيتشه ،حيث يرى «أ ّن آالم اإلنسان هي عكس آالم املسيح ،أل ّن
اإلنسان يفقد نفسه كإنسان ليك يولد الله ،لكن فكرة الله متناقضة… .لذلك كان شغف اإلنسان
بها عديم الفائدة»[[[ .ويجاهر سارتر بإلحاده ويرى أ ّن وجود فكرة الله ،الكائن األسمى ،القادر عىل
كل يشء ،هذا اإلله هو الذي يضع نهايات اإلنسان؛ ألنّه يعطي
كل العلم ،والقادر عىل ّ
ّ
كل يشءّ ّ ،
أسس بالفعل اإلنسان مهام كانت أفعاله يف الحياة ،وبهذا املعنى ،مل يعد
االنطباع بأ ّن الله هو الذي ّ
اإلنسان ح ًّرا يف فعل األشياء بدافع إرادته؛ لذلك ال ميكننا التح ّدث عن الح ّريّة -وفقًا لسارتر -إذا
كان هناك إله ،وبالتايل ،فإ ّن رفض وجود الله أمر ال ب ّد منه للتح ّدث عن الح ّريّة.
عالوة عىل ذلك ،فإ ّن اإلنسان ح ّر ،ليس ألنّه يتمتّع بح ّريّة اختيار إطاعة القوانني األخالقيّة أم

ال ،ولكن أل ّن اإلنسان خال متا ًما من الحدود والتعريفات ،إنّه حر يف وضع قوانينه األخالق ّية وخلق
الخاصة.
قيمه
ّ
وإذا كان الوجود يسبق املاه ّية بحيث يسبق وجو ُدنا جوه َرنا ،فال يوجد إله يعطينا الجوهر،
ونحن نختار بح ّريّة كيف سنصبح ،عىل عكس الكرايس والطاوالت ،علينا أن نصنع أنفسنا ،وبذلك
نكون وحدنا مسؤولني عن الجوهر الذي نصنعه؛ لذلك ي ّدعي سارتر أنّه «إذا مل يكن الله موجو ًدا،
بأي مفهوم،
ّ
فهناك عىل
األقل كائن واحد يسبق الوجود فيه الجوهر ،كائن موجود قبل أن يت ّم تعريفه ّ
وهذا الكائن هو اإلنسان»[[[ .و «إذا كان الله موجو ًدا ،فإ ّن اإلنسان ال يشء»[[[ ،فاإلنسان هو الوحي
الحقيقي بأنّه ال يوجد إله بالفعل ،فليس لإلنسان جوهر ثابت ،بل هو يصنعه من نفسه من خالل
ّ
خياراته وأفعاله الح ّرة ،ومهام كانت نتيجة اختياره ،فهو مسؤول عنها.

وعىل الرغم من األهداف التي وضعها سارتر لفلسفته يف البحث عن مكانة لإلنسان داخل هذا
ومسؤول عن قراراته ،ويكون هو س ّيد موقفه،
ً
الوجود ،وهي املكانة التي يكون فيها اإلنسان مح ًّبا
إلّ أ ّن األمرانتهى بسارتر إىل تشاؤمه بشكل مفرط ،فالحياة بالنسبه له أصبحت بدون معنى ،ويعرتف
كل قراراته ذات ّية منطلقًا من كربيائه
سارتر بأنّه هو ذاته مل يأخذ العامل عىل محمل الج ّد ،بل جاءت ّ
الشخيص ،وهذا ما يتضح يف أقوال سارتر من خالل مذكّراته التي كتبها ،فيقول« :فقدت إمياين يف
ّ
س ّن الثانية عرشة ،لكنني أعتقد أنّني مل أؤمن أب ًدا بق ّوة كبرية ....كان الله موجو ًدا لك ّني مل أشغل
نفيس به إطالقًا ...مل أشغل ذهني بهذا اإلله امليت أكرث مام كنت قلقًا بشأن الله حيًّا .أعتقد أنّه
ّ

[1]- Sarter, 1992. Notebooks for an Ethics. Translated by David Pellauer. Chicago: University of Chicago Press. p 784.
[2]- Sarter 1985. Existentialism and Human Emotions.., p15.
[3]- Ibid, p168.
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أقل تديّ ًنا م ّني .لقد حسمت السؤال م ّرة واحدة وإىل
أي شخص ّ
سيكون من الصعب العثور عىل ّ
الشخيص مبالحظة
األبد يف سن الثانية عرشة»[[[ يختتم سارتر اجرتاراته حول الله واإللحاد وموقفه
ّ
مفادها« :مل آخذ العامل عىل محمل الج ّد أب ًدا ...لكنني كنت ملح ًدا بدافع الكربياء ...وجودي
ذاته كان مبن ًّيا عىل الكربياء… مل يكن هناك مكان عىل اإلطالق لله بجواري ،كنت دامئًا مصدر
الخاصة ،لدرجة أنّني مل أستطع رؤية الدور الذي ميكن أن يلعبه ككائن قدير يف حيايت.
أصويل
ّ
الديني إىل تعزيز إلحادي ،اإلميان سخيف أو هو سوء ن ّية...
بعد ذلك ،أ ّدى الفقر املؤسف للفكر
ّ
التخل عن الج ّديّة[[[ .مل يفقد سارتر إميانه فقط ،ولك ّنه فقد
ّ
بسبب االفتقار لإلميان ،اقترصت عىل
يؤسس فيه
ّ
كل معنى للحياة؛ لذا أصبحت وجوديّتة هي فلسفة الفجيعة ،إنّه يتوق إىل أمر من الله ّ
ح ّريّة الفرد ،ولكن الله غائب يف فلسفته ،وكان من الطبيعي أن تنتهي بالعدميّة حول معنى الحياة،
فكل األشياء مباحة  -ال قيمة لها.
وبالتايل حول قيمتها .فإذا كان الله قد مات ّ
ربر،
لقد حاولت فلسفة سارتر خلق الذات النيتشويّة التي جعلت حياتنا مبنيّة عىل خيار غري م ّ
وبالتايل أصبحت بال معنى وال تستحق العيش ،وهذا لألسف جوهرالفالسفة الوجوديّني الذين
اجرتوا عىل الله.

ألبري كامو ()1960-1913( )Albert Camus

ميا سلب ًّيا ملعنى
يع ّد الفيلسوف واملفكّر
الفرنيس ألبري كامو من أبرز الفالسفة الذين ق ّدموا تقو ً
ّ
الحياة ،وذلك وفقًا ملنظورين أساس ّيني:
األ ّول :هو وصف كامو للحياة البرشيّة ،عىل أنّها عبث ّية وبال معنى.

والثاين  :هو رأي كامو يف مسألة الله ،والذي ينكر الحقائق املتعالية أو الخارقة للطبيعة.
ريا يف تطوير أفكاره الفلسف ّية ،و»هذا هو ما يفرس
لقد لعبت تقلّبات كامو الشخص ّية دو ًرا كب ً
ظل حياة عاشها يف مواجهة دامئة
سبب العدميّة الشديدة والتشاؤم يف عمله ،حيث نشأ كامو يف ّ
ورصاع مع املرض واملعاناة والقمع والجوع واملجاعة والزالزل واملوت والظلم وغريها من
املآيس البرشيّة ذات الصلة .بجانب ذلك يكشف رسد سريته الذات ّية حقيقة أ ّن كامو عاىن من مرض
(السل) ،وعاىن من فقر مدقع وسلسلة من االضطرابات والحروب املد ّمرة وما صاحبها من
ّ
نادر
[1]- Sarter. 1984. War Diaries. Translated by Q. Hoare. London: Verso., p265.
[2] - Ibid, p577.
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وفيات ومعاناة وتدمري تسببوا يف نظرته العدميّة التشاؤميّة.

عب عن فكر
املوضوعي
لذلك أصبحت ،ظاهرة املعاناة (اإلنسان ّية) هي الت ّيار
الخفي الذي ّ
ّ
ّ
ين خالل
كامو ،ففي روايته ،الطاعون ،أظهر كامو حرفيًّا املعاناة الفرنسيّة تحت االحتالل األملا ّ
البرشي ض ّد عامل سخيف ويف روايته أسطورة سيزيف
الحرب العامليّة الثانية ،وكيف يتم ّرد الجنس
ّ
ين يف عامل من املعتقدات واآلمال املحطَّمة.
ومقاالت أخرى ،حاول كامو تشخيص الوضع اإلنسا ّ

لذلك أعطت فلسفة كامو اهتام ًما فائقًا ومحاولة لتربير معنى الحياة البرشيّة والوجود ،وبعبارة
حا من بني جميع القضايا التي
أخرى ،كان السؤال عن قيمة الحياة أو عدمها هو أكرث األسئلة إلحا ً
تطرحها فلسفة كامو؛ لذلك كانت املشكلة الفلسف ّية الحقيق ّية لكامو تتعلّق بالحكم عىل ما إذا
تستحق العيش أم ال ،ويزعم كامو أ ّن الحياة عبث ّية وال معنى لها ،ويتّضح ذلك عندما
كانت الحياة
ّ
عرض مسألة معنى الحياة ،يف روايته أسطورة سيزيف ،حيث شبّه كامو معاناة اإلنسان ىف هذه
الحياة مبعاناة (سيزيف) ،وسيزيف هو شخص ّية يونان ّية أسطوريّة عبثت مع ملَك املوت حسب
املعتقدات اإلغريق ّية ،فغضب منه اإلله األكرب (زيوس) وعاقبه بأن جعله يحمل صخرة كبرية ألعىل
أحد الجبال ،ثم ما إن يصل للقمة حتى تعود الصخرة للتدحرج إىل األسفل ،ثم يجربه زيوس
أبدي ومجهود ٍ
أي معنى وال
عىل حملها م ّرة أخرى ألعىل الجبل وهكذا ،ىف عقاب
قاس ليس له ّ
ّ
السيزيفي القاتل والخايل من الجدوى،
الروتيني
جدوى ،وحتى يخرج اإلنسان من مأزق املجهود
ّ
ّ
أقل
البرشي ليس ّ
ويف ضوء ذلك ،يلقي كامو نظرة فلسف ّية عىل مسعى الحياة ليظهر أن الوجود
ّ
أقل عبث ّية من وجود سيزيف.
جدوى ،وال ّ
عبثي .ويجادل بأنّه بالنظر إىل عبث ّية الحياة،
هذا يعني أ ّن كامو يص ّور الحياة عىل أنّها رصاع
ّ
فإ ّن الكون يخلو من الهدف واملعنى ،مبا يف ذلك جميع املساعي أو النضاالت البرشيّة طاملا أ ّن
كل طاقتهم يف الدفع أو النضال ض ّد العبث أو اإلحباط.
البرش يبذلون ّ

السؤال املهم اآلن هو :ما الذي يشكّل بالضبط العبث أو اإلحباط الذي يجعل حياة اإلنسان
ووجوده بال هدف وال معنى له؟ بحسب كامو ،إنّها املشاكل الوجوديّة املحبطة لإلنسان ،وهي
الكرب ،واملعاناة ،واملرض ،واملوت ،والقلق ،والخوف ،وعدم اليقني ،وكلّها تتآمر لجعل الوجود
مبهم وبال معنى .ويف تص ّوركامو ،فإ ّن عيش العبث يعني االفتقار التا ّم لألمل ،والرفض
البرشي
ً
ّ
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الدائم وعدم الرىض[[[ ،وبالتايل فإ ّن الفهم العام لفلسفة كامو هو ذلك الذي يح ّدد تأكيدها عىل
العبثي ليس رخصة لليأس،
العبث ّية والالمعنى يف الكون بالدعوة إىل اليأس ،ومع ذلك فإ ّن العيش
ّ
بالتمسك أو
حا
ّ
كذلك فإ ّن القول إ ّن الحياة عبث ّية وال معنى لها يف قاموس كامو ليس إذنًا رصي ً
تستحق العيش ،يقول كامو« :أ ّن الناس تتالعب بالكلامت وتتظاهر باالعتقاد
االستنتاج بأ ّن الحياة ال
ّ
تستحق العيش»[[[.
برفض منح معنى للحياة والذي يؤ ّدي بالرضورة إىل إعالن أنّها ال
ّ
األسايس ليس حول ما إذا كان يجب أن يكون للحياة معنى ليك
ويؤكّد كامو قصده بأ ّن السؤال
ّ
نعيشه ،ولك ّن السؤال« :هل سيت ّم عيشها بشكل أفضل إذا مل يكن لها معنى»[[[ ،والنتيجة هي «أ ّن
الحياة البرشيّة أو الوجود يكمن يف أن الحفاظ عىل الحياة وإبقائها حيّة هو قبل كل يشء من خالل
التفكري فيها»[[[.
لقد كان اهتامم كامو مبشكلة االنتحار ميثّل رد الفعل املحتمل عىل العبث ،ومع ذلك فإ ّن
حل للعبثية ،بل يصفه بالجنب ويضح ذلك يف قوله «االنتحار
االنتحار -حسب قوله -ليس خيا ًرا ،أو ً
تنصل».
ّ
حا ملشكلة
ً
حل
فاالنتحاركام يعتقد (سواء أكان ذلك فيزيائ ًّيا أم فلسف ّيا) ليس ًّ
أصيل أو صال ً
العبث أو الالمعنى للحياة .ومع ذلك فالفرد بالنسبة لكامو دامئًا ما يواجه تح ّديًا فيام يتعلّق بالقرار
الذي يجب اتخاذه إلدراك بأنّه ال يشء يف الحياة.
أما الخيار الثاين :فهو يتعلّق بالحلول الدين ّية

يف هذا الصدد ،تحاول فلسفة كامو الوجوديّة دحض و إنكار األطروحة املركزيّة لوجهات النظر
رص عىل
التي تسعى إىل تأكيد وجود مجال
ٍ
متسام ميكن من خالله اشتقاق املعنى والقيمة؛ ألنّه ي ّ
كل يشء؛
تفس ّ
عدم وجود ّ
أي فكرة متسامية ،وبالتايل ال توجد وحدة نهائ ّية ،إله ّية أو علامن ّيةّ ،
لذلك يرفض مفهوم الوحدة التي يرى أنّها متثل الحلقة املفرغة الكافية لخنق آمالنا ،وبالتايل ينكر
وجود فكرة املطلق املتسامي.
التخل عن البحث عن التفسري ،حيث إن املرء يرشح بعبارات
ّ
ووفقًا له ،فإ ّن قبول املطلق هو
[1] - Camus, A. 1955 The Myth of Sisyphus and Other Essays, Translated from the French by Justin O’Brien, New York:
Penguin Books. p. 3.
[2]- Camus. A, The Rebel, p 33.
[3]- Ibid, p, 55.
[4]- Ibid, p, 57.
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يشء غري مفهوم عقالنيًّا ،ومن ناحية أخرى ،ينكر كامو املطلق أل ّن قبوله يرقى إىل تقديم إشارة لـ
املسيحي ،الذي يرفضه كامو.
توكيد الله
ّ

أي
ربرة يف العامل ،فال يستطيع كامو أن يرى ّ
و نظ ًرا لوجود وانتشار الرش واملعاناة غري امل ّ
رص كامو عىل
مصالحة بني وجود الله ووجود معاناة ال م ّ
ربر لها ،ومن خالل هذه املعاناة ،ي ّ
وكل بال حدود يف مواجهة
أنّه ال ميكن أن نفهم بشكل عقال ّ
ين كيف ميكن أن يوجد إله ط ّيب ّ ّ
جة الرئيسة لتربير اإللحاد املعارص وعدم
جة كانت الح ّ
رش الهائل واملعاناة يف العامل .تلك الح ّ
ال ّ
االعرتاف بوجود إله ،وعىل هذه الخلفيّة إلنكار املطلق ،يتأ ّمل كامو الحياة (البرشيّة) والوجود.
ونالحظ أ ّن وجهة نظره حول الحياة والوجود تتشابه مع تلك التي يتب ّناها العلامء والفالسفة العدميّون
وامللحدون ،مبا يف ذلك آرثر شوبنهاور وجان بول سارتر ،حيث ترتبط العدم ّية الوجوديّة لديهم
باالعتقاد بأ ّن الحياة ال معنى لها.
من هنا يصبح وجود الله وجميع التعاليم ا ّلدين ّية عن الخلق وحياة اإلنسان أو وجوده أم ًرا غري
ربرين يف
مقبول بشكل واضح لكامو؛ ذلك أنّه يعلّق رفض الله عىل وجود املعاناة والرش غري امل ّ
ربر الله (إن وجد) ،وعىل اإلنسان أن يتح ّمل مسؤول ّية حساب
العامل ،ووفقًا لكامو ،ال ميكن أن ي ّ
نفسه.
الحل
ّ
ويفس كامو
متسام هو من قبيل العزاء والسعي وراء العبث.
لذلك أصبح وجود عامل
ٍ
ّ
الديني عىل أنّه «انتحار
الديني عىل أساس أنّه مراوغ
فلسفي»[[[ .م ّرة أخرى ،يرفض كامو الخيار
ّ
ّ
ّ
حل خارق للطبيعة ملشكلة العبث (عىل سبيل املثال،
ومخادع بشكل واضح .ويرى كامو أ ّن تب ّني ّ
من خالل نوع من التص ّوف أو قفزة اإلميان) هو القضاء عىل العقل ،وهو أمر قاتل ومد ّمر للذات
الجسدي[[[.
مثل االنتحار
ّ
الخيار الثالث :لرتياق مشكلة العبث ّية هو ببساطة قبول واحتضان العبث والعيش معه يف سلسلة
والحل املقبول أخالق ًّيا ملشكلة العبث ّية
ّ
متّصلة .بالنسبة لكامو ،هذه هي القيمة الحقيق ّية واألصيلة

رص عىل أنّه مبا أ ّن العبث ال مف ّر منه ،وهو سمة مميزة للحالة اإلنسانيّة،
وانعدام معنى الحياة ،وهو ي ّ
فإ ّن االستجابة املناسبة لها هي قبوله الكامل والشجاع والثابت.
إ ّن فكرة احتضان العبث بشجاعة هي نقطة انطالق فلسفة كامو يف التم ّرد .بالنسبة لكامو التم ّرد
[5]- Ibid, p 55.
[6]- Ibid, p 55.
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وليس االنتحار هو االحتجاج الصحيح ض ّد العبثيّة ،وقد ت ّم التأكيد يف فلسفة كامو عىل التم ّرد
جة مفادها أ ّن التغلّب عىل الشعور بالفراغ يف قلب اإلنسان ومقاومة الظلم
وبشكل كبري من خالل ح ّ
رش يف العامل .إ ّن التم ّرد هو الذي يضفي معنى
الكو ّ
ين للبرش هو االلتزام بتم ّرد دائم ومحاربة ال ّ
لحياة اإلنسان و وجوده .يقول كامو:
«التم ّرد هو أحد املواقف الفلسف ّية املتامسكة الوحيدة ،إنّه مواجهة مستم ّرة بني اإلنسان
وغموضه ،إنّه إرصار عىل شفافية مستحيلة .إنّه يتح ّدى العامل من جديد ّ
كل ثانية»[[[.
رش واملعاناة والظلم والقمع واملوت
ّ
إ ّن التم ّرد بالنسبة لكامو هو
الحل ملشكالت الحياة ،مثل ال ّ
واملرض والشمول ّية ،فهو يف األساس ثورة ،عىل أ ّن مصطلح الثورة يتّخذ مفهو ًما آخر يف فلسفة
أي ظلم أو قمع أو إهانة للحالة
كامو ،فإذا كانت الثورة هي االنتفاضة من خالل روح املعارضة ض ّد ّ
إل أ ّن فكرة الثورة يف فلسفة كامو تأيت بداللة واسعة ،حيث تأيت فكرتها مصاحبة لفكرة
اإلنسانيّةّ ،
كامل بعنوان املتم ّرد.
ً
خصص لها كامو كتابًا
العبث التي ّ

وفيه نالحظ ضمنيًّا فكرة كامو عن حقيقة الثورة وأنها تفوق اإلمياءات الفرديّة أو فعل االحتجاج
الضمريي هو يف نهاية املطاف أكرث
االنفرادي بكثري ،و يجادل كامو بإسهاب إلظهار أ ّن فعل التم ّرد
ّ
ّ
فردي ،حيث يقول إنّ« :املتم ّرد يرى أ ّن مث ّة مصلحة
بكثري من مج ّرد لفتة فرديّة أو فعل احتجاج
ّ
مشرتكة أه ّم من مصريه ،وأ ّن مث ّة حقوقًا أه ّم منه»[[[.

البرشي ،بالنظر
إل يف سياق التضامن
هذا يعني أ ّن مصطلح «ثورة» ال ميكن أن يكون له معنى ّ
ّ
إىل أ ّن الثورة الحقيق ّية تت ّم ليس فقط من أجل الذات ،بل بالتضامن مع اآلخرين وبدافع التعاطف
رش مقابل امليول األنانيّة والفرديّة التي تسمح
معهم .الصداقة اإلنسانيّة واألخ ّوة وااللتقاء ملحاربة ال ّ
رصاحة مبواقف غري مبالية تجاه محنة اآلخرين يف خضم املعاناة والكوارث.
وعىل الرغم مام ،تسعى إليه فلسفة كامو الوجوديّة يف الدفاع عن املصري املشرتك والوعي
إل أنّنا نالحظ مام سبق أ ّن خطاب العدميّة
رش والظلم يف العاملّ ،
الجامعي ملحاربة املعاناة وال ّ
ّ
الذي تب ّناه كامو يوحي بفكرة أ ّن العامل بال معنى أو هدف .بالنظر إىل هذا ،فإ ّن الوجود نفسه
وكل عمل ومعاناة وشعورهو يف النهاية فارغ بال معنى ،وهذا ما انعكس يف نهاية روايته القصرية
ّ
«الغريب» ،حيث يكتشف بطل كامو يف ومضة من البصرية أ ّن الكون ليس له معنى وال إله يعطيه
[1]-Ibid, p, 56.
[2]- Camus, A. 1955 The Myth of Sisyphus, p, 77.
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الرب»[[[ ،ويستطرد فيقول« :فيم يه ّمني موت
معنى ،فيقول« :ال أريد أن أضيّع ما تبقّى من وقتي مع ّ
اآلخرين وح ّبهم ،فيم يه ّمني آلهة والحيوات التي نختارها واملصائر التي نصطفيها»[[[.

لذلك جاءت فكرة كامو بر ّمتها عن معنى الحياة توحي بنوع من السذاجة الوجوديّة والتشاؤم
البرشي.هذا من ناحية ومن
أي معنى للوجود
ّ
الذي يقلّل بشكل كبري من قيمة الحياة ،وال يعطي ّ
الروحي للحياة ،كام يف حالة الوجوديّة امللحدة ،يرقى إىل التقليل
ناحية أخرى فإ ّن إنكار الجانب
ّ
الواضح من حياة اإلنسان ووجوده ،حيث سعت خيوط اإللحاد الواضحة يف فلسفتهم إىل التقليل
من قيمة الحياة ذاتها .

كريكيغارد بؤس احلياة من دون هللا
الوجودي الدمناريكّ ،سورين كريكيغارد-1813( ،
يف أواخر القرن التاسع عرش ق ّدم الفيلسوف
ّ
وتستحق
 )1855نو ًعا من الدفاع الالهويتّ ،وكان يرى أ ّن حياة املرء ميكن أن تكون ذات معنى
ّ
املسيحي.
العيش فقط إذا كان املرء يؤمن بصدق وعاطفة بالله
ّ

لكل األدلّة العقالن ّية،
املسيحي متجاوزًا ّ
ويتم ذلك من خالل وثبة (قفزة) التي تجعل من اإلميان
ّ
املسيحي -اليشء الوحيد
بل تتعارض معها؛ لذا يجب عىل املرء أن يقفز من املعرفة إىل اإلميان
ّ
الحقيقي -قفزة فوق حدود الفطرة السليمة والعقل؛ ولذلك
الذي ميكن للمرء أن يجد فيه املعنى
ّ
املسيحي حتّى لو كان سخيفًا؛ ألنّه املصدر الوحيد املناسب لعمق
يجب أ ّو ًل قبول اإلميان
ّ
املعنى الذي يجب عىل اإلنسان أن يواصل مسريته فيه مع الشعور بأ ّن الحياة جديرة باالهتامم.
ويعتقد كريكجارد أ ّن الحياة تعيش عىل ثالث مستويات أو مراحل مختلفة :املرحلة الجامليّة،
واملرحلة األخالقيّة ،واملرحلة الدينيّة.

الحس فقط ،حياة تتمحور حول
يعيش اإلنسان يف املرحلة الجامل ّية الحياة عىل املستوى
ّّ
الذات واملتعة ،وهذا ال ينبغي أن يكون مذهب املتعة الجسميّة .ميكن أن يكون اإلنسان يف هذا
املستوى مثقفًا ج ًّدا ،وحتّى حذ ًرا؛ ولكن مع ذلك ،تدور حياته حول نفسه وتلك األشياء املا ّديّة
أي يشء آخر -التي تجلب له املتعة.
-سواء أكانت جنس ّية ،أو ف ًّنا ،أو موسيقى ،أو ّ

إ ّن مفارقة الحياة عىل هذا املستوى تؤ ّدي يف النهاية إىل التعاسة ،فاإلنسان يف املرحلة الجامل ّية

[[[ -ألبري كامو :الغريب ،ترجمة :محمد أيت ح ّنا ،منشورات الجمل ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  ،٢٠١٤ص.١٣٨
[[[ -املرجع السابق ،ص.١٣٩
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أي معنى وال إشبا ًعا ملعنى الحقيقة؛ لذلك يصل اإلنسان يف
يتّصف باألنانيّة وال يجد يف الحياة ّ
النهاية يف املرحلة الجامل ّية إىل حياة مليئة بامللل ،وهو نوع من أمراض الحياة ،ومع ذلك فهذه
ليست النهاية ،ألنّه يف هذه املرحلة فقط يكون الشخص مستع ًّدا للعيش يف املستوى الثاين من
األخالقي.
الحياة ،وهو املستوى
ّ
ويف هذه املرحلة األخالق ّية ،فإ ّن الحياة هي نوع من القفزة يحف ّزها عدم الرىض إىل مستوى أعىل،
جه الحياة من خالل املعايري املوضوع ّية،
حيث ّ
يؤسس املرء القيم األخالق ّية عرب شخص ّيته ويو ّ
يتعي عىل املرء أن يبحث عن الخري
حيث مل تعد الحياة ت ُعاش فقط للذّة وللمتعة؛ ً
بدل من ذلكّ ،

يغي سلوكه ليتوافق مع هذا الخري ،وهكذا فإ ّن اإلنسان يف املرحلة األخالقيّة هو
األخالقي ،وأن ّ
ّ
األخالقي.
اإلنسان
ّ

لكن الحياة عىل هذا املستوى أيضً ا تنتهي بالتعاسة ،فكلّام حاول املرء بصدق جعل حياته
متوافقة مع املعايري املوضوع ّية للخري ،كلّام كان أكرث وع ًيا أنّه ال يستطيع القيام بذلك؛ لذا كان
السعي بجديّة يف الحياة األخالق ّية ،عندما يؤ ّدي يف النهاية إىل الشعور بالذنب واليأس.
لكن هناك مرحلة أخرى عىل طريق الحياة ،وهي املرحلة الدين ّية.

هنا يجد املرء مغفرة الخطايا وعالقة شخصيّة مع الله ،حيث يرتبط اإلنسان يف هذه الحياة
بالخالق ،ليجد لنفسه وجو ًدا حقيقيًّا وإنجازًا حقيقيًّا.

كل مرحلة هو مبثابة القفزة؛ لذلك كان قرار اإلميان هو خيار بال
ويرى كريكجارد أ ّن االنتقال من ّ
معايري ،وبتعبري كريكجارد قفزة إميان يف الظالم ،ومع ذلك ال ميكن إعطاء اإلنسان أسبابًا عقالنيّة
لوثبة اإلميان ،لذا سيبقى يف حالة يأس ووجود غري أصيل.
البرشي،
ويصف فرانسيس شيفر ( )1984-1912وضع الغرب باملأزق الحديث ،أو املأزق
ّ
ووفقًا لشيفر ميكن تت ّبع الثقافة الغرب ّية الحديثة بأنّها «خ ّ
ط اليأس» الذي يخرتق الفلسفة واألدب
والفنون عىل التوايل ،ويعتقد أ ّن جذور املشكلة تكمن يف الفلسفة الهيجيل ّية ،وتحدي ًدا يف إنكارها
للحقائق املطلقة ،حيث ط ّور هيجل الثالوث املق ّدس ،وبات ال يُنظر إىل التناقضات عىل أنّها
الكل واح ًدا يف النهاية ،وهو أمر
الكل ليصبح ّ
أضداد مطلقة ،بل كحقائق جزئيّة يت ّم تجميعها يف ّ
مطلق ومتناقض.
من وجهة نظر شيفر ،فإ ّن نظام هيجل تقويض مفهوم الحقائق املطلقة مثل« :هذا الفعل خاطئ
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الكل،
من الناحية األخالقيّة» أو «هذه اللوحة قبيحة من الناحية الجامليّة» من خالل تجميعها يف ّ
شق هذا اإلنكار للمطلقات طريقه تدريج ًّيا عرب الغرب يف الثقافة ،مام نتج عنها اليأس؛ أل ّن
وقد ّ
مساعي اإلنسان بدون املطلق تتدهور إىل العبث.
ويرى شيفلد أنّه من خالل إعادة التأكيد عىل اإلميان بإله مطلق ميكن لإلنسان تج ّنب االنحطاط
البرشي من
الحتمي ،والالمعنى ،واليأس؛ ذلك أ ّن النظرة التوحيديّة للعامل ميكنها إنقاذ الجنس
ّ
ّ
نفسه ،إ ّن مجرد إنكار الله يجعل الحياة البرشيّة بال قيمة ،لذا يقول فرنسيس شيفر يف كتابه إله غري
صامت:
أي يشء من
يب إىل العامل
املسيحي وما مل ير الحياة ،فلن يوقف ّ
«ما مل يعد اإلنسان الغر ّ
ّ
التدهور» ،وذلك بالرجوع لإلميان بالله؛ ولذلك صاح شيفر يف كتابه إله غري صامت بعبارته «إ ّن
ّ
كل مشاكل اإلنسان تنشأ من محاولة اإلنسان التف ّرد بذاته بعي ًدا عن الله»[[[.

ّ
معقولية اإليمان عند كريج

يطرح وليم لني كريج ( ) -١٩٤٩معنى الحياة من خالل معقول ّية اإلميان يف محاولة الكتناف
الحقيقي
البرشي الذي يعيش فيه اإلنسان املعارص والذي يحاول دامئًا أن يجد املعنى
املأزق
ّ
ّ
لوجوده ،وقد وضع كريج مناظرة بني معنى الحياة يف وجود الله ومعناها يف عدم وجوده ر ًدا عىل
املالحدة الذين ينفون وجود الله ،وما تلك الحياة بالنسبة لهم إلّ حياة دني ّوية يعيشون ويهلكون
أي معنى لها ،وبالتايل ليس هناك خلود أو جزاء عىل أعاملهم؛ وأل ّن معنى الحياة يشكّل
فيها بال ّ
أحد الصعوبات التي يجدها كريج عقبة يف سبيل اإلميان لدى امللحدين ،يحاول كريج من الناحية
العقل ّية الربهنة عىل أه ّم ّيتها ،وبالتايل أه ّم ّية وجود خالق لها وهو الله ،ويبدأ بفرض ّية رهان باسكال
والذي مؤ ّداه رضورة املغامرة يف رهان عىل احتامليّة وجود الله أو عدم وجوده ،وينبغي أن يكون
االختيار بشكل براجاميتّ متسا ٍو «من حيث تعظيم السعادة ،فإذا كان أحد الرهانات أ ّن الله موجود
أو ال ،فإ ّن أحدهام ال ب ّد أن يكسب»[[[ ويتّفق كريج مع باسكال بأنّه يجب عىل اإلنسان أن يضع
نصب عينيه ما سوف يحصده يف حال اختار واح ًدا دون األخر ،فريى أنّه يف حالة وجود الله،
فستكون «الحياة األبديّة والسعادة الالنهائيّة ،وإذا مل يكن موجو ًدا ،فإ ّن املرء مل يخرس شيئًا،...
[[[ -فرنسيس شيفر« :إله غري صامت» .ترجمة :جوزيف صابر .دار الثقافة .القاهرة .1978
[2]- WILLIAM LANE CRAIG, Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics, Third Edition, Wheaton, Illinois,
Published by Crossway books, third edition, 2008, p50.
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وبالتايل فإ ّن الخيار الحكيم الوحيد هو االعتقاد بأ ّن الله موجود»[[[ ويصيغ كريج بطريقة منطقيّة
هذا الرهان كالتايل:
 إن آمنت بالله وكان الله موجو ًدا ،فسيكون جزاؤك الخلود يف الجنة ،وهذا ربح ال محدود. إن مل تؤمن بالله وكان الله موجو ًدا ،فسيكون جزاؤك الخلود يف جه ّنم ،وهذه خسارة المحدودة.
 إن أمنت بالله وكان الله غري موجود ،فلن ت ُجزى عىل ذلك ،وهذه خسارة محدودة. إن مل تؤمن بالله وكان الله غري موجود ،فلن ت ُعاقب لك ّنك ستكون قد عشت حياتك ،وهذاربح محدود.
لذلك يعرض كريج هذا الرهان يف مقدمة فرضيّاته أله ّميّة وجود الله يف حياتنا «ألنّك إذا فزت،
تكسب ّ
كل يشء؛ إذا خرست ،تخرس شيئًا»[[[؛ ولهذا فاإلميان بالله هو الخيار األفضل مقارنة مع
عدم اإلميان به ،لذا فالحياة الدين ّية هي الحياة الحقيق ّية التي يستطيع اإلنسان من خاللها تحقيق
السعادة التي ينشدها دامئًا ،لذلك يرى كريج أ ّن املرحلة الدين ّية التي عرضها كريكجورد هي مرحلة
علم ،وإنّ ا هو
ال تخضع لحكم العقل ،ذلك أ ّن «اإلميان ليس معرفة ،وال فلسفة ،وال منطقًا ،وال ً
يتأت باملعرفة ،بل يتذ ّوقه اإلنسان ويعيشه تجربة ح ّية فوريّة ،اإلميان حالة
وجودي عميق ،ال ّ
أمر
ّ
أبعد مدى من العقل ،ال ميكن تقوميها مبقاييس العقل»[[[؛ ولذلك يرى كريج أ ّن تجربة اإلميان
أي أسباب منطق ّية لهذه الوثبة كام قال كريكجورد ،فالحياة
هي تجربة اختيار اإلنسان دون إعطاء ّ
إل العدم ،لذا علينا رضورة
الكل هي حياة عبثيّة سخيفة ولن نحصد من ورائها ّ
بدون وجود املطلق
ّّ
االنتباه ملا دعا له الالهويتّ بول تيليش (1965 -1886م) «التهديد بعدم الوجود »[[[ ،بحيث يواجه
اإلنسان نفسه ويعلم أنّه يو ًما ما لن يعود موجو ًدا ،ولن يكون بعد اآلن ،وسوف ميوت ،وإذا علم
اإلنسان بهذه الحقيقة ،فإ ّن تفكريه سيصبح مه ّد ًدا ،ألنّه يو ًما ما سوف يتوقّف عن الوجود ،وأنّه لن
يكون موجو ًدا.
ومن هنا أكّد كريج عىل مسؤول ّية اإلنسان الختياراته سواء أكان خياره اإلميان أو اإلحاد؛ ولذلك
[1] - Ibid, p50.
[2]- Ibid, p51.
[3] - Ibid, p70.
[4]- Ibid, p72.
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إل تحذير لإلنسان الذي قتل
تأويل جدي ًدا ،وأنّه ما هو ّ
ً
أ َّول كريج َ قول نيتشه بأ ّن الله قد مات
الله يف قلبه ،حيث رأى كريج أ ّن هذه الصيحة هي أذان بالعدم ّية القادمة التي سيجنيها الناس
رصفاتهم؛ ولهذا يعرض كريج سؤال نيتشه كيف نكون القتلة؟ ونطلب الراحة ألنفسنا! يقول
نتيجة لت ّ
عم سيدركه الناس من أثار سترتتّب عىل إلحادهم ،وهذا
كريج إ ّن «هذا السؤال لينتشه يكشف ّ
يبش بعرص العدميّة»[[[ .ويرى كريج بأنّه عىل الرغم من املغزى العميق لطرح
اإلدراك من شأنه أن ّ
نيتشه ،إلّ أنّه يكشف عن عدم اتساق امللحدين مع أنفسهم لوجود فجوة عميقة بني اعتقاداتهم
وأعاملهم ،ويعطينا كريج بض األمثلة عىل ذلك ،حيث ذهب برتراند راسل إىل أنّه «يجب علينا أن
نبني حياتنا عىل األساس املتني لليأس العنيد»[[[ ،وذلك من خالل االعرتاف بأ ّن العامل هو حقًّا

التوصل فيه بنجاح إىل رشوط الحياة ،ومن ضمن األمثلة أيضً ا لعدم اتساق
مكان رهيب نستطيع
ّ
«يتعي علينا أن نعرتف بصدق
الفالسفة مع أنفسهم ما ذهب إليه ألبري كامو (1960-1913م) بأنّه
ّ
حب بعضنا»[[[ ،وكذلك جدال سارتر بأ ّن املرء قد يخلق معنى لحياته
بسخافة الحياة ،ثم نعيش يف ّ
معي ،وقد اختار سارتر املاركسية.
باختياره بح ّريّة الت ّباع مسار عمل ّ

للحب ،فنجد كامي
يرى كريج بأ ّن هؤالء غري متّسقني متا ًما يف تأكيدهم عىل القيم التقليديّة
ّ
ين واإلخاء وهذان األمران غري متوافقني
بكل من عبث ّية الحياة وأخالق ّيات
متمسكًا ٍّ
ّ
ّ
الحب اإلنسا ّ
منطقيًّا ،و برتراند راسل ،أيضً ا ،كان منخرطًا مبشاكل املجتمع وقضاياه ويف الوقت نفسه جاءت
أراؤه األكرث إثارة للجدل فيام يتعلّق بالح ّريّة الجنسيّة ،وأدان بش ّدة األعامل التي من قبيل مضايقة
الديني لألطفال ،وهي تلك األراء التي أث ّرت بشكل كبري
املثل ّيني جنس ًّيا وإساءة معاملتهم ،والتلقني
ّ
يف الحياة الفكريّة واالجتامع ّية الغرب ّية املعارصة كام نالحظها اليوم.
الحق ،فامذا نقول عن األفعال
سؤال جدل ًّيا ،فيقول« :إذا كان اإللحاد هو
ً
ويطرح كريج
ّ
اإلنسان ّية النبيلة»؟

أي مكافأة؟ وميثّل بالعديد من األفعال النبيلة التي حدثت يف
هل نقول إنّها ستذهب سدى بال ّ
عرصه ،ويرى أنّه «من وجهة النظر اإللحاديّة طاملا ال يوجد إله ،فإ ّن أفعال اإلنسان النبيلة ستضيع هبا ًء إذا
مل يكن هناك سبب»[[[؛ ولهذا يق ّدم كريج ثالثه أسباب ملاذا الحياة ستكون سخيفة بال معنى من دون الله

[1] -Ibid, p73.
[2] -Ibid , p78.
[3]Craig, The Absurdity of Life without Godhttps ://www.reasonablefaith.org/writings/popular-writings/
existence-nature-of-god/the-absurdity-of-life-without-god/
[4] - Craig, Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics, p82.
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 -1إذا مل يكن الله موجو ًدا ،فإ ّن الحياة ال معنى لها يف نهاية األمر؛ أل ّن حياتك محكوم عليها
أن تنتهي باملوت ،ث ّم يف نهاية املطاف ال يه ّم كيف تعيش ،ويف النهاية فإنّه ال فرق بني ما إذا كنت
موجو ًدا أم ال.
بالتأكيد ،قد تكون حياتك ذات أه ّميّه نسبيّة يف أنّك أث ّرت عىل اآلخرين أو أث ّرت عىل مجرى
التاريخ ،ولكن يف نهاية املطاف مصري البرشيّة محتوم بالفناء يف نهاية املطاف ،ال فرق فيام كنت
منطقي ،وبالتايل فإ ّن إسهامات العامل يف النهوض باملعرفة البرشيّة،
تفعله يف حياتك ،فهو غري
ّ
الدبلومايس لضامن السالم يف العامل ،وتضحيات
وبحوث الطبيب لتخفيف أمل املعاناة ،وجهود
ّ
كل هذه ال تأيت
البرشي  -يف نهاية املطاف ّ
كل مكان لتحسني الكثري من الجنس
الناس الطيّبني يف ّ
ّ
حا ،فإ ّن الحياة ال معنى لها يف نهاية املطاف .
ّ
بأي يشء ،وبالتايل ،إذا كان اإللحاد صحي ً

 -2إذا مل يكن الله موجو ًدا ،فيجب علينا أن نعيش إىل النهاية بدون أمل ،فال أمل للخالص،
ريا من الناس يتساءلون كيف ميكن لله
رش .عىل الرغم من أ ّن كث ً
ليس هناك أمل للخالص من ال ّ
رش مبا فيه من املعاناة يف العامل بسبب وحشية اإلنسان لإلنسان.
الذي خلق العامل أن يخلق فيه ال ّ
كل
عىل سبيل املثال ،فإ ّن الرعب من الحربني العامل ّيتني خالل القرن املايض د ّمر بشكل فعال ّ
البرشي .فإذا مل يكن الله موجو ًدا ،فإنّنا محبوسون
تفاؤل ساذج يف القرن التاسع عرش بشأن التق ّدم
ّ
رش ،إذا مل يكن هناك
بدون أمل يف عامل ميلء باملعاناة التي ال م ّ
ربر لها ،وال أمل يف الخالص من ال ّ
الله ،ال يوجد أمل يف الخالص من املرض ،واملوت.
البرشي بصفه عا ّمة
ريا بالنسبة للجنس
ّ
 –3إذا كان الله موجو ًدا ،فإ ّن ذلك ال يشكّل فرقًا كب ً
ريا يف الحياة بالنسبة لك أيضً ا .وباعرتاف كريج ،حتى لو كانت
فحسب ،ولك ّنه ميكن أن يحدث تغي ً
ين الذي علينا القيام به ،هو
األدلّة عىل وجود الله وض ّده عىل قدم املساواة متا ًما ،فإ ّن اليشء العقال ّ
ين عندما تكون األدلّة مساوية أن نفضّ ل املوت عىل
أن نؤمن بالله .وهذا يعني أنّه من غري العقال ّ
الحياة واليأس عىل األمل والسعادة.
كل
لذا يرى كريج أ ّن األدلّة غري متساوية متا ًما ،أل ّن هناك أسبابًا وجيهة لالعتقاد بالله .فإذا مات ّ
يئ الذي ميكن أن يُعطى لحياته؟ هل يهم حقًا ما إذا كان
فرد من الوجود عند وفاته ،فام املعنى النها ّ
موجو ًدا عىل اإلطالق أم ال؟!
العلمي عن رائد فضاء تقطّعت به
قصة من الخيال
ليك يجيب كريج عىل هذا السؤال ،يطرح ّ
ّ
الخارجي ،وكان معه قارورتان :إحداهام
السبل يف قطعة قاحلة كلّها صخور ،حيث فقد يف الفضاء
ّ
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تحتوي عىل س ّم واألخرى جرعة تجعله يعيش إىل األبد ويحصل عىل الخلود أراد الرجل بسبب
ضياعه ،أن ينهي حياته ويبتلع الس ّم ،ولكن بعد ذلك ،ما أثار رعبه أنّه اكتشف أنّه ابتلع القارورة
الخاطئة -لقد رشب جرعة الخلود ،وهذا يعني أنّه ملعون بالوجود إىل األبد -حياة ال معنى لها وال
وتظل بال معنى
ّ
تنتهي .وعىل غرار ذلك ،إن مل يكن الله موجو ًدا ،فإ ّن حياتنا مثلها متا ًما ،ستستمر
متا ًما .إذن فاألمر ليس مجرد خلود يحتاجه اإلنسان إذا أراد أن تكون حياته مه ّمة يف النهاية؛ ألنّه
يحتاج يف النهاية إىل الله والخلود وم ًعا.

خاتمة ّ
نقدية

كل من شوبنهور ونيتشة وسارتر وألبري
كل ما سبق نالحظ أ ّن األفكار العبث ّية التي جاء بها ّ
من ّ
إل وجو ٌد
البرشي إن هو ّ
كامو عملت عىل إنكار القيمة األسمى للحياة البرشيّة ،باعتبار الوجود
ّ
أي مكان وال يضيف يشء .لقد حاول هؤالء الفالسفة الذين م َّر
عبثي وغري
منطقي ،وال يقود إىل ّ
ّ
ٌّ
كل
ذكرهم تسويق فكرهم العدمي من خالل تقطيع سبل الحياة إىل أشالء ،مبحاولتهم اكتساح ّ
مق َّدس والعمل عىل تشويهه ،ثم إىل تقويض كل القيم واألخالق ،من خالل رفض جميع املبادئ
أخالقي ،باإلضافة إىل العمل عىل نرش األنان ّية عىل
األخالق ّية ،واإلرصار عىل العيش من دون واز ٍع
ٍّ
ألي فرد هو نفسه.
قاعدة اإللتزام الوحيد ّ
الوجودي نتيجة محاولتهم اإلجابة عن معنى الحياة دون الرجوع إىل الله،
لقد جاء املأزق
ّ
إل الظالم
أي قيو ٍد دين ّي ٍة وأخالق ّي ٍة ،وبالتايل جاءت إجاباتهم ليس وراءها ّ
وذلك بالتّح ّرر من ّ
الحالك ،ما عكس أفكارهم العدميّة عىل جوهر الواقع الغريب املعارص ،فإذا نظرنا من زاوية
كل املشاكل االجتامع ّية التي يعاين منها الغرب من إباحة اإلجهاض
التّحليل التّطبيقي ،سنجد أ ّن ّ
أسست لعلمن ٍة إقصائ ّي ٍة لإلميان ال ّديني ،وأطلقت
ووأد األطفال ،هي مثرة لتلك الفلسفة التي ّ

ٍ
موجات ثقاف ّي ًة موازي ًة يف حقول الحياة املختلفة.

ولعل ما نشهده يف تاريخ الفنون الغرب ّية ما يُفيض إىل اليقني بأ ّن التأسيسات الفلسف ّية املشار
ّ
إليها ،كان لها دو ٌر واز ٌن وحاس ٌم يف رسم الخطوط األساس ّية للتهافت يف معنى الحياة.
يظهر ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص من خالل مرسحيات العبث ،التي مصداقها األبرز
مرسحيات صمويل بيكيت ()١٩٨٩-١٩٠٦( )Samuel Beckett؛ حيث ساهمت أفكار شوبنهور
ونيتشة يف بناء فكر بيكيت املرسحي ،الذي يرى أ ّن الناس يولدون ويحيون وميوتون ومعظم أيّام
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حياتهم تعيسة .يقول بيكيت« :إنّه أنا الذي ال أعرف عنه شيئا ،فأنا اسم وال وجود لضمري ّ
يدل
عيل هويتي ،فأنا لست حتي هذا الضمري»[[[ .فإذا توقّفنا عند روايته يف (انتظار جودو) نجد روايته
بأكملها تقوم عىل رجلني فقط؛ حيث يقوم الرجالن مبحادث ٍة تافه ٍة أثناء انتظار وصول رجل ثالث،
ولك ّنه ال يصل أب ًدا .يقول بيكيت« :حياتنا هكذا؛ نحن فقط نقتل الوقت يف االنتظار  -من أجل
ماذا ،ال نعرف»[[[ .ويف مرسحيّة أخرى هي (نهاية اللعبة) يق ّدم بيكيت تصوي ًرا مأساويًّا لإلنسان،
تطل ال ّنهاية
تتجسد يف عنوان املرسح ّية؛ حيث ّ
من خالل ترصيحاته للفكر العبثي وبالعدم ّية التي
ّ
من قبل البداية ،ت ُفتتح املرسح ّية بكلامت «انتهت ،انتهت ،لقد انتهت ،رمبا عىل وشك النهاية،
(صمت)» ،كذلك كتب بيكيت مرسح ّي ًة أخرى مل ّدة  30ثانية ،وهي أقرص مرسح ّية يف التاريخ،
أي حوار أو مناقشة ،فقط تسجيل للحظة
وهي بعنوان “« ”Breathنفَس» ،وفيها تخلو املرسحية من ّ
من بكاء طفل ،يليه تسجيل الستنشاق بطيء عرب عمل ّيتي الزفري والشهيق الواضحتني ،ويرافقه
ٍ
بصوت يشبه البكاء أو الرصخة العالية ،ال أحد يظهر عىل
زيادة أو نقص يف كثافة الضوء ،وينتهي
املرسح ،ولكن فقط قاممة ،وخردة متن ّوعة ومتناثرة وغري منتظمة.
أي
يجلس الجمهور ويحدق بصمت يف تلك الزبالة .ثم تُغلق الستارة .هذا ّ
كل يشء .وعىل ّ
حال ،فلقد عكست مرسحيات بيكيت بؤس اإلنسان ووحدته وعجزه عن فهم حياة يعيش فيها ،تلك
ريا عىل مصريه ،وكأ ّن
الحياة التي ال يستطيع أن يتحكّم يف أبسط األمور وبالتايل أعظمها وأشدها تأث ً
محتم ال مهرب منه.
ريا
ً
اإلنسان يولد لينتظر مص ً

لقد فهم جان بول سارتر وألبري كامو هذا أيضً ا -عىل نحو ما سبق-؛ حيث ص ّور سارتر يف
مرسحيّته( ( )No Exitال مخرج) الحياة عىل أنّها جحي ٌم ،ثم يكتب سارتر يف مكان آخر عن
«غثيان» الوجود .فاإلنسان ،كام يقول ،يغرق يف قارب بدون دفّة يف بحر ال نهاية له.
ويصور أرشيبالد ماكليش ( [[[)١٩٨٢-1916( )Archibald Macleishيف قصيدته «نهاية
العامل» ،الحياة عىل أنّها سريك أحمق ،حتى ينتهي العرض يو ًما ما :ال يشء ،ال يشء ،ال يشء عىل
اإلطالق.
محق متا ًما يف مدح فضائل األنانيّة .فتقول «عش متا ًما
كذلك كتبت آين راند[[[ أ ّن اإلنسان
ٌّ
[1]- Knowlson, James, Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett, London: Bloomsbury, 1996, p.410.
[2]- Ibid, p 608
[[[ -أرشيبالد ماكليش شاعر وكاتب وناقد مرسحي أمرييك يرتبط اسمه باملدرسة الحداثية الشعرية.
[[[  -أليسا زينوفيفناروزنباوم (١٩٠٥ـ  )١٩٨٢كاتبة وروائية وفيلسوفة وكاتبة مرسح روسية أمريكية .
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من أجل ذاتك؛ يف الواقع ،ال أحد يحاسبك! ،أل ّن الحياة أقرص من تعريضها للخطر ،سيكون
أي يشء آخر… سوى املصلحة الذات ّية الخالصة ،من الغباء التّضحية من أجل
من الحامقة فعل ّ
شخص آخر[[[.
العبثي عىل الثقافة الغربية فقط ،بل امت ّد إىل بعض الفالسفة غري
ومل يكن هذا االنعكاس
ّ
الوجوديني ،مثل توماس ناجل ( ،) -١٩٣٧وأليكس روزنربج ( .) -١٩٤٦وهام من أبرز فالسفة
جا تضامن ّية مع ألربت كامو للحياة العبث ّية .وعليه سيذهب توماس
العلم التحلييل اللذين ق َّدما حج ً
رب ٍ
رات نهائيّ ٍة عن الله أو الدين أو السلطة أو األرسة أو الدولة ال
ناجل إىل القول إ ّن «البحث عن م ّ
جدوى منه ،أل ّن الغرض منها يجب أن يظهر بالقدر نفسه من العبث إذا تراجعنا خطو ًة إىل الوراء.
يظل
إنّها ليست أكرث من هروب من العبث ،وليست حالً»[[[ .كذلك ذهب روزنربج إىل أ ّن العبث ّ
سيظل حليفًا غري متوقّع له[[[.
ّ
ثابتًا يف وجه العلم ،واألكرث من ذلك
لقد كان معنى الحياة عند هؤالء الفالسفة العبثيني مج ّرد مسألة «خلق» فردي ،يجنح عىل شواطئ
واللمعنى.
«العبث» ويذهب بعيدا ً يف العدم ّية .وهو األمر الذي سينتهي بالحياة الغربية إىل التيه َّ
وهذا يف ح ّد ذاته ما جعل التفكري بالالّجدوى ينعكس بآثاره الكارثية عىل معظم نواحي الحياة
الغربيّة التي حاولت إهامل الجانب األخالقي والديني .ولقد بات واضحاً أن املأزق الوجودي صار
اليوم وبسبب من الثقافة العدمية السائدة ،هو السمة الغالبة عىل حياة الغرب املعارص .وهذا ما تب ِّينه
اختبارات العلمنة الحادة ،التي أنجبت اإللحاد والالَّيقني ،التي تك َّرست عىل مدى قرون متعاقبة.

[1]- Robert L. Powell, Ayn Rand’s Heroes: Between and Beyond Good and Evil, Ayn Rand’s Heroes: Between and Beyond
Good and Evil, 2006, p 165.
[2]-Nagel, Thomas. Mind and Cosmos. New York: Oxford University Press, 2012. P, .
[3]- Rosenberg, Alexander. The Atheist’s Guide to Reality, New York: W. W. Norton & Company, 2011
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األنثروبولوجية ألسلوب الحياة
نقد المباني
ّ
ديني�ة يف ّ
قراءة ّ
نظرية علم النفس الفردي عند "أدلر"
[*]

أمري قربان بور لفمجاين

النمساوي ألفرد أدلر أنّ منط الحياة يحدّ د اتجاه اإلنسان يف الحياة[[[.
يرى عامل النفس
ّ
واملعروف أنّ النظريّة األنرثوبولوج ّية لـ «أدلر» كان لها أعمق األثر يف تبلور مفهوم منط الحياة،
أهم دافع عند اإلنسان هو التغلّب عىل عقدة النقص والوصول إىل الكامل يف الحياة،
فهو يق ّرر أنّ ّ
معتمدً ا عىل اإلرادة الح ّرة .وفيام يتعلّق بالق َيم األخالق ّية يقف يف ماه ّيته عىل الحياد ،حيث إنّ
هذه الق َيم أمور غري واقع ّية .وبالنظر إىل رؤيته األنرثوبولوج ّية وبيئته االجتامع ّية والثقاف ّية املغايرة
اإلسالمي ،تحاول هذه الدراسة نقد هذه النظريّة ومناقشتها انطالقًا من
يف جوهرها عن املجتمع
ّ
روحي) ،وال
ّي/
املباين الفكريّة لإلسالم ،فاإلنسان من وجهة نظر اإلسالم كائن ذو بُعدين (ماد ّ
ّ
تنحرص علقته بالبيئة االجتامع ّية فقط ،بل بالخالق والطبيعة أيضً ا .يضاف إىل ذلك أنّ إرادة اإلنسان
ً
مسؤول عن خياراته.
تقع يف طول إرادة الله سبحانه وتعاىل ،وبذلك يكون اإلنسان

ِّ
املحرر

اإلنسان كائن فاعل وهادف مييض قُ ُد ًما يف مسار هذه الحياة التي يسعى فيها إىل إشباع غرائزه

واحتياجاته املختلفة ،ومن بينها :االحتياجات الجسديّة واالقتصاديّة والنفسيّة والذهنيّة واالجتامعيّة.

إ ّن األهداف واالحتياجات من جملة مح ّركات اإلنسان ودوافعه ،وعىل اإلنسان أن يح ّدد لنفسه

ّصا من أجل الوصول إىل أهدافه يف الحياة ،ويطلق عىل هذا املسار أسلوب
مسا ًرا مح ّد ًدا ومشخ ً

*ـ أستاذ مساعد يف حقل االستشارة ،وعضو اللجنة العلم ّية يف جامعة جيالن ،رشت /إيران.
[[[  -ألفرد أدلر ( 1870ـ 1937م) :طبيب ّ
الفردي .اختلف مع فرويد وكارل يونغ من خالل التأكيد
مؤسس علم النفس
عقيل
منساويّ ،
ّ
ّ
عىل أنّ الق ّوة الدافعة يف حياة اإلنسان هي الشعور بالنقص والتي تبدأ حاملا يبدأ الطفل يدرك وجود األشخاص الذين يتمتّعون بقدرة أفضل
منه للعناية بأنفسهم والتك ّيف مع بيئتهم .ومنذ اللحظة األوىل التي يشعر فيها الفرد بالنقص يبدأ الكفاح للتغلّب عليها ،فإذا فشل يف ذلك
السيايس( .املع ّرب).
االجتامعي من االستبداد والتفاخر إىل الطغيان
سيلجأ إىل نوع من سلوك الضدّ
ّ
ّ
الهاشمي.
 تعريب :حسن عيل مطرّ
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الحياة أو منط الحياة[[[ .وإ ّن أ ّول من أدخل مصطلح أسلوب الحياة[[[ يف علم النفس ،هو ألفرد
الفردي.
أدلر ،وذلك يف نظريّة علم النفس
ّ
لقد شكّل أسلوب ومنط الحياة نقطة ارتكاز الكالم يف نظريّة أدلر .إ ّن األشخاص إنّ ا يقومون
بدورهم عىل أساس أسلوبهم الخاص يف الحياة .وأسلوب الحياة هو املح ّدد الرئيس لشخصيّة
الفرد ،ووهو األساس الذي ترتكز عليها الرؤية الفكريّة ألدلر .إ ّن أسلوب الحياة من أه ّم العنارص
التي يقوم اإلنسان بتنظيم حياته عىل أساسها ،ويح ّدد حركته يف العامل والحياة يف ضوئها[[[.
إ ّن أسلوب ومنط الحياة يتع ّرض إىل املسائل التي تعمل عىل بلورة صلب حياة اإلنسان يف

العامل ،وبعبارة أخرى :حيث يت ّم الحديث عن منط الحياة أو أسلوب الحياة ،يجب أخذ جميع
املسائل التي يواجهها اإلنسان يف خض ّم الحياة بنظر االعتبار ،ومن هنا فإ ّن أسلوب الحياة يشتمل
عىل مساحة واسعة من سلوك اإلنسان فيام يتعلّق بذاته وأرسته ومجتمعه وحتى البيئة التي يعيش
فيها[[[ .وعىل هذا األساس وبالنظر إىل أه ّم ّية مفهوم منط الحياة ،يع ّد الخوض يف األرض ّية الثقاف ّية
والق َيم اإلسالم ّية أم ًرا رضوريًّا؛ وذلك أل ّن نظريّات علم النفس ال تنشأ يف الخالء والفراغ ،بل إ ّن
تبلورها يتوقّف عىل سلسلة من األصول والركائز التاريخ ّية واالجتامع ّية والفلسف ّية والشخص ّية .إ ّن
النظريّات تعكس شخصيّة املنظّر واحتياجاته ،كام تعترب نتاج العرص التي تظهر فيه ،كام أ ّن القوى
التاريخ ّية واالجتامع ّية تؤث ّر عىل املنظِّر ،ولفلسفة املنظِّر يف املقابل دور يف بلورة النظريّة[[[.

ومن املالحظ أ ّن جميع النظريّات التي يت ّم تدريسها يف الجامعات اإليرانيّة يف حقل علم النفس
أو االستشارة وبشكل عام يف العلوم االجتامع ّية واإلنسان ّية ،مرتجمة يف الغالب من أعامل ومؤلّفات
كُتبت يف البلدان الغرب ّية ،ويف الواليات املتحدة األمريك ّية بشكل خاص ،حيث يت ّم تدريس هذه
رصف .وحيث إنّنا نعيش يف قطر
املؤلفات املرتجمة نفسها لطالب الجامعات دون تغيري أو ت ّ
خاصة إىل العامل واإلنسان والقيَم والحياة ،فيجب أن تخضع نظريّات علم
إسالمي تسوده رؤية
ّ
ّ

[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ،راهناميئ ومشاوره شغيل ونظريّه هاي انتخاب شغل (اإلرشاد واالستشارة املهن ّية ونظريّات انتخاب
املهنة) ،طبعة منقّحة ومزيدة ،ص ،450انتشارات رشد ،ط  ،1طهران 1391 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
[2] - Life Style.
النفيس) ،ص ،93
[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ونارصي ،غالم رضا ،نظريّه هاي مشاوره وروان درماين (نظريّات االستشارة والعالج
ّ
مركز نرش دانشكاهي ،ط  ،19طهران 1392 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
[[[  -انظر :پور أميني ،محمد باقر ،سبك زندگي :منشور زندگي در منظر امام رضا( منط الحياة :بيان الحياة عند اإلمام الرضا ،ص
 ،17انتشارات قدس رضوي ،ط  ،1مشهد املقدسة 1392 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
النفيس) ،ص،9
[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ونارصي ،غالم رضا ،نظريّه هاي مشاوره وروان درماين (نظريّات االستشارة والعالج
ّ
فاريس).
 1392هـ ش( .مصدر
ّ
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النفس واالستشارة إىل النقد والنقاش يف ضوء املباين اإلسالميّة ،ليك تتناسب مع الثقافة اإلسالميّة
بشكل أفضل ،ويف هذه الحالة يبدو أ ّن هذه النظريّات سوف تكون أكرث جدوائ ّية ونف ًعا .وعىل هذا
والديني ألبناء قطرنا ونقد النظريّات االستشاريّة يف ضوء متبنيات
يف
األساس فإ ّن أخذ النسيج الثقا ّ
ّ
أغلب الناس (وهي تعاليم اإلسالم بطبيعة الحال) تجعل من نظريّات املشاورة ،ومن بينها نظريّة
ألفرد أدلر ،قابلة لالستفادة والتوظيف بعد أخذ الثقافة والقيَم االجتامعيّة لقطرنا بنظر االعتبار.

من وجهة نظر االستشارة الثقاف ّية املتع ّددة ،يع ّد هذا األمر من جملة األمور التي يجب أن تقع
ضمن سلّم أولويّات املستشارين؛ وذلك أل ّن االتجاهات العالجيّة التي يت ّم عرضها اليوم يف
مختلف الكتب االستشاريّة مستوردة من الثقافة األوروبيّة /األمريكيّة ،وهي تقوم عىل سلسلة من
الخاصة؛ ولذلك فإ ّن هذه االتجاهات ال ميكن أن تنطبق عىل املراجعني من ذوي الخلف ّية
الق َيم
ّ
ال ِعرق ّية والقوم ّية والثقاف ّية وحتى الدين ّية املختلفة بشكل قاطع ،وذلك أل ّن هذه االتجاهات ال
تلتزم الحياد من الناحية القيميّة ،وال ميكن تطبيقها عىل جميع الناس املنترشين يف مختلف بقاع
الكرة األرضيّة[[[.

خاص ،ونظريّات العلوم اإلنسان ّية بشكل عا ّم ،ال تقبل االنطباق
إ ّن نظريّات علم النفس بشكل
ّ
التا ّم والكامل مع الثقافة اإلسالميّة؛ بسبب اشتاملها عىل املباين الالدينيّة واألسس العلامنيّة
واإلنسويّة ،وإ ّن طريق إصالح هذه اآلفات يستدعي استبدالها باملباين واألسس الفلسف ّية والتنظرييّة
اإلسالم ّية ،يف إطار التفسري
اإلسالمي للنظريّات ،وتحقيق إنتاج العلوم اإلنسان ّية اإلسالم ّية أيضً ا[[[.
ّ
وهكذا هو األمر بالنسبة إىل مفهوم منط الحياة ،وال ّ
شك يف أنّه بسبب تأث ّر ذات هذه النظريّة
باملباين األنطولوجيّة ،واألنرثوبولوجيّة ،والقيميّة ،واألبستمولوجيّة لعرص الحداثة ،فقد تأث ّر هذا
املفهوم بدوره بهذه املباين أيضً ا .ويف الحقيقة ميكن القول إ ّن هذا املفهوم يقوم بدوره عىل
خاصة ،ومن هذه املباين الرؤية األنرثوبولوج ّية أللفرد أدلر.
أساس مبان ٍ
ّ

ّ
ّ
لنظرية أدلر
األنرثولولوجية
التقسيمات

يت ّم تقسيم العنارص واملعتقدات املرتبطة بأسلوب الحياة من وجهة نظر ألفرد أدلر إىل أربع
مجموعات ،وذلك عىل النحو اآليت:
النفيس) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية:
[[[  -انظر :كوري ،جريالد ،نظريّه وكاربست مشاوره وروان درماين (نظريّة وتطبيق االستشارة والعالج
ّ
دي ،ص  ،43انتشارات ارسباران ،ط  ،1طهران 2009 ،م.
سيد يحيى مح ّم ّ
مؤسسه
[[[  -انظر :خرسو پناه ،عبد الحسني ،فلسفه ي علوم انساين :بنيادهاي
نظري (فلسفة العلوم اإلنسان ّية :األسس النظريّة) ،ص ّ ،17
ّ
فاريس).
ي حكمت نوين اسالمي ،ط  ،1قم املقدسة 1392 ،هـ ش( .مصدر
ّ
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 1ـ إ ّن مفهوم الذات أو تص ّور األنا يعني االعتقاد مبن أكون.
 2ـ الذات املثال ّية يعني االعتقاد مباذا يجب أن أكون.

 3ـ تصوير العامل ،مبعنى اعتقاد الفرد باملحيطني به وبيئته والعامل.
 4ـ املعتقدات والقوانني األخالقيّة ،مبعنى مجموعة األمور التي يراها الفرد صائبة أو خاطئة[[[.

عندما ننظر يف عنارص أسلوب الحياة من وجهة نظر ألفرد أدلر ،نجد أ ّن العنرصين األ َّولني
النموذجي)  -يعودان
يل أو
منها  -أي :ماهيّة اإلنسان (تص ّور األنا) ،وكيفيّة اإلنسان (اإلنسان املثا ّ
ّ
بشكل مبارش إىل بحث األنرثوبولوجيا ،وعىل هذا األساس فإ ّن الحديث عن منط الحياة يف نظريّة
ألفرد أدلر دون االلتفات إىل مبانيه األنرثوبولوج ّية ال يُع ّد أم ًرا صائ ًبا؛ وذلك أل ّن مفهوم منط الحياة
أساسا ،وال موضوع ّية لهذا املفهوم يف األصل بشأن حياة
يت ّم تناوله وطرحه حول حياة اإلنسان
ً

النفيس واملشاورة وبني العقائد
الخاصة بالعالج
الحيوانات .يظهر التضا ّد بني مباين هذه النظريّات
ّ
ّ
واملباين الدينيّة واالعتقاديّة ألبناء قطرنا يف الوصفات التي يصفها املستشارون للمراجعني ،حيث
ستقلّل من جدوائ ّية هذه األمناط واألساليب االستشاريّة؛ ولهذا السبب يجب العمل عىل نقد هذه
النظريّات وتحليلها بشكل دقيق ،واالستفادة من مزاياها اإليجاب ّية والقابلة للتطبيق .وعىل هذا
األساس وبالنظر إىل املباحث أعاله ،فإ ّن األسئلة التي نحاول أن نجيب عنها يف هذه الدراسة هي:
أ ّو ًل :ماذا يعني أسلوب الحياة يف نظريّة ألفرد أدلر؟
وثان ًيا :ما هي الرؤية األنرثوبولوج ّية أللفرد أدلر؟

وثالثًا :ما هي االنتقادات الواردة عىل هذه املباين من وجهة نظر اإلسالم؟

أسلوب التحقيق
يندرج أسلوب التحقيق يف هذه الدراسة ضمن إطار التحقيقات التوصيفيّة /التحليليّة ،والغاية
الفردي أللفرد
منه مناقشة ونقد املباين األنرثوبولوج ّية لنمط وأسلوب الحياة يف نظريّة علم النفس
ّ
أدلر .ولهذا التحقيق مرحلتان ،ويف املرحلة األوىل سوف نبحث يف مفهوم منط الحياة يف نظريّة
النفيس)1392 ،
[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ونارصي ،غالم رضا ،نظريّه هاي مشاوره وروان درماين (نظريّات االستشارة والعالج
ّ
هـ ش؛ شيلينغ ،لويس ،نظريّه هاي مشاوره :ديدگاه هاي مشاوره (نظريّات االستشارة :اآلراء االستشاريّة) ،ترجمته إىل اللغة الفارس ّية:
خديجة آرين ،ص  ،105انتشارات اطالعات ،ط  ،1طهران 1382 ،هـ ش؛ يوهانسن ،ثور ،دين ومعنويت در روان درماين ومشاوره (الدين
النفيس واملشاورة) ،201 ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :فريد برايت سده ،ص  ،46انتشارات رشد ،ط  ،1طهران،
والروحان ّية يف العالج
ّ
 1393هـ ش.
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األنرثوبولوجي ألدلر من مختلف املصادر املتوافرة ،ولهذه الغاية سوف
أدلر ،ثم نستعرض الرأي
ّ
نعمل -من خالل الرجوع إىل املصادر املشتملة عىل نظريّات ألفرد أدلر -عىل استخراج آرائه
املذكورة حول أسلوب الحياة وماه ّية اإلنسان؛ ويف املرحلة الثانية سوف نعمل عىل مناقشة ونقد
آراء أدلر يف ضوء االستعانة باملصادر اإلسالم ّية املشتملة عىل اآليات والروايات ،مضافًا إىل بعض
األنرثوبولوجي.
املصادر ذات الصلة بالبحث
ّ

أسلوب احلياة
أسلوب الحياة هو الزمة الكالم يف نظريّة الشخصيّة أللفرد أدلر ،فإ ّن الشخص إنّ ا يلعب دوره
عىل أساس منط أو أسلوب حياته ،والسلوكات تابعة ألسلوب الحياة .وأسلوب الحياة هو الذي
الخاص ور ّدة فعل األشخاص يف مواجهة العقبات واملشاكل .وال ب ّد من اإلشارة إىل
يح ّدد النوع
ّ
الخاص
وكل إنسان يقطع يف الحياة مساره
أ ّن نسيج أسلوب الحياة يتبلور منذ مرحلة الطفولة[[[ّ .
ّ
كل شخص يتبلور منذ األسابيع األوىل من حياته.
بشكل فريد ال يشبه اآلخرين ،كام أ ّن منط حياة ّ
ونوع ردود األفعال والسلوكات ونظرات أفراد األرسة هي التي تصوغ منط حياة الفرد وأسلوبها .إ ّن
رصف عىل أساس،
أسلوب الحياة هو الشاخص الذي ت ُصاغ ردود أفعالنا مبوجبه ،ونفكّر وندرك ونت ّ
فاألساليب التي نختارها للمواجهة مع تح ّديات الحياة إنّ ا تنشأ من أسلوب الحياة[[[ ،والعقائد
والفرضيّات األساسيّة التي ينظّم الشخص واقعيّاته عىل أساسها ،وتكتسب معناها يف خض ّم أحداث
الحياة ،تبلور أسلوب ومنط حياته .إن منط الحياة يعمل عىل توحيد جميع أفعالنا ،ويتشكل من
الخاص
مجموع ق َيمنا وأفهامنا يف عالقتنا مع أنفسنا واآلخرين والعامل .إ ّن أسلوب الحياة هو منطنا
ّ
للميض نحو تحقيق الغاية من الحياة ،فنحن عندما نسعى إىل تحقيق األهداف امله ّمة بالنسبة لنا،
نكون قد عملنا عىل صياغة منط حياتنا[[[ .وأسلوب الحياة هو الذي يح ّدد كيف يتأقلم الشخص
مع عقبات الحياة ،وما هي السبل التي يجرتحها من أجل الوصول إىل أهداف الحياة .يذهب ألفرد
أدلر إىل االعتقاد بأ ّن منط الحياة يتبلور منذ األعوام األوىل من الحياة ،وتب ًعا لذلك يسعى الشخص
الخاصة من أجل الحصول عىل التف ّوق أو الكامل .ويرى أدلر أ ّن منط الحياة يتبلور عىل
بطريقته
ّ
النفيس) ،ص 93
[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ونارصي ،غالم رضا ،نظريّه هاي مشاوره وروان درماين (نظريّات االستشارة والعالج
ّ
ـ  1392 ،95هـ ش.
[2] - See: Carlson, J, Watts, R.E. & Maniacci, M (20006). Adlerian Therapy: Theory and Practice, Washington DC:
American Psychological Association. P. 12.
النفيس) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية:
[[[  -انظر :كوري ،جريالد ،نظريّه وكاربست مشاوره وروان درماين (نظريّة وتطبيق االستشارة والعالج
ّ
سيد يحيى محمدي ،ص  109ـ  2009 ،110م.
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أساس كيفيّة تف ّوق الشخص عىل سلسلة من العقد النفسيّة .ويصعب تغيري أسلوب الحياة بعد بلوغ
الطفل السنة الرابعة أو الخامسة من عمره .وميكن إدراك أسلوب حياة األشخاص وفهمها من خالل
يت ،واألمور املعنويّة ،والعمل
طريقة مواجهة األفراد لتكاليف الحياة الخمسة ،وهي :النمو الذا ّ
واملهنة ،والتعاطي مع املجتمع،
والحب[[[.
ّ

لقد كان ألفرد أدلر يعترب اإلنسان منظومة واحدة متكاملة ،ويرى أه ّم ّية لتعاطيه مع املجتمع،
خلق وهادف ،وهو مالك لزمام مصريه[[[ .لقد أبدع أدلر نظريّة شمول ّية حول
وهو يرى أ ّن اإلنسان ّ

خاصة حول الحياة .لقد كان االتجاه
خاصة حول العامل واإلنسان ،وفلسفة
ماهيّة اإلنسان ،ورؤية
ّ
ّ
لدى أدلر ينظر إىل ماهيّة اإلنسان من زاوية اجتامعيّة؛ إذ يرى ماهيّة اجتامعيّة لدوافع اإلنسان
ين .إ ّن
الجوهريّة ،وأنّها تستند إىل الحاجة اإلنسان ّية العميقة للتعلّق واالنتامء إىل املجتمع اإلنسا ّ
اتجاه أدلر عبارة عن رؤية ق َيم ّية؛ وذلك ألنّه ينظر إىل اإلنسان ضمن إطار رؤية متأنسنة ومتفائلة،
ويفرتض أ ّن اإلنسان كائن يختزن يف ذاته قابليّة التعاون يف صلب الحياة االجتامعيّة األصيلة،
وكذلك قابليّة تطويره لذاته ومن ّو ذاته ،واملشاركة املؤث ّرة من أجل الوصول إىل السالمة العا ّمة.
إ ّن الفكرة املركزيّة يف رؤية ألفرد أدلر بشأن ماه ّية اإلنسان تعود إىل ماه ّيته االجتامع ّية ،وهو يعتقد
أ ّن السنوات األوىل من الحياة تشتمل عىل آثار عميقة عىل من ّو وتط ّور شخص ّية اإلنسان؛ وذلك
حاسم وقطعيًّا عىل
أل ّن إدراك الفرد ملاضيه وتفسريه بشأن األحداث والوقائع األوىل يرتك أث ًرا
ً
حياته يف املستقبل[[[ .يرى ألفرد أدلر أ ّن حركات الفرد وأنشطته ناظرة إىل بعض األهداف ،وهذه
األهداف وتوقعات األشخاص ناظرة بدورها إىل املستقبل ،وتشكّل حاف ًزا مح ّركًا لتنشيط الفرد .إ ّن
األهداف الخيال ّية هي العلل الذهن ّية للوقائع واألحداث النفس ّية[[[ ،وهذه األهداف الخيالية هي نتاج
التص ّورات واألفكار الالواعيّة؛ حيث إنّه ليس لها شاهد من الواقع ،وإنّ ا هي ذهنيّة بالكامل ،وعىل
إل أ ّن هذه الحالة ال تعني
واقعيّ ،
هذا األساس فإنّه عىل الرغم من تبلور هذه األخيلة يف عامل غري
ّ
الخارجي تتبلور عىل
أقل أه ّم ّية من الواقع ّيات العين ّية للحياة الحقيق ّية .وكأ ّن الـ ( )as ifللعامل
أنّها ّ
ّ
الواقعي ،أ ّما أهدافنا الخيال ّية فهي مشدودة إىل املستقبل ،وهذا املستقبل ليس
شكل ق َيم العامل
ّ
[1] - See: Sharf. Richard S (2012), Theories of Psychotherapy and Counseling Concepts and Case, Belmont: A Division
of Cengage Learning, Inc, 20 Davis Drive. P. 127.
[2] - See: Ibid, p. 126.
[3] - See: Ambrus, Z. (2009). “Theological aspects of Alfred Adler’s individual psychology”. European Journal of Science
and Theology, No5, Vol3. P. 40.
النفيس) ،ص ،89
[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ونارصي ،غالم رضا ،نظريّه هاي مشاوره وروان درماين (نظريّات االستشارة والعالج
ّ
فاريس).
 1392هـ ش( .مصدر
ّ
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عينيًّا ،ولكن عندما يعمد الشخص إىل بيانه يف الزمن الراهن أو يتم ّناه ،فإنّه يُع ّد عينيًّا[[[.

لقد كان ألفرد أدلر يعتقد -خالفًا لسيغموند فرويد الذي كان يؤكّد عىل الفواعل املعاش ّية
والغريزيّة -أ ّن األفراد إنّ ا ميتلكون الدوافع يف الدرجة األوىل من خالل العالقات االجتامعيّة،
فالفرد يعمل يف السنوات الستة األوىل من حياته عىل بلورة اتجاهه بالنسبة إىل الحياة .إ ّن السلوك
يئ ،وتركيز العالج إنّ ا يقوم يف الغالب عىل الوعي ،كام أنّه يؤكّد -خالفًا لفرويد -عىل
هادف وغا ّ
االختيار ،والشعور باملسؤول ّية ،ومفهوم ّية الحياة ،والسعي إىل النجاح وتحقيق الكامل .وهو يرى
طبيعي بالنسبة إىل عموم
أ ّن منشأ جميع جهود اإلنسان تنطلق من شعوره بعقدة النقص ،وهذا أمر
ّ

الناس ،فعقدة النقص لدى الشخص تدفعه إىل السعي من أجل تحقيق النجاح والسلطة والكامل
واالستعالء والوصول إىل املستويات العليا .ويرى أدلر أ ّن سلوك الشخص ال يتح ّدد عرب الوراثة
وتأثري البيئة فقط ،وإنّ ا هو ميتلك القدرة عىل التفسري والتأثري وخلق األحداث والوقائع أيضً ا .إ ّن
رصف مبمتلكاتنا الوراثيّة والتعامل مع القيود املفروضة علينا ،تحظى بأه ّميّة أكرب من
خيارنا يف الت ّ
الجينات والعنارص الوراثيّة ،ويذهب أنصار أدلر إىل االعتقاد بأ ّن الظروف البيئيّة تح ّد من قابليّة
وقدرة اإلنسان عىل االختيار واإلبداع[[[ .إ ّن اتجاه الحركات واألنشطة الفرديّة يسري نحو املستقبل
ويف إطار الغائ ّية الخيال ّية[[[ .لقد كان أدلر متأث ّ ًرا بفلسفة فيهينجر[[[ ،وأنّه قد اكتشف نظريّة الجرب
التاريخي يف نظريّته ،حيث أدرك أ ّن أغلب توقّعات اإلنسان من املستقبل ،فهي التي تعمل عىل
ّ
تحفيزه ،وليست تجاربه املاضية ،ومل يكن ألفرد أدلر -كام هو الحال بالنسبة إىل فيهينجر -مؤم ًنا
أب ًدا بالتقدير واملصري ،وكان يرى أ ّن اإلنسان هو الذي يرسم مصريه بوعيه وإدراكه[[[ .إ ّن رؤية ألفرد
أدلر إىل اإلنسان رؤية متفائلة ،وهي تركز عىل وعيه وإدراكه وشعوره ،فاإلنسان ميتلك إرادة ح ّرة،
وميكنه العمل عىل صياغة وقولبة العنارص والعوامل االجتامعيّة املؤث ّرة عليه ،وأن يستفيد من تلك
الخاص به ،ومتثّل هذه الفردانيّة ناحية أخرى من
خلق ،وأن يصنع أسلوب الحياة
العنارص بشكل ّ
ّ
رؤية أدلر بشأن اإلنسان .وعىل الرغم من أ ّن بعض جوانب ماه ّية اإلنسان -ومن بينها العالقات

العالجي) ،ص  ،27نرش ويرايش ،ط ،2
[[[  -انظر :ساعتجي ،محمود ،نظريّه هاي مشاوره ورواندرماين (نظريّات املشاورة وعلم النفس
ّ
فاريس).
طهران 1383 ،هـ ش( .مصدر
ّ
النفيس) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية:
[[[  -انظر :كوري ،جريالد ،نظريّه وكاربست مشاوره وروان درماين (نظريّة وتطبيق االستشارة والعالج
ّ
سيد يحيى محمدي ،ص  2009 ،98م.
النفيس) ،ص ،89
[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ونارصي ،غالم رضا ،نظريّه هاي مشاوره وروان درماين (نظريّات االستشارة والعالج
ّ
فاريس).
 1392هـ ش( .مصدر
ّ
[4]- Vaihinger.
النفيس) ،ص ،86
[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ونارصي ،غالم رضا ،نظريّه هاي مشاوره وروان درماين (نظريّات االستشارة والعالج
ّ
فاريس).
 1392هـ ش( .مصدر
ّ
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إل أ ّن تجربة الحياة هي التي
االجتامعيّة والسعي إىل تحقيق الذات -تع ّد يف رؤية أدلر أمو ًرا ذاتيّةّ ،
تح ّدد كيف ّية تحقّق هذه العنارص .نحن لسنا ضحايا طفولتنا ،وإنّ ا نستفيد من تجارب الطفولة يف
صياغة منط حياتنا ،فاإلنسان يصل إىل مرحلة الكامل من خالل سعيه إىل تدارك النواقص ،وهذا
املسار يبدأ من املراحل األوىل من الطفولة ،فالشعور بالنقص هو مصدر الدوافع والحوافز وبذل
الجهود .أ ّما الغاية األخرية من هذه املساعي والجهود ،فهي الكامل وطلب االستعالء والتسامي.
وإ ّن جهة وبُعد هذا الكامل يكمن يف املستقبل ،وكان ألفرد أدلر يذهب إىل االعتقاد بأ ّن الذي
يكمن يف املستقبل (األهداف الخيال ّية) هو الذي يعمل عىل بلورة السلوك[[[.

إ ّن األشخاص ال يقبلون االنقسام إىل عالِمني وغري عالِمني ،وإنّ ا هم اجتامعيّون وهادفون
يتح ّدد دافعهم من خالل سعيهم إىل بيان أه ّم ّيتهم .ويف الحقيقة فإ ّن نظرته إىل اإلنسان نظرة كلّ ّية
إل يف إطار
وليست جزئ ّية .فأفراد البرش كائنات اجتامع ّية ،ومن هنا فإ ّن سلوك البرش ال ميكن إدراكه ّ
نسيجه االجتام ّعي ،ولكل إنسان ظرفيّة ذاتيّة باسم العالقة االجتامعيّة .وتعني العالقة االجتامعيّة
النزوع إىل التعاون مع اآلخرين من أجل الصالح العام .إ ّن جميع أعامل اإلنسان تنطوي عىل
هدف وغاية يت ّم تحديدها من قبل الفرد الذي يعيش تجربة الشعور بالنقص منذ طفولته ،ومن
حينها يبدأ السعي الحثيث من أجل تحقيق الكامل والتغلّب عىل هذا النقص .نحن إنّ ا نحصل
عىل مدركات عن أنفسنا والعامل املحيط بنا منذ الطفولة ،وعىل أساس هذه املدركات يتح ّدد
سلوكنا ،فنحن البرش منتلك ح ّريّة االختيار ،وميكن لنا -بل يجب علينا -أن ننتخب ونختار ما
كل إنسان إىل السلوك من منطلق تفسرياته الفرديّة الفذّة للحياة ،وقد أطلق
نريده ألنفسنا .ينزع ّ
ألفرد أدلر عىل هذه التفسريات الفذّة مصطلح أسلوب الحياة[[[ .ويذهب أنصار أدلر إىل االعتقاد
بأ ّن بعض األشخاص يف سعيهم إىل االستعالء والكامل يلجأون إىل قواهم العقليّة ،وبعضهم
إىل مهاراتهم الف ّنيّة ،وبعضهم إىل قواهم العضليّة والجسديّة والرياضيّة[[[ .إ ّن مراد ألفرد أدلر من
يتجل السعي إىل طلب
ّ
االستعالء وطلب الكامل هو سعي اإلنسان من أجل ازدهاره وارتقائه ،وقد
الخاص من بني
لكل شخص أن يختار أسلوبه
االستعالء والكامل بأشكال مختلفة وكثرية ،وميكن ّ
ّ
هذه األشكال واألساليب الكثرية من أجل تحقيق الكامل ،واألشخاص الطبيعيّون والسليميّون ذهنيًّا
[[[  -انظر :شولتز ،دوان ،وشولتز ،سيدين ألن ،نظريّه هاي شخصيت (نظريّات الشخص ّية) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية سيد يحيى محمدي،
ص  149ـ  ،150مؤسسة نرش ويرايش ،ط  ،1طهران 1383 ،هـ ش.
[[[  -انظر :شيلينغ ،لويس ،نظريّه هاي مشاوره :ديدگاه هاي مشاوره (نظريّات االستشارة :اآلراء االستشاريّة) ،ترجمته إىل اللغة الفارس ّية:
خديجة آرين ،ص  96ـ  1382 ،97هـ ش.
النفيس) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية:
[[[  -انظر :كوري ،جريالد ،نظريّه وكاربست مشاوره وروان درماين (نظريّة وتطبيق االستشارة والعالج
ّ
سيد يحيى محمدي ،ص  1385 ،110هـ ش.
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تجل جهود الشخص
ينشدون من األهداف ما له ماهيّة اجتامعيّة بالدرجة األوىل .إ ّن نوع وكيفية ّ

من أجل تحقيق الكامل يعود إىل شعوره بالنقص وطرق التغلّب عىل هذا النقص[[[ ،كام أ ّن سعي
الذهني لألشخاص ،ورؤية أدلر من هذه
اإلنسان من أجل االستعالء والكامل يقوم عىل اإلطار
ّ

خاص يدرك به األفراد عاملهم .وتشمل هذه الواقع ّية
الناحية هي رؤية ظاهرات ّية تنظر إىل أسلوب
ّ
الذهنيّة مدركات الفرد وأفكاره ومشاعره وأحاسيسه وقيَمه ومعتقداته وعقائده واستنتاجاته .فالسلوك

إنّ ا يدرك يف إطار الرؤية الذهن ّية والظاهرات ّية .وللواقع ّية العين ّية -من وجهة نظر ألفرد أدلر -أه ّم ّية

نعب بها عن الواقعيّة واملفاهيم التي نصل إليها من خالل تجاربنا[[[ .ويذهب
ّ
أقل من الطريقة التي ّ
أنصار أدلر إىل االعتقاد بأ ّن سلوكنا هو حصيلة ومثرة تفسرينا لبيئتنا ومحيطنا ،وعىل هذا األساس

الذهني للرشائط
فإنّنا ال نرى وال ندرك الواقعيّات كام هي يف الحقيقة ،وإنّ ا الذي ندركه هو تص ّورنا
ّ

ريا إىل الواقع ّيات كام هي يف
والظروف؛ وعليه فإ ّن املعالجني من أتباع ألفرد أدلر ال يلتفتون كث ً
الداخيل
ّ
الحقيقة ،ويتع ّرضون لتفسري األشخاص للواقعيّات[[[ .إن الظاهراتيّة تعني االهتامم بالعامل

لكل فرد من أجل كشف واقع ّية أحد املفاهيم األصل ّية لرؤية ألفرد أدلر[[[.
ّ

ّ
ّ
ّ
الفردي ألدلر من زاوية اإلسالم
لنظرية علم النفس
األنرثوبولوجية
نقد املباين

تواجه النظريّات وتطبيق االستشارات تح ّديًا منذ سنوات متامدية بسبب عنرصيّة هذه النظريّات
بحق
واالستشارات واختصاصها بأشخاص مع ّينني ،واقتصارها عىل ثقافة واحدة ،وإجحافها
ّ

الخاصة .ومن هنا فقد ت ّم القيام بالكثري من األعامل فيام يتعلّق مبقولة تع ّدد الثقافات[[[.
القوميّات
ّ

إ ّن نظريّات علم النفس ال تنشأ يف الخالء والفراغ ،بل إ ّن تبلورها يتوقّف عىل سلسلة من األصول
والركائز التاريخ ّية واالجتامع ّية والفلسف ّية والشخص ّية ،وهي من مثار ونتائج العرص الذي تتبلور

النفيس) ،ص  90ـ
[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ونارصي ،غالم رضا ،نظريّه هاي مشاوره وروان درماين (نظريّات االستشارة والعالج
ّ
فاريس).
 1392 ،91هـ ش( .مصدر
ّ
النفيس) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية:
والعالج
االستشارة
وتطبيق
ة
ي
(نظر
درماين
وروان
مشاوره
وكاربست
ه
ي
نظر
[[[  -انظر :كوري ،جريالد،
ّ
ّ
ّ
سيد يحيى مح ّمدي ،ص  1385 ،107هـ ش.
[[[  -انظر :يوهانسن ،ثور ،دين ومعنويت در روان درماين ومشاوره (الدين والروحان ّية يف العالج النفيس واملشاورة) ،2010 ،ترجمه إىل
اللغة الفارس ّية :فريد برايت سده ،ص  46ـ  1393 ،47هـ شّ.
العالجي) ،ص  ،33طهران 1383 ،هـ
النفس
وعلم
املشاورة
ات
ي
(نظر
ورواندرماين
[[[  -انظر :ساعتجي ،محمود ،نظريّه هاي مشاوره
ّ
ّ
فاريس).
ش( .مصدر
ّ
[[[  -انظر :مانتي ،روبرت ،مشاور ومراجع :راه هاي يافنت راه حل هاي مشكالت (املشاور واملراجع :طرق العثور عىل حلول للمشاكل)،
1997؛ ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :محسن مشكبيد حقيقي ،وأمري قربان بور لفمجاين ،ص  ،39انتشارات بلور ،ط  ،1رشت 1389 ،هـ ش.
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نقد المباني بارغت ّ

فيه[[[ .ومن بني أسباب اختالف النظريّات املتن ّوعة يف حقل علم النفس ،هو اختالف املنظّرين

بشأن اإلنسان وشخص ّيته ،وال ّ
شك يف أ ّن فهم املستشار وإدراكه لحقيقة اإلنسان ترتك أث ًرا يف نوع

تشخيصه والتدخّالت التي يقوم بها[[[ ،كام أ ّن املستشارين طبقًا لبعض املوارد يعمدون إىل انتخاب
نظريّة واالستفادة منها ،ومن بني هذه املوارد :عقائد املستشري حول شخص ّية وماه ّية اإلنسان[[[ .إ ّن

دراسة النظريّات تثبت أن جميع هذه النظريّات تقريبًا تعمل -بالنظر إىل فهمها لإلنسان والوجود،
وكذلك الهدف والغاية من الحياة -عىل وصف الرضورات واملحظورات السلوك ّية بهدف الحصول

عىل السالمة النفس ّية واملعياريّة لحياة أفضل ،وال ّ
يف
شك يف أ ّن عدم االلتفات إىل النسيج الثقا ّ
والديني للمراجعني يف صياغة املفاهيم املورديّة والجزئ ّية ملشاكلهم ،باإلضافة إىل التشخيص غري
ّ

يتجل يف توصيف الحلول وقلّة تأثري الفنون العالجيّة؛ وذلك أل ّن املراجعني يحرضون
ّ
الدقيق،

بطيف من التن ّوع يف جلسة املشاورة ،ومن هذه االختالفات الثقاف ّية االختالف يف الدين واملذهب

يف حيث تواجه علامء علم النفس
مع املستشار ،فالدين والروحان ّيات أبعاد ثابتة من التن ّوع الثقا ّ

التمرييض ،وال ّ
شك يف أ ّن هذا ال ُبعد من أه ّم األبعاد الثقاف ّية يف بلورة
واملستشارين يف العمل
ّ
معتقدات وقيَم وسلوكات الشخص[[[ .إ ّن االهتامم باملباين الثقافيّة والدينيّة املختلفة للمراجعني

يع ّد واح ًدا من رضورات مسألة املشاورة فيام يتعلّق بصياغة املفاهيم املورديّة والجزئ ّية[[[ ،وعىل

هذا األساس فإ ّن السبب الرئيس وراء بحث هذه النظريّة ومناقشتها من زاوية التعاليم اإلسالم ّية،

هو االلتفات إىل االختالفات الثقاف ّية ،ومن هنا فإننا إذا عملنا عىل نقد مباين نظريّات املشاورة
اإلسالمي -بوصفه واح ًدا من مق ّومات الثقافة اإلسالميّة -فإ ّن
ومناقشتها من زاوية مباين الدين
ّ
تتجل يف الثقافة اإلسالم ّية بشكل أكرب.
ّ
جدوائ ّية وتأثري الفنون املقتبسة من هذه النظريّات سوف

النفيس) ،ص ،9
[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ونارصي ،غالم رضا ،نظريّه هاي مشاوره وروان درماين (نظريّات االستشارة والعالج
ّ
فاريس).
 1392هـ ش( .مصدر
ّ
النفيس) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية:
والعالج
االستشارة
وتطبيق
ة
ي
(نظر
درماين
وروان
مشاوره
وكاربست
ه
ي
نظر
جريالد،
[[[  -انظر :كوري،
ّ
ّ
ّ
سيد يحيى محمدي ،ص  2009 ،7م.
[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ،راهناميي ومشاوره شغيل ونظريّه هاي انتخاب شغل ((اإلرشاد واالستشارة املهن ّية ونظريّات انتخاب
فاريس).
املهنة) ،طبعة منقّحة ومزيدة ،)،ص  1391 ،112هـ ش( .مصدر
ّ
النفيس واملشاورة) ،2010 ،ترجمه إىل
العالج
يف
ة
ي
والروحان
(الدين
ومشاوره
[[[  -انظر :يوهانسن ،ثور ،دين ومعنويت در روان درماين
ّ
ّ
اللغة الفارس ّية :فريد برايت سده 1391 ،هـ ش.
[5] - See: Sperry, Len, & Carlson, Jon. (2013), how master therapists work: Effecting change from the first through the
last session and beyond, London: Routledge.
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التأكيد على ُ
ّ
االجتماعي لإلنسان
البعد
إن من بني املوارد الجديرة بالتأ ّمل يف نظريّة ألفرد أدلر بشأن اإلنسان ،تأكيده املفرط عىل
االجتامعي لإلنسان (العالقة االجتامع ّية) والغفلة عن سائر أبعاده الوجوديّة األخرى ،والنظرة
ال ُبعد
ّ
األحاديّة حول ماهيّة اإلنسان .ويف الحقيقة فإ ّن أدلر قد ابتيل بالرؤية الضيّقة يف حقل معرفة اإلنسان
وطبيعته وماهيّته ،ومن بني األدلّة الرئيسة عىل ذلك غلبة النزعة اإلثباتيّة عىل الزمان ،حيث عمد إىل
التنظري يف هذا املجال ،فعىل الرغم من أ ّن اإلنسان يولد يف مجتمع صغري باسم األرسة ،ث ّم يعيش
بعد ذلك ضمن املجتمع ،بيد أ ّن جميع عالقات اإلنسان ال ميكن حرصها واختزالها باملجتمع.
اإلسالمي -باإلضافة إىل املجتمع ،يقيم ارتباطًا مع ذاته
إن اإلنسان -يف ضوء تعاليم الدين
ّ
ونفسه[[[ ،ومع خالقه[[[ ،ومع اآلخرين[[[ ،ومع الطبيعة[[[ أيضً ا .وقد متّ ت الغفلة يف نظريّة أدلر
عن ثالثة موارد من هذه املقوالت ،ونعني بذلك :العالقة مع الذات ،والعالقة مع الله ،والعالقة
االجتامعي ،عندها سيتم تحديد
مع الطبيعة .عندما يتم حرص األبعاد الوجوديّة لإلنسان ببُعده
ّ
السلوكات التي تشبع هذه األبعاد واالحتياجات املرتبطة بها أيضً ا؛ ونتيجة لذلك لن يكون هناك
معنى لعبادات من قبيل الصالة والصوم وما إىل ذلك .إ ّن الزم هذه الرؤية عدم االلتفات إىل مفهوم
الروح والفطرة بالنسبة إىل اإلنسان ،حيث مل يلتفت إىل ذلك عموم املنظّرين من علامء النفس،
ومنهم ألفرد أدلر بسبب ذهابهم إىل الرؤية اإلثباتيّة.

خاصة ومحدودة تجاه ماه ّية اإلنسان ،يف حني أ ّن لإلسالم رؤية مختلفة إىل
أللفرد أدلر رؤية
ّ
ين،
اإلنسان ،فاإلنسان من وجهة نظر اإلسالم كائن ذو بعدين ،وأحد هذين البعدين هو البُعد الجسام ّ
ين
ين وغري الجسام ّ
حيث يتعلّق باالحتياجات الغريزيّة والحياتيّة؛ والبُعد اآلخر هو البُعد الروحا ّ

شي نَف َْسهُ ابْ ِتغَا َء َم ْرضَ ا ِة اللَّ ِه البقرة ( ،207 :)2وقوله تعاىل :إِنْ أَ ْح َس ْنت ُْم أَ ْح َس ْنت ُْم َ ِ
لنْف ُِسك ُْم
[[[  -ومن ذلك قوله تعاىلَ  :و ِم َن ال َّن ِ
اس َم ْن يَ ِ ْ
َوإِنْ أَ َسأْت ُْم َفلَ َها اإلرساء ( ،7 :)17وقوله تعاىل :يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آَ َم ُنوا قُوا أَنْف َُسك ُْم َوأَ ْهلِيك ُْم نَا ًرا التحريم ( ،6 :)66وقوله تعاىلَ  :و َل
تَكُونُوا كَالَّ ِذي َن ن َُسوا اللَّهَ َفأَن َْساه ُْم أَنْف َُس ُه ْم الحرش ( .19 :)59وقول أمري املؤمنني( :عباد الله زنوا أنفسكم) نهج البالغة ،الخطبة رقم:
.90
ل َربِّكَ كَدْ ًحا َف ُملَ ِقي ِه
[[[  -كام يف قوله تعاىل :إِنَّا لِلَّ ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َراجِ ُعونَ  البقرة ( ،156 :)2وقوله تعاىل :يَا أَيُّ َها ا ِلْن َْسانُ إِنَّكَ كَا ِد ٌح إِ َ
اإلنشقاق (.6 :)84
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َّ
َ
ل ال ْر ِ
ض
[[[  -كام يف قوله تعاىلَ  :واتَّقُوا اللَّهَ الذي ت ََسا َءلُونَ ِبه َوال ْر َحا َم النساء ( ،1 :)4وقوله تعاىلَ  :وع َبا ُد ال َّر ْح َمنِ الذي َن َْيشُ ونَ َع َ
َيا
جا ِهلُونَ قَالُوا َس َل ًما الفرقان ( ،63 :)25وقوله تعاىل :يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آَ َم ُنوا َل يَ ْس َ
َه ْونًا َوإِذَا خَاطَ َب ُه ُم الْ َ
خ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع َ
س أَنْ يَكُونُوا خ ْ ً
َيا ِم ْن ُه َّن َو َل تَلْ ِم ُزوا أَنْف َُسك ُْم َو َل تَ َنابَ ُزوا ب ْ
َاب الحجرات ( ،11 :)49وقوله تعاىلَ  :فب َِم َر ْح َم ٍة
ِالَلْق ِ
ِم ْن ُه ْم َو َل نِ َسا ٌء ِم ْن نِ َسا ٍء َع َ
س أَنْ يَكُ َّن خ ْ ً
ت َفظًّا َغلِ َ
ْب َلنْفَضُّ وا ِم ْن َح ْولِكَ  آل عمران (.159 :)3
ت لَ ُه ْم َولَ ْو كُ ْن َ
ِم َن اللَّ ِه لِ ْن َ
يظ الْ َقل ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِ
َ
اس َو َما أَنْ َزلَ
ِ
ْ
َّ
ُ
ْ
َّ
َ
السم َوات َوال ْر ِ
ف َ
ض َوا ْ
ف ال َب ْ
ختلَف الل ْي َوال َّن َها ِر َوالفلْك التي تَ ْ
ح ِر َبا يَ ْنف َُع ال َّن َ
جرِي ِ
[[[  -كام يف قوله تعاىل :إِنَّ ِ
خل ِْق َّ
ض ََ
ض بَ ْعدَ َم ْوتِ َها َوبَ َّ
ليَ ٍ
َص ِ
الس َم ِء َو ْ
الس َم ِء ِم ْن َما ٍء َفأَ ْح َيا ِب ِه ْ
الَ ْر ِ
ات
الَ ْر َ
اب الْ ُم َس َّ
ح ِ
خ ِر بَ ْ َ
ث ِفي َها ِم ْن ك ُِّل دَابَّ ٍة َوت ْ
الس َ
ي َّ
ِيف ال ِّريَاحِ َو َّ
اللَّهُ ِم َن َّ
لِ َق ْو ٍم يَ ْع ِقلُونَ  البقرة (.164 :)2
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ريا من
لإلنسان ،حيث يندرج هذا البُعد تحت عناوين من قبيل :الروح والفطرة ،ويف الحقيقة فإ ّن كث ً
األفعال التي يقوم بها اإلنسان املسلم ،مبا يف ذلك العبادات ،من قبيل :الصالة والصوم وطلب
العلم ومساعدة اآلخرين ،إنّ ا تأيت يف سياق إشباع حاجاته الروحان ّية والفطريّة ،من أجل التق ّرب
إىل الله سبحانه وتعاىل.

اإلرادة ّ
احلرة

كام أ ّن تأكيد أدلر عىل اإلرادة جدير بالتأ ّمل أيضً ا .مل يكن أدلر يؤمن بالتقدير واملصري ،وكان يرى
أ ّن اإلنسان ميكنه أن يصنع مصريه بنفسه .يذهب أنصار أدلر إىل االعتقاد بأ ّن القيود واملحدوديّات
البيئ ّية أو الحيات ّية قد متنع يف بعض األحيان من تحقيق رغبات اإلنسان[[[ ،كام أنّه يرى أ ّن اإلنسان
حيادي من حيث املاه ّية ،فال هو بالصالح وال هو بالطالح .إ ّن اإلنسان ميتلك القدرة عىل
كائن
ّ
االختيار ويستطيع السعي نحو األفضل[[[ ،وبطبيعة الحال فإ ّن القول إ ّن اإلنسان يستطيع تحديد
مصريه ينطوي عىل ناحية إيجابيّة؛ إذ يثبت أ ّن اإلنسان ميتلك إرادة وح ّريّة يف اتخاذ القرارات
والعمل عىل أساس ذلك؛ ومن ناحية أخرى فإ ّن تأثري بعض العوامل من قبيل املجتمع والبيئة
ألي يشء من هذه األمور
والوراثة عىل األعامل اإلرا ّدية وإن كان ال ميكن إنكاره ،ولكن ال ميكن ّ
الرضوري التذكري بهذه النقطة وهي
يشل قدرته عىل االختيار[[[ .ومن
أن يسلب إرادة اإلنسان أو ّ
ّ
أ ّن ألفرد أدلر وإن كان ال يؤمن باملصري والتقدير ،ويرى أ ّن اإلنسان ح ّر ومريد يف صنع مصريه،
كل ما يشاء؛ وذلك أل ّن ح ّريّة
إال أنّه مل يكن -يف الوقت نفسه -يؤمن بأ ّن اإلنسان ميكنه أن يكون ّ
اإلنسان محدودة ومق ّيدة[[[ ،وهذا يعني أنّه يذهب إىل القول بالجرب املعتدل ،وهو يف ذلك يُشبه
الجوهري بني رؤية
إل أ ّن االختالف
اإللهي يف التعاليم اإلسالميّة تقريبًاّ ،
القول بالقضاء والقدر
ّ
ّ
أدلر والرؤية اإلسالميّة يكمن يف أ ّن أنصار أدلر يذهبون إىل االعتقاد بأ ّن هذه القيود واملحدوديّات
يف اإلرادة تنشأ من قيود البيئة والعوامل الوراث ّية ،وهذه هي نقطة اختالف الرؤية اإلسالم ّية عن رؤية
األدلري (الجرب املعتدل) قد تشبه القضاء والقدر
ألفرد أدلر .وعىل الرغم من أ ّن نتيجة هذا االعتقاد
ّ
[[[  -انظر :شفيع آبادي ،عبد الله ،راهناميي ومشاوره شغيل ونظريّه هاي انتخاب شغل ((اإلرشاد واالستشارة املهن ّية ونظريّات انتخاب
فاريس).
املهنة) ،طبعة منقّحة ومزيدة ،)،ص  1391 ،86هـ ش( .مصدر
ّ
النفيس واملشاورة) ،2010 ،ص ،48
[[[  -انظر :يوهانسن ،ثور ،دين ومعنويت در روان درماين ومشاوره (الدين والروحان ّية يف العالج
ّ
ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :فريد برايت سده 1391 ،هـ ش.
[[[  -انظر :فتح عيل ،محمود ،انسان راه وراهنامشنايس (اإلنسان الطريق ومعرفة التوجيه واإلرشاد) ،ص  ،33مركز انتشارات مؤسسة
فاريس).
آموزيش وپژوهيش إمام خميني ،ط  ،1قم 1384 ،هـ ش( .مصدر
ّ
النفيس) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية:
[[[  -انظر :كوري ،جريالد ،نظريّه وكاربست مشاوره وروان درماين (نظريّة وتطبيق االستشارة والعالج
ّ
سيد يحيى مح ّمدي ،ص  1385 ،107هـ ش.
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اإللهي يف السلوك والعمل ،إال أنّهام يختلفان يف املاهيّة واملباين .وذلك أل ّن هناك بني املسلمني
ّ
إل أنّهم يرون أ ّن مج ّرد
من يؤمن بأ ّن اإلنسان ح ّر يف انتخاب أفعاله وأن يتّخذ قراراته يف الحياةّ ،
يل؛ أل ّن
الح ّريّة يف اتخاذ القرار ال يضمن تحقّق النتيجة النهائ ّية يف الخارج وعىل املستوى العم ّ
نتائج الخيارات كلّها بيد الله ومشيئته[[[ ،وقد ورد هذا املعنى يف آية من سورة الكهف رصاحة يف
َ
َ َ َ ُ َ َّ َ
ِش ٍء إ ّن فَاع ٌِل َذل َِك َغ ًدا إ َّل أ ْن ي َ َشاءَ
ِ
بيان عقيدة املسلمني؛ إذ يقول الله تعاىل :ول تقولن ل ْ ِ ِ
َّ ُ
الل .[[[وقد حدث يف الحياة اليوم ّية مرا ًرا أن يتّخذ الشخص قرا ًرا ويخطّط له ،وتكون جميع

الظروف والرشائط متوفّرة ومع ّدة إلنجاز األمر ،ومع ذلك ال يُكتب التحقّق ملا أراد .ويف تفسري
هذه الظاهرة يجب القول إ ّن تأثري إرادة اإلنسان -من وجهة نظر اإلسالم -ليس حتم ًّيا يف تحقيق
النتائج ،فإرادة اإلنسان يف التعاليم اإلسالميّة تقع يف طول إرادة الله سبحانه وتعاىل ،وللقضاء
والقدر اإلله ّيني دور يف تحقّق األمور ،مبعنى أنّه لو كانت جميع األمور واألرض ّيات مع ّدة لوقوع
اإللهي بعبارة أخرى ـ بتحقّق تلك الحادثة ،فإنّها لن
حادثة ما ،ومل تتعلّق إراد الله ـ أو القضاء
ّ
تتحقّق ،وهذا األمر يتّسق مع الكلمة الشهرية ألمري املؤمنني  ،إذ يقول( :عرفت الله سبحانه
بفسخ العزائم ،وحل العقود ،ونقض الهمم)[[[.

مستقل عن
ّ
إ ّن اإلنسان يف التعاليم اإلسالم ّية ليس مكْر ًها عىل القيام بأفعاله االختياريّة ،وال هو
إرادة الله ،بل هو يف ذلك بني أمرين .إ ّن فاعلية اإلنسان يف التعاليم الشيعيّة ،ال تتناىف أب ًدا مع
إرادة الله فيام يتعلّق بأفعال العباد ،بل هذا عني الواقع ،واملعرفة الصحيحة لله واإلنسان واإلدراك
مستقل بأفعاله
ًّ
االختياري ترشدنا إىل هذه الحقيقة ،فاإلنسان يف القيام ليس
الدقيق ملاه ّية الفعل
ّ
عن الله وال يستغني عنه ،وباإلضافة إىل تأثري قرار اإلنسان إرادته يف إنجاز األمور ،فإ ّن إذن الله
وتقديره وإرادته مؤث ّرة عىل مستوى أكرب؛ وبعبارة أخرى :إ ّن إرادة الله قد تعلّقت بأن تصدر أعاملنا
أي تأثري إلرادتنا[[[ .فاإلنسان فاعل ألعامله،
ع ّنا بإرادتنا ،ولو أنّه سبحانه مل يُرد ذلك ،ملا كان هناك ّ
وأفعاله اإلراديّة واالختياريّة تصدر عنه بفعل إرادته واختياره .ويف الوقت نفسه ال ميكن غض الطرف
عن أ ّن أصل نظام الوجود وجميع عامل الخلق ـ والذي يشكّل اإلنسان وإرادته جز ًءا منه ـ يقوم عىل
إرادة الله ومشيئته .لو قام شخص يف لحظة معيّنة بالعمل (أ) ،فإ ّن إمكان تحقّق هذا العمل يتوقّف
النفيس واملشاورة) ،2010 ،ص ،93
[[[  -انظر :يوهانسن ،ثور ،دين ومعنويت در روان درماين ومشاوره (الدين والروحان ّية يف العالج
ّ
ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :فريد برايت سده 1391 ،هـ ش.
[[[  -الكهف ( 23 :)18ـ .24
[[[  -نهج البالغة ،الحكمة رقم.250 :
[[[  -انظر :رجبي ،محمود ،انسان شنايس (األنرثوبولوجيا) ،ص  166ـ  ،167انتشارات مؤسسة آموزيش وپژوهيش إمام خميني ،ط ،7
فاريس).
قم 1384 ،هـ ش( .مصدر
ّ
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خاص ،وإنّ ا تعني
عىل إرادة الله ومشيئته ،ولكن هذا ال يعني أ ّن الشخص مجرب عىل القيام بعمل
ّ
أ ّن الله إذا مل يشأ ومل تتعلّق إرادته بصدور ذلك الفعل من العبد ،ملا متكّن العبد من القيام بذلك
الفعل أب ًدا ،فكون اإلنسان مختا ًرا بحيث يقوم بأفعاله بإرادته ال يعني أب ًدا استقالله وسيطرة إرادته
وهيمنتها عىل إرادة الله سبحانه وتعاىل ،إ ّن قدرة الشخص عىل إنفاذ إرادته وتوافر سائر الرشائط
األخرى ،تتوقّف بأجمعها عىل مشيئة الله وإذنه .وهذا ال يعني -بطبيعة الحال -أ ّن الله فاعل لتلك
محل إرادة اإلنسان أب ًدا[[[.
تحل ّ
األعامل ،فإرادة الله ـ من وجهة نظر اإلسالم ـ ال ّ

ّ
مسؤولية اإلنسان

إ ّن الشعور باملسؤول ّية يف نظريّة ألفرد أدلر يدعو إىل التأ ّمل أيضً ا ،فإ ّن نتيجة الحصول عىل
اإلرادة الح ّرة هي تق ّبل املسؤول ّية ،ويبدو أ ّن أدلر يوافق عىل ح ّريّة اإلنسان ومسؤول ّيته[[[ ،بيد أ ّن
الجوهري بني رؤيته ورؤية اإلسالم تكمن يف حجم هذه املسؤوليّة
النقطة املهمة واالختالف
ّ
وسعتها ،فمن وجهة نظر اإلسالم ،ال تقترص حياة اإلنسان عىل الدنيا ،وإمنا تستم ّر إىل اآلخرة أيضً ا،
مسؤول حتّى عن حياته األخرويّة يف يوم القيامة أيضً ا .ومن جملة
ً
وبالتايل فاإلنسان سوف يكون
فوائد هذا األمر تأصيل الق َيم يف وجود وكيان اإلنسان املسلم ،مبعنى أ ّن اإلنسان املسلم إنّ ا ال
يكذب وال يرسق وال يظلم؛ ألنّه يعلم أ ّن عليه أن َيْث َُل بني يدي الله يوم القيامة ،وعليه أن يتح ّمل
مسؤوليّة أعامله التي ارتكبها يف الدنيا .وعليه فإ ّن مسؤوليّة الفرد املسلم ال تقترص عىل حياته
الفرديّة واالجتامع ّية يف هذه الدنيا فقط ،وإنّ ا تشمل حياته األخرويّة أيضً ا ،وفيام يتعلّق بحجم
ومستوى مسؤول ّية اإلنسان يقول اإلمام عيل ( :اتقوا الله يف عباده وبالده ،فإنّكم مسؤولون
حتى عن البقاع والبهائم)[[[ .وبذلك نالحظ أ ّن اإلنسان مسؤول من وجهة نظر التعاليم الدينيّة،
ولك ّنه ليس مسؤولً عن ذاته وإشباع حاجاته فحسب ،بل هو كذلك مسؤول عن اآلخرين ،مبا يف
ذلك املدن وحتى الحيوانات أيضً ا.

ّ
ّ
اخليالية
الغائي�ة

تع ّد النزعة الغائ ّية الخيال ّية ( )Fictional Finalismهي األخرى من املفاهيم الجديرة بالنقد يف
[[[  -انظر :واعظي ،أحمد ،انسان از ديدگاه اسالم (اإلنسان من وجهة نظر اإلسالم) ،ص  ،118انتشارات سمت ،ط  ،7طهران1385 ،
فاريس).
هـ ش( .مصدر
ّ
النفيس واملشاورة) ،2010 ،ص ،65
[[[  -انظر :يوهانسن ،ثور ،دين ومعنويت در روان درماين ومشاوره (الدين والروحان ّية يف العالج
ّ
ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :فريد برايت سده 1391 ،هـ ش.
[[[  -نهج البالغة ،الخطبة رقم.167 :
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نظريّة ألفرد أدلر .لقد كانت فلسفة ( )As ifالتي أبدعها هانس فيهينغر (1965م) قد تركت تأثريها
عىل اتجاه ألفرد أدلر .فقد ترك هذا املفهوم تأثريه عىل الغايات واألهداف الخيال ّية ألدلر .فالخياالت
الواقعي ،ولك ّنها تساعد الناس عىل مواجهة الحقائق
( )Fictionsأفكار ليس لها وجود يف العامل
ّ
بشكل أفضل ،من ذلك -عىل سبيل املثال -أ ّن الفكرة القائلة إ ّن جميع الناس يولدون متساوين هي
دليل ومرش ًدا لنا يف حياتنا اليوميّة ،ولك ّنه
إل أنّها تشكّل ً
فكرة خياليّة ،وعىل الرغم من عدم واقعيّتها ّ
خيال نافع للتعاطي والتعامل مع اآلخرين بشكل أفضل ،ومل يكن حقيقة واقع ّية .ويف الحقيقة فإن
رسالة هذا الرأي ألدلر وفلسفة ( )As ifهي أننا نتعامل مع الق َيم األخالقية كام لو كانت أمو ًرا واقعية
وحقيقية يف حني أنها ليست كذلك يف الواقع فهي ليست حقيقية[[[ .إن هذا الرأي من أدلر يتامهى

ويتسق مع اإلطار الظاهرايت لنظريّته أيضً ا[[[ .إن عدم واقعية القيَم األخالقية من املباحث الها ّمة يف
فلسفة األخالق ،حيث ميكن بحثها ومناقشتها من ناحيتني ،فهي من ناحية تعود إىل األنرثوبولوجيا
أيضً ا ،ونتيجة هذه الرؤية هي أن اإلنسان يف باطنه ودخيلته حيادي تجاه الق َيم األخالقية (كام سبق
أن ذكرنا) ،وأن هذه الق َيم تقع مور ًدا الهتامم اإلنسان مبا تحتوي عليه من اآلليات املحتملة .إن هذه
َْ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ [[[
الرؤية تخالف النص الرصيح للقرآن الكريم؛ يف قوله تعاىل :فألهمها فجورها وتقواها ، وقوله
ْ َ ُْ ََ
ْ َ ْ َ ُْ ْ َ ْ ْ َُْ
ُ
ِك ْم ِإَون أ َسأت ْم فل َها .[[[حيث ّ
تدل هذه اآليات عىل أن للعمل
ح َسن ُت ْم ِلنفس
تعاىل :إِن أحسنتم أ
الصالح والعمل القبيح حقيقة واقعية ،وأنهام يرتكان أث ًرا واقع ًيا عىل روح اإلنسان ونفسه .إن اإلنسان
طبقًا للتعاليم اإلسالم ّية ميتلك بُع ًدا فطريًا تقع عىل عاتقه مهمة تحديد جانب من كليات الفضائل
والرذائل األخالقية .إن جميع الناس ميتلكون القدرة عىل متييز بعض مصاديق الخري والرش .فقد أق ّر
جميع الناس عرب التاريخ بحسن الصدق والشجاعة واإليثار والعدالة وما إىل ذلك ،كام أقروا بقبح
الكذب والغش والظلم وما إىل ذلك من املوبقات األخرى[[[ .إن هذه األمور من املوارد التي يق ّر
بها الكثري من الناس ،بل ورمبا جميع البرش يف جميع أقطار الدنيا -مبا يف ذلك املناطق واألصقاع
[1] - See: Sharf. Richard S (2012), Theories of Psychotherapy and Counseling Concepts and Case, Belmont: A Division
of Cengage Learning, Inc, 20 Davis Drive. P. 126.
[[[  -انظر :كوري ،جريالد ،نظريّه وكاربست مشاوره وروان درماين (نظريّة وتطبيق االستشارة والعالج النفيس) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية:
سيد يحيى محمدي ،ص  1385 ،107هـ ش؛ شفيع آبادي ،عبد الله ونارصي ،غالم رضا ،نظريّه هاي مشاوره وروان درماين (نظريّات
االستشارة والعالج النفيس) ،ص  1392 ،87هـ ش؛ ساعتجي ،محمود ،نظريّه هاي مشاوره ورواندرماين (نظريّات املشاورة وعلم النفس
العالجي) ،ص  ،33طهران 1383 ،هـ ش.
[[[  -الشمس (.8 :)91
[[[  -اإلرساء (.7 :)17
[[[  -انظر :گرامي ،عبد الحسني ،انسان در اسالم (اإلنسان يف اإلسالم) ،ص  ،116نرش معارف ،ط  ،8قم املقدسة 1387 ،هـ ش.
(مصدر فاريس).
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دليل عىل فطرية بعض األمور األخالقية .ومن
التي مل يكن لها حظ من تعاليم األنبياء -وهذا يشكل ً
ناحية أخرى فإن القول بعدم واقعية الق َيم األخالقية ينطوي عىل تداعيات وتبعات خطرية ال ميكن
املرور عليها مرور الكرام .فلو مل يكن هناك واقعية وحقيقة للعبارات األخالقية ،سوف يرتتب عىل
ذلك نتائج ،ومن بينها :عدم قابلية القضايا األخالقية لالتصاف بالصدق والكذب ،وعدم وجود
املعيار ملعقولية األحكام األخالقية ،والتعددية األخالقية ،والنسبية األخالقية .وفيام يتعلق باملورد
األول ،يجب القول إن الصدق يعني مطابقة القضية للواقع ،والكذب يعني عدم مطابقة القضية
للواقع .وعليه عندما تكون القضايا األخالقية إنشائية وغري واقعية ،عندها ال يكون هناك معنى
للكالم عن صدق وكذب القضايا األخالقية .وفيام يتعلق باملورد الثاين يجب القول إن البيان
العقالين لألحكام األخالقية إمنا يكون ممك ًنا عندما تقوم هناك عالقة منطقية بني القيَم والحقائق
أي عالقة منطقية
الخارجية ،وأما إذا كانت األحكام األخالقية من سنخ اإلنشائيات ،لن تكون هناك ّ
أي دليل عقيل أن يثبتها .وفيام يتعلق بالتداعيات والتبعات السلبية
فيام بينها ،بل ولن يكون بإمكان ّ
املرتتبة عىل هذا الكالم ،يجب القول :إن من بني النتائج املرتتبة عىل هذا االعتقاد أن جميع
النظريّات واألحكام األخالقية مهام كانت متعارضة ومتناقضة سوف تكون مقبولة بنسبة واحدة،
من ذلك عىل سبيل املثال أ ّن قض ّية (الصدق حسن) وقض ّية (الصدق قبيح) سوف تكونان معتربتني
بدرجة واحدة ،وهذا يف الحقيقة رضب من الجمع بني النقيضني ،وهو باطل بالبداهة .وفيام يتعلّق
األخالقي واحدة
بالتبعة الرابعة املرتتبة عىل عدم الواقع ّية ،ميكن القول أيضً ا :إ ّن النسب ّية يف الحقل
ّ
أي جذور يف
من تداعيات عدم واقعيّة املفاهيم األخالقيّة؛ إذ عندما ال تكون لألحكام األخالقيّة ّ
الحقيقة والواقع ،وعندما تكون تابعة للرغبات الفرديّة أو األذواق االجتامع ّية ،فإ ّن هذه األحكام
جهاتهم
األخالق ّية بطبيعة الحال سوف تكون عرضة
بتغي األذواق والرغبات لدى األفراد أو تو ّ
للتغي ّ
ّ
االجتامع ّية .إن السلوك الذي يُع ّد اليوم حس ًنا ،سوف يعترب يف قابل األيام بفعل التغيري والتح ّول
الخاصة
ظل بعض الظروف الفكريّة واالجتامعيّة
حا ،وإ ّن السلوك الذي يُع ّد يف ّ
ّ
االجتامعي قبي ً
ّ
التغي الطارئ عىل تلك الظروف حس ًنا[[[ ،يف حني أ ّن الق َيم األخالق ّية تقوم
حا ،سوف يُع ّد بفعل
قبي ً
ّ
عىل حقائق عين ّية ،وإ ّن املفاهيم التي تستعمل يف األخالق بوصفها من املفاهيم الق َيم ّية ،ليست
مستقلّة عن املفاهيم النظريّة والواقع ّية[[[.
[[[  -انظر :مصباح اليزدي ،محمد تقي ،فلسفه اخالق (فلسفة األخالق) ،ص  ،33رشكت چاب ونرش بني امللل ،ط  ،4طهران1388 ،
فاريس).
هـ ش( .مصدر
ّ
اخالقي (نقد ومناقشة املدارس األخالق ّية) ،ص  ،331انتشارات مؤسسه
[[[  -انظر :مصباح اليزدي ،محمد تقي ،نقد وبرريس مكاتب
ّ
آموزيش پژوهيش امام خميني ،ط  1392 ،3هـ ش( .مصدر فاريس).
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األخالقي وغري
ومن بني النتائج املرتتبة عىل هذا الرأي ،أنّه ال يكون مث ّة معنى لنقد السلوك
ّ
الحقيقي يف
األخالقي لآلخرين؛ إذ عندما نق ّر بالنسب ّية ،لن يكون هناك من وجود للحسن والقبح
ّ
ّ
الخارجي؛ أل ّن األخالق ّيات يف الحقيقة ليس لها واقع ّية عين ّية ،وإنّ ا هي أمور تابعة لألذواق
العامل
ّ
واألمزجة .وهكذا ال معنى للسعي من أجل الحصول عىل األحكام األخالق ّية؛ إذ ال واقع ّية لها طبقًا
لهذه الرؤية .وإن السعي وراء العثور عىل أجوبة ألسئلة من قبيل :هل إسقاط األج ّنة أمر صائب؟
وهل املوت الرحيم إجراء صحيح؟ وهل قتل آالف األبرياء من البرش بأسلحة الدمار الشامل سلوك
سوي؟ ستكون كلّها جهود اعتباط ّية وعبث ّية ،وال معنى لها ،وسوف تكون األخالق جوفاء وفارغة
ّ
يبي الحدود
الواقعي
الواقعي أو غري
من املحتوى ،ولن يبقى يشء منها .كام أ ّن الرأي
األخالقيّ ،
ّ
ّ
ّ
األخرى يف الحياة أيضً ا .وإ ّن السياسة واالقتصاد (الربا والحالل والحرام) ،والعالقات املتبادلة بني
األفراد ،وتربية األوالد ،والزواج وما إىل ذلك من مفردات الحياة ،سوف تتأث ّر جميعها بهذه القض ّية.
فإذا مل يكن لألخالق واقعيّة عينيّة ،فلن تكون مث ّة قيود أو حدود تح ّد من سلوك األشخاص.

النبي
تصب يف إطار تكميل القيَم األخالقيّة ،وقد ُروي عن
نعلم جي ًدا أن جهود األنبياء إنّ ا كانت
ّ
ّ
األكرم ’ ،أنّه قال( :إمنا بُعثت ألمتّم مكارم األخالق) ،ويف هذه الحالة فإ ّن هذه الق َيم إذا مل تكن
تعكس الواقع ،فإ ّن واح ًدا من األهداف الرئيسة لألنبياء سوف تفقد معناها[[[ .ورد يف بعض كتب
نظريّات الشخصيّة املثاليّة بشأن شاب يافع كان قد راجع أدلر بسبب شعوره بالذنب من االستمناء،
فأجابه أدلر إ ّن الجمع بني هذين األمرين (االستمناء والشعور بالذنب) كثري عليك ،فإ ّما أن تستمني
رسيري،
دون شعور بالذنب ،أو تشعر بالذنب دون استمناء[[[ .وعىل الرغم من كون هذا مجرد مثال
ّ
يبي جان ًبا من رؤية ألفرد أدلر بشأن األخالق ّيات.
ّ
إل أنّه يف الح ّد األدىن ّ

وقد عمد أدلر إىل ترسية حتى هذه الالواقع ّية إىل مفهوم اإلله أيضً ا ،فقد ذهب إىل االعتقاد
النفيس فكرة ذهن ّية ،وبالنسبة إىل رجل الدين حقيقة واقع ّية .إن الجهود
بأ ّن الله بالنسبة إىل العالِم
ّ
اإلنسان ّية جوهرة إنسان ّية ،ومن خالل بيان هذا املوضوع القائل بأ ّن األفراد يتّجهون عىل الدوام نحو
انعكاسا غائيًّا أو تجلّيًا عينيًّا للغاية النهائيّة.
األهداف املنشودة وكأنّها موجودة ،قد اعترب فكرة اإلله
ً
يل لله يف حياة األشخاص ،وأ ّن
وقد تع ّرض أدلر إىل النقد بسبب تجاهله للدور
الواقعي والعم ّ
ّ
[[[  -انظر :خواص ،أمري ،وحسيني قلعه بهمن ،أكرب ،ودبريي ،أحمد ،وحسني رشيفي ،أحمد ،وباكبور ،عيل ،وإسالمي ،محمد تقي،
فاريس).
فلسفه ي اخالق (فلسفة األخالق) ،دفرت نرش معارف ،ط  ،5طهران 1388 ،هـ ش( .مصدر
ّ
[[[  -انظر :شولتز ،دوان ،وشولتز ،سيدين ألن ،نظريّه هاي شخصيت (نظريّات الشخص ّية) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية سيد يحيى مح ّمدي،
ص  1383 ،151هـ ش.
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يل[[[ .طبقًا لرؤية أدلر فإ ّن الرغبة يف االقرتاب من الله ،واتباع أوامر
الحياة ليس لها ّ
أي معنى داخ ّ
الله ،واالتحاد معه ،متثّل أهداف الجهود اإلنسانية من أجل الوصول إىل الكامل .وطبقًا لرؤية أتباع
أدلر فإ ّن فكرة اإلله -وليس الله بوصفه وجو ًدا حقيق ًّيا وواقع ًّيا -تؤ ّدي بنا إىل التمكّن من تعريف
مفهوم الكامل من زاوية الفرد واملجتمع يف إطار تحقيق األهداف والغايات املعنويّة والروح ّية يف
املستقبل ،وخلق املسارات املعرفيّة والشعور العاطفي املناسب[[[ .هذا يف حني أ ّن الله سبحانه
وتعاىل من وجهة نظر اإلسالم هو خالق الناس والحيوانات والسامء واألرض وجميع الكائنات يف
َّ ُ َ ُ ُ ّ
ك َ ْ
ش ٍء.[[[
الكون وعامل الوجود أيضً ا :الل خال ِق ِ

ويف الحقيقة فإ ّن األنرثوبولوجيا اإلسالميّة ال ميكن أن تكون من دون الخوض يف مفهوم اإلله؛
اإلسالمي ـ يعتقدون أ ّن الناس هم خلق الله ،وأ ّن الله
إذ إ ّن جميع املسلمني ـ طبقًا لتعاليم الدين
ّ
ال يع ّد موجو ًدا (وجو ًدا) واقع ًّيا بالنسبة إىل علامء الدين فقط (كام كان أدلر يقول إ ّن الله ال يكون
واقعي بالنسبة إىل جميع املسلمني ،حيث
إل عند رجال الدين) ،بل هو موجود
شيئًا واقعيًّا وحقيقيًّا ّ
ّ
َ َ ُّ َ ْ ْ َ ُ َّ َ
النسان إِنك
تقوم بينهم وبني الله عالقة وارتباط
تكويني ،ويتّجهون إليه س ً
ّ
ريا نفسيًّا وذاتيًّا :يا أيها ِ
ْ
َّ
َّ
َ
َّ
َ ٌ َ َّ َ
ُ
ك َك ْد ًحا َف ُم َلقِيهِ ،[[[و إنا ِل ِ ِإَونا إلَهِ َ
ا
ر
جعون.[[[
ِ
ِ
ِ
كدِح إِل رب ِ

ال ّ
شك أ ّن من بني أه ّم أنحاء أسلوب حياة اإلنسان املسلم ارتباطه بخالقه ،وهذا ما يؤكّده
َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ع ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِني ك َِتاباً
وضع العبادات ،مبا يف ذلك الفرائض اليوم ّية الخمسة :إِن الصلة كنت
ُ ً
كل عالقة ارتبا ٌ
ط بني طرفني يف الح ّد األدىن ،والعالقة بني اإلنسان وبني الله
َم ْوقوت ،[[[فث ّمة يف ّ
منفعل،
ً
فاعل ،والطرف اآلخر
ً
بدورها ذات طرفني أيضً ا .ويف بعض العالقات يكون أحد األطراف
فاعل
ً
من ذلك -عىل سبيل املثال -أ ّن العالقة بني اإلنسان واألشياء املحيطة به ،يكون اإلنسان فيها
وسائر األشياء األخرى منفعلة ،ويف بعض العالقات االجتامع ّية األخرى ،يقف اإلنسان يف قبال
سائر الناس ،ويكون األشخاص اآلخرون فاعلون مثله ،ويتأث ّرون به ويؤث ّرون فيه بشكل متزامن .إن
الفرق بني العالقات اإلنسان ّية املتبادلة والعالقة القامئة بني اإلنسان واألشياء ،يكمن يف أ ّن تأثري
النفيس واملشاورة) ،2010 ،ص  61ـ
[[[  -انظر :يوهانسن ،ثور ،دين ومعنويت در روان درماين ومشاوره (الدين والروحان ّية يف العالج
ّ
 ،62ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :فريد برايت سده 1391 ،هـ ش.
[2] - See: Ambrus, Z. (2009). “Theological aspects of Alfred Adler’s individual psychology”. European Journal of Science
and Theology, No5, Vol3.
[[[  -الرعد (16 :)13؛ الزمر (.62 :)39
[[[  -االنشقاق (.6 :)84
[[[  -البقرة (.156 :)2
[[[  -النساء (.103 :)4
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شعوري ،يف حني أ ّن تأثري األشخاص عىل بعضهم تأثري وا ٍع ومطلوب،
األشياء عىل اإلنسان تأثري ال
ّ
فاعل .ومث ّة نوع من العالقات ال يكون فيها أحد األطراف
ً
وبالتايل ال ميكن اعتبار تأثري األشياء أم ًرا
منفعل أب ًدا ،والعالقة القامئة بني اإلنسان وبني الله من هذا القبيل ،ويت ّم التع ّرض إىل بحث هذه
ً
العالقة واالرتباط وكيفيته يف البحوث االعتقاديّة إىل ح ّد كبري .ويف الرؤية الكونية اإلسالم ّية يت ّم
التكويني بني الله واإلنسان ،فالعالقة التكوينيّة القامئة بني الله واإلنسان
بحث العالقة واالرتباط
ّ
عالقة بني الخالق واملخلوق ،وبني الخالق الذي ميثّل الكامل املطلق وبني املخلوق الذي ميثّل
الحاجة والفقر املطلق ،والذي أودع الله فيه بعض االستعدادات والطاقات الكامنة بإرادته ،وقد
أشار الله سبحانه وتعاىل إىل هذه العالقة الوجوديّة والتكوين ّية بينه وبني اإلنسان يف القرآن الكريم،
َ َ ُّ َ ْ ْ َ ُ َّ َ َ ٌ َ َ ّ َ َ ْ ً َ ُ َ
[[[
النسان إِنك كدِح إِل ربِك كدحا فملقِيهِ. 
بقوله :يا أيها ِ

هذا مع أ ّن العالقة مع الله من وجهة نظر أدلر يت ّم النظر إليها مبا هي غاية وهدف يف املستقبل
بوصفها غاية خياليّة وذهنيّة ال واعية ،يف حني أنّها من وجهة نظر الدين تع ّد بحثًا مق ّد ًسا عن حقيقة
عينيّة[[[ .وعالقة اإلنسان بالله يف اإلسالم عالقة حقيقيّة وليست عالقة ذهنيّة .ويتق ّرب اإلنسان

وجودي من خالل العبادة واتباع األوامر اإلله ّية .ويرى اإلسالم أ ّن جميع العامل
من الله عىل نحو
ّ
وجميع الكائنات -ومن بينها اإلنسان -مخلوقات لله؛ ولذلك فإنّها تقيم معه عالقة تكوين ّية واقع ّية،
ومن هنا يجب عىل املكلف -من أجل الحفاظ عىل هذا االرتباط -أن ميارس هذه التكاليف
َ
َّ َ َ ْ
ومن بينها الصالة خمس م ّرات يف اليوم يف الح ّد األدىن :أق ِ ِم
الصلة ِلِك ِري[[[؛ وذلك أل ّن
َّ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ
الن َس إِل
العبادة -التي هي الغاية من خلق اإلنسان يف املنظور
اإلسالمي :وما خلقت ِ
ّ
الن و ِ
َُُْ
[[[
ل
ِلعبدون - مقرونة بالطاعة .وعىل املسلم باعتباره مخلوقًا وعب ًدا لله أن يطيع أوامر الله ،وتتج ّ
هذه الطاعة عىل شكل أنواع العبادات الثابتة.

ّ
اإلنساني�ة)
عقدة النقص (مصدر أكرث الدوافع

إ ّن عقدة الشعور بالنقص نقطة أخرى من موارد النقد يف هذه النظريّة ،وميكن القول إ ّن مصدر
كثري من جهود اإلنسان -من وجهة نظر أدلر -تكمن يف عقدة شعوره بالنقص .وبشكل عا ّم ال ميكن
[[[  -االنشقاق (.6 :)84
النفيس واملشاورة) ،2010 ،ص ،67
العالج
يف
ة
ي
والروحان
(الدين
ومشاوره
درماين
روان
در
ومعنويت
دين
ثور،
[[[  -انظر :يوهانسن،
ّ
ّ
ترجمه إىل اللغة الفارسية :فريد برايت سده 1391 ،هـ ش.
[[[  -طه (.14 :)20
[[[  -الذاريات (.56 :)51
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القبول بالنظرة التي تحرص الدوافع اإلنسانيّة بعامل واحد فقط .وكام سبق أن ذكرنا ،فإ ّن اإلنسان
من وجهة نظر اإلسالم -كائن ذو بُعدين ،فمن ناحية نجد أ ّن جميع أفعال اإلنسان ذات مستويني؛الباطني يتمثّل يف نوايا األشخاص ،فإ ّن ن ّية
الباطني ،واملستوى
الظاهري ،واملستوى
املستوى
ّ
ّ
ّ
الشخص إذا كانت لله ،فإ ّن روحه سوف تتكامل ،وتقرتب من الله بنحو من األنحاء .ويف الحقيقة
فإ ّن التقرب إىل الله يعني من بعض الجهات أ ّن اإلنسان قد أوجد يف ذاته بعض الصفات اإللهيّة
وخصائصها؛ ومن ناحية أخرى فإ ّن هذا القرب من الله يعني أ ّن جميع أفعال اإلنسان -مبا يف ذلك
يئ املتمثّل يف تسامي الفطرة
تلك األفعال اليوم ّية والروتين ّية -ميكن أن
ّ
تصب يف مسار الهدف النها ّ
اإلنسان ّية وازدهارها ،فإ ّن أمو ًرا من قبيل :تناول الطعام ،واالستجامم واالسرتاحة ،والعمل والنشاط،
وتحصيل العلم ،وتلبية الرغبات الجنسيّة ضمن األطر املرشوعة ،ميكنها بأجمعها أن توفّر األرضيّة
ُ ْ َّ
الزدهار وتكامل الفطرة اإلنسان ّية ،رشيطة أن تكون من أجل الله والحصول عىل مرضاته :قل إِن
اي َو َم َمات ِ َّلِ َر ّب الْ َعالَم َ
َص َلت َون ُ ُسك َو َمْ َي َ
ني .[[[إ ّن هذه املوارد بأجمعها تثبت أه ّم ّية الن ّية
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والدافع وأسباب السلوك يف اإلسالم .ويف الحقيقة فإ ّن الن ّية متثّل روح عمل الشخص املسلم،
وإذا كان ظاهر أفعاله وأعامله حس ًنا ،ومل تكن نيّته ودافعه يف ذلك مرضاة الله سبحانه وتعاىل،

الظاهري لن تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعاىل ،وعىل هذا األساس فإ ّن
فإ ّن أعامله رغم حسنها
ّ
الدافع يف جميع األفعال الجوانح ّية والجوارح ّية لإلنسان من وجهة نظر التعاليم اإلسالم ّية -خالفًا
لرؤية أدلر القائل بأ ّن عقدة الشعور بالنقص متثّل منشأ وداف ًعا لكثري من النشاطات اإلنسان ّية -ميكن
أن تكون من أجل اكتساب مرضاة الله ،ويف هذه الحالة فإ ّن اإلنسان سوف يسري يف طريق القرب
من الله سبحانه وتعاىل.

وال ّ
شك أ ّن الهدف والغاية من الحياة واحدة من أهم األبحاث يف اتجاه ألفرد أدلر ،ورمبا أمكن
القول إ ّن الفارق األه ّم بني رأي أدلر وبني ما ورد يف تعاليم اإلسالم حول اإلنسان يعود إىل الغاية
والهدف من الحياة ،والنقطة الجديرة بالتأ ّمل يف بيان الغاية الرئيسة من الحياة من وجهة نظر أدلر
أنّه يرى أنّها عبارة عن التغلب عىل عقدة الشعور بالنقص وطلب الكامل ،وهو يرى أ ّن االستعالء
يبي سبب هذا االفرتاق ،وما
والسلبيّ ،
يب
وطلب الكامل ميكن أن يختار املسار اإليجا ّ
إل أنّه مل ّ
ّ
يب املتمثّل
الذي يحدث حتى يعمل الشخص عىل توجيه رغبته يف الكامل نحو املسار اإليجا ّ
يئ
بخدمة اآلخرين والرتبية والتعليم ،يف حني يعمل الشخص اآلخر عىل توجيه مساره االستعال ّ
وحب الجاه والرثوة واملناصب عرب
السلبي املتمثّل باكتناز األموال
يف طلب الكامل يف االتجاه
ّ
ّ
[[[  -األنعام (.162 :)6
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سلوك الطرق السياسيّة الخاطئة ،والسؤال األكرث ج ّدية يف هذا الشأن هو :هل هذا املورد وحده
هو الذي يشكّل الغاية من الحياة؟ إ ّن هذه الرؤية إىل الحياة وأهدافها تتعارض مع تعاليم الدين
اإلسالمي -من وراء جميع أفعاله إىل
اإلسالمي ،فاإلنسان املسلم يسعى -من وجهة نظر الدين
ّ
ّ
خاصة ،وهذه الغاية موجودة يف جميع أفعال اإلنسان ،وتس ّمى الن ّية .وبالنظر إىل ن ّية
هدف وغاية
ّ
الشخص املسلم واملؤمن ميكن اعتبار جميع حياته هادفة .إ ّن هذه الغاية يف حياة اإلنسان املسلم
واملؤمن تنشأ من رؤيته الصحيحة والصائبة إىل أصل خلق الكون واإلنسان ،بحيث يرى الكون
والخلق بأجمعه هادفًا[[[.
اإلسالمي ،إنّ ا هو لهداية
إ ّن الهدف والغاية من الخلق وإرسال الرسل ـ من وجهة نظر الدين
ّ
يل يف نهج البالغة،
الناس وتحقيق جميع الكامالت الفطريّة ،ويف هذا السياق روي عن اإلمام ع ّ
أنّه قال يف بيان الغاية من إرسال الرسل وبعث األنبياء( :ليستأدوهم ميثاق فطرته ،ويذكّروهم
منيس نعمته)[[[ ،وقد رصد اإلسالم لإلنسان مرحلتني من الحياة؛ إحداهام يف الدنيا ،واألخرى يف
ّ
اآلخرة ،والحياة الدنيا مق ّدمة للحياة يف اآلخرة .والغاية األخرية لإلنسان هي القرب من الله سبحانه
وتعالىن واملراد من القرب هنا هو الوصول إىل اإلدراك العميق واملبارش لعالقة اإلنسان مع الله،
إل
الحقيقي للنفس ،والقرب من الله ال يتحقّق ّ
وهو مقام يحصل بواسطة االختيار وبفعل التكامل
ّ
من خالل العبادة ،وال ميكن لإلنسان أن يتق ّرب من الله من غري مسار العبادة .وبطبيعة الحال فإ ّن
العبادة من وجهة نظر اإلسالم ال تقترص عىل الصالة والصوم واألفعال املناسكيّة فقط ،ويف الحقيقة
اإللهي من خالل امتثال
فإ ّن اإلنسان املسلم إنّ ا يستطيع الوصول إىل هذه املرحلة من القرب
ّ
التكاليف الدين ّية ،وأن تكون جميع أعامله يف الحياة ضمن دائرة اإلميان بالله واملعاد واآلخرة لغاية
القرب من الله سبحانه وتعاىل؛ إذ عندما تكون جميع أعامل اإلنسان لله ،فإن جميع هذه األعامل
سوف تعترب عباديّة ،والعبادة تق ّرب اإلنسان من الله ع ّز وجل[[[.
النقطة األخرى بشأن اختالف رؤية اإلسالم عن رؤية ألفرد أدلر ،تدور حول مفهوم الكامل،
فالكامل من وجهة نظر أدلر يكمن يف تحقّق بعض الخصائص التي تؤدي إىل التغلب عىل الشعور
بعقدة النقص ،كام ميكن من خالل البحث يف املصادر ذات الصلة اقتباس الجهود من أجل

[[[  -انظر :أبو ترايب ،عيل ،نقد مالك هاي بهنجاري در روان شنايس (نقد املالكات املعياريّة يف علم النفس) ،ص  ،286مركز انتشارات
فاريس).
مؤسسة آموزيش وپژوهيش إمام خميني ،ط  ،1قم1386 ،هـ.ش( .مصدر
ّ
[[[  -نهج البالغة ،الخطبة رقم.1 :
[[[  -انظر :أبو ترايب ،عيل ،نقد مالك هاي بهنجاري در روان شنايس (نقد املالكات املعياريّة يف علم النفس) ،ص  251ـ 1386 ،252
فاريس).
هـ ش( .مصدر
ّ
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الكامل واالستعالء والحركة يف إطار الوصول إىل الدرجات العليا إلمكانات اإلنسان وتحقيق ذاته
أيضً ا ،وهذا املفهوم بدوره يختلف اختالفًا جوهريًّا مع تعريف الكامل يف التعاليم اإلسالم ّية ،من
ذلك أ ّن كامل الشجرة أو الحيوان -عىل سبيل املثال -يكمن يف تفتّح استعدادهام والذي ميكن
التع ّرف عليه من طريق املشاهدة والتجربة واالختبار ،ولكن من الواضح أ ّن كامل النبات والحيوان
ين .واألشخاص الذين مل يصلوا إىل الكامالت املعنويّة والروحيّة لإلنسان،
أدىن من الكامل اإلنسا ّ
معي
ال ميتلكون القدرة عىل إدراك الكامالت اإلنسان ّية .كام أ ّن لكامل الحيوان والنبات ح ّد ّ
ميكن إدراكه بسهولة ،وكان هذا الحد ثابتًا بني أنواع أفراد الصنف الواحد منها عرب القرون ،وميكن
الوصول إىل هذا التعريف من خالل دراسة وبحث مجموعة منها ،إلّ أ ّن املعرفة الكاملة للكامالت
اإلنسانيّة -وال سيّام منها الكامالت املعنويّة والروحيّة -ليست من قبيل معرفة الحيوانات والنباتات
التي ميكن معرفتها بواسطة املشاهدة والتجربة واالختبار؛ إذ إ ّن الكامالت الروح ّية واملعنويّة
والفضائل املعنويّة لإلنسان ال تقبل اإلدراك
الحس[[[ .إ ّن الكامل عبارة عن ذلك اليشء الذي
ّ
يختص بها
تتوقّف عليه متام ّية ذلك اليشء ويؤ ّدي إىل اكتامله .إ ّن الكامل بخالف السعادة -التي
ّ
اإلنسان -ال ينحرص باإلنسان ،فللحيوان والنبات كامل أيضً ا ،من ذلك أن كامل الشجرة -عىل سبيل
كل واحد من طاقات
املثال -يكمن يف إنتاج الثامر ،وبهذا التعريف يكون الكامل مبعنى فعل ّية ّ
مثل أ ّن اإلنسان إذا وصل إىل املرحلة التي يتمكّن فيها من
اإلنسان؛ ألنّه يستوجب كامله ،من ذلك ً
كامل له ،وأ ّما السعادة فهي متثّل الكامل
ً
السري والنطق والتعلّم والدراسة وما إىل ذلكُ ،ع ّد ذلك
يئ يتحقّق بفعليّة جميع طاقاته الكامنة ،وال سيّام منها كامالته
يئ بالنسبة له ،والكامل النها ّ
النها ّ
الفطريّة[[[ .وهذا النوع من الكامل (السعادة) ينشأ من االختالف يف الرؤية األنرثوبولوج ّية لإلسالم
باملقارنة مع رؤية ألفرد أدلر.

ّ
الشخصية يف السنوات األوىل من الطفولة
التأكيد على تبلور

لقد ذهب ألفرد أدلر إىل االعتقاد بأ ّن أسلوب الحياة الف ّذ لإلنسان يتبلور خالل األعوام الستة
األوىل من حياته ،وأ ّن لألحداث املقبلة تأثريات عميق ًة عىل من ّو شخصيّة اإلنسان[[[ .وعىل الرغم
من إقرارنا بدور مرحلة الطفولة يف تبلور الشخصيّة الواقعيّة ،ولكن يبدو أ ّن حرص تبلور أسلوب
[[[  -انظر :املصدر أعاله ،ص  215ـ  1386 ،216هـ ش.
فاريس).
[[[  -انظر :گرامي ،عبد الحسني ،انسان در اسالم (اإلنسان يف اإلسالم) 1387 ،هـ ش( .مصدر
ّ
النفيس) ،ترجمه إىل اللغة
[[[  -انظر :كوري ،جريالد ( 2005م) ،نظريّه وكاربست مشاوره وروان درماين (نظريّة وتطبيق االستشارة والعالج
ّ
الفارس ّية :سيد يحيى مح ّمدي ،ص 1385 ،110هـ ش.
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الحياة يف مرحلة الطفولة مجانب للصواب ،فهل ميكن لألطفال بعمر السادسة أن يح ّددوا أهدافهم
ريا من الشباب وحتى طالب الجامعات ،وهم حيارى
وغاياتهم من حياتهم؟ يف حني أنّنا نرى كث ً
ضائعون يف مسار الحياة ،وال يستطيعون اتخاذ القرارات املناسبة والصحيحة فيام يتعلّق بأهدافهم
وغاياتهم يف هذه الحياة .وعليه كيف ميكن للطفل الذي مل يبلغ املرحلة الذهن ّية والفكريّة الكافية
أن يرسم لنفسه األهداف الخياليّة لحياته؟!

استنت�اجات ّ
نقدية

لقد كان الغرض من هذه املقالة هو دراسة ونقد املباين األنرثوبولوجيّة ألسلوب الحياة عند
يتجل يف مفهوم
ّ
ألفرد أدلر من وجهة نظر اإلسالم ،حيث يختلف رأي أدلر حول اإلنسان -والذي
الرضوري نقد رؤيته ومناقشتها يف
أسلوب حياته ومنطها -عن رأي اإلسالم بشأن اإلنسان ،ومن
ّ
ضوء املباين اإلسالميّة من أجل تطبيقها عىل الرشائط الثقافيّة والدينيّة ألقطارنا ،فاإلنسان من وجهة
وتتجل أه ّم دوافعه يف الحوافز االجتامعيّة؛ وأ ّما من وجهة نظر
ّ
اجتامعي،
نظر ألفرد أدلر كائن
ّ
معنوي) ،وحياته ال تقترص عىل الحياة يف هذه الدنيا
(مادي/
اإلسالم ،فإ ّن اإلنسان كائن ذو بعدين
ّ
ّ
فقط ،وإنّ ا تشكّل الحياة الدنيا مق ّدمة للحياة يف عامل اآلخرة .كام أ ّن حياة اإلنسان ال تنحرص ببيئته
االجتامعيّة ،بل إن له ارتباطًا بذاته باإلضافة إىل صلته وعالقته مع الله والطبيعة أيضً ا.

يذهب ألفرد أدلر إىل االعتقاد بأ ّن اإلنسان ميتلك إرادة ح ّرة معتدلة ،وأ ّن هذه اإلرادة يت ّم تحديدها
وتقييدها بواسطة البيئة والوراثة ،ويف املقابل يذهب اإلسالم إىل القول بأ ّن لإلنسان إراد ًة مرشوطة،
وأ ّن إرادته تقع يف طول اإلرادة اإللهيّة ،وخالفًا ألدلر -الذي مل يكن يؤمن بالقضاء والقدر ،وكان

اإلسالمي يف تعاليمه إىل القول بأ ّن للقضاء
يرى أ ّن اإلنسان هو الذي يصنع مصريه -يذهب الدين
ّ
اإللهي دو ًرا يف تحقّق أفعال اإلنسان .ويرى ألفرد أدلر أ ّن اإلنسان ميتلك إرادة ح ّرةح ولذلك
والقدر
ّ
فهو مسؤول ،وتنحرص دائرة مسؤول ّيته يف نظريّة أدلر يف الحياة الدنيا ،وأ ّما من وجهة نظر اإلسالم
فإ ّن مسؤوليّة اإلنسان ال تقترص عىل الحياة الدنيا فقط ،بل عىل اإلنسان أن يحرض يف يوم القيامة
يثُل بني يدي الله سبحانه وتعاىل ليك يجيب عن األعامل التي قام بها يف هذه الدنيا.
وأن َ ْ

يلتزم اإلنسان من وجهة نظر ألفرد أدلر الحياد تجاه القيَم األخالقيّة؛ إذ ال واقعيّة للقيَم األخالقيّة
من وجهة نظره ،بل إنّنا نتعامل معها وكأنّها أمور واقع ّية ،يف حني أ ّن اإلسالم يرى أ ّن لإلنسان فطرة
األخالقي ،كام أ ّن الق َيم األخالق ّية
أخالق ّية ،بحيث يدرك بعض كلّ ّيات األخالق ،ويتمتّع بالوجدان
ّ
بدورها واقع ّية ،وإنكار هذه الواقع ّية سيؤ ّدي بنا إىل القول بالنسب ّية األخالق ّية.
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من جهة أخرى فإ ّن الله من وجهة نظر أدلر فكرة ذهنيّة ،وهذه الفكرة الذهنيّة تعمل عىل توجيه
سلوك اإلنسان عىل غرار الغاية اإلله ّية ،يف حني أ ّن الله يف اإلسالم هو خالق جميع العامل ،وله
وواقعي ،وعالقة اإلنسان به عالقة تكوين ّية وحقيق ّية ،وليست عالقة اعتباريّة.
حقيقي
وجود
ّ
ّ

إ ّن غاية حياة اإلنسان من وجهة نظر ألفرد أدلر تكمن يف طلب االستعالء والكامل والتغلّب
عىل عقدة الشعور بالنقص ،وأ ّما من وجهة نظر اإلسالم فإ ّن الغاية النهائ ّية لإلنسان املسلم تكمن
إل عن طريق العبادة .ولو أ ّن اإلنسان املسلم قام
يف التق ّرب من الله ،وال يحصل هذا التق ّرب ّ
بجميع أفعاله الجوانحيّة والجوارحيّة من أجل الله ،وكانت نيّته من القيام باألعامل مرضاة الله ،فإنّه
سيقرتب من الله؛ فحيث تكون جميع أعامله من أجل مرضاة الله ،فإنها تع ّد من العبادة ،والقرب من
الله إنّ ا يتحقّق من طريق العبادة فقط.
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كيف ّ
أثرت الفلسفة في معنى الحياة الحديثة؟
ّ
باجلزيئ
معضلة االنفعال
[[[[*]

نذير بوصبع

يب وأسسها الفلسف ّية،
تهدف هذه الدراسة إىل الوقوف عىل بعض مظاهر التح ّول يف الفكر الغر ّ
وأثر هذا التحول معرف ًّيا وثقاف ًّيا وإنسان ًّيا عىل شكل معنى الحياة يف الحضارة الغرب ّية الحديثة .وقد
اللغوي املحدّ د ،وليس
يكون يف العنوان بعض االلتباس ،فالذهن ينرصف إىل املعنى يف إطاره
ّ
ً
جهاته
هذا هو املقصود األصيل وإن كان
حول ،بل املقصود هو حركة الفكر وتو ّ
مشمول بالت ّ
العا ّمة ،وتل ّبسه بالقوى االنفعال ّية واملزاج ّية ،وهام ق ّوتان متحكّم فيهام ،قابلتان للتشكّل والتوجيه
نحو أغراض يحدّ دهام الصانعون للرغبات واإلرادات ...والعقل كثريًا ما ينج ّر وراء اإليحاءات
ّم أنّها نتائج منطق ّية الستدالالت صحيحة ،في ّتخذها مبادئ
االنفعال ّية واالندفاعات املزاج ّية ،متوه ً
وأحكا ًما يبني عليها مقتضياتها .وواضح أنّ نتائج كهذه عرضة ألن تتبدّ ل بالكيف ّية التي أنشأت بها.
لكل يشء وتراجع التفكري ،وتلك هي سمة املدارس الغرب ّية
إنّ هذا العرص قد ساد فيه التخطيط ّ
املهيمنة واملمسكة (بزمام العقول) ،ويف مقدّ مها الرباغامت ّية وت ّيارات الفلسفة التحليل ّية وبقايا
الفلسفة املاركس ّية...

ِّ
املحرر

ريا ما تتوارى األسس التي انطلقت منها التص ّورات الفلسف ّية أو بُنيت عليها ،فيحتار العقل
كث ً
ويتيه وراء أخيلة مت ّده بألوان من االفرتاضات التي يغذّي بها تأويالته .وما أكرث القضايا التي ابتلعها
الزمن وطواها يف ظلامته وتواريخه الغابرة ،فلم يجد اإلنسان حيالها إلّ ما أعانه به الخيال املت ّوثب
الخلق ،فبنى به رص ًوحا من االفرتاضات أضحت من املسلّامت املعرف ّية التي تلقّاها
ّ
واالنفعال
بكل قبول ،وبنوا عليها ما بنوا من نتائج.
الباحثون والعارفون ّ
وميكن القول إ ّن بنيان التأويل ّية كام ع ّرفْتها الفلسفة الغرب ّية ينتسب إىل هذه الطائفة من القضايا
*ـ باحث يف الفكر املعارص وأستاذ بكلّ ّية اللغة العرب ّية وآدابها -جامعة الجزائر  -2جمهوريّة الجزائر.

فيغتس
كيف أثّ رت الفلسفةبار
معنىالاالحياة الحديثة؟ 119

الكربى التي نحتتها التجارب واالفرتاضات التي خانتها أوابد األسس الرصيحة؛ ذلك أ َّن انفصال
املسائل عن القض ّية األ ّم يهيل عليها أكوا ًما من تراب النسيان ويحدث فيها فراغات تصبح مع الزمن
أبواب الخيال لتغذّي
إل التأويل القاتم والقائم عىل االفرتاض .وهنا تُ ْفتَح
حلقة مفقودة ال ميألها ّ
ُ
الجدل ،ليستق ّر املوقف عىل ما أتاحته ق ّوة العارضة وجودة الحجاج.

ِ
َت
خفي أ ّن التقادم يُضْ في عىل
ري
رسخ ْ
املواقف املتق َّبل ِة حصانة ،وكلَّام تَطا َو َل عليها ال ّزم ُن َ
وغ ُ
ٍّ
حتى ظ ّنها الناس من املسلَّامت بل ال ِفطْ ِريَّات التي ُولِدَتْ مع اإلنسان ،كام الحظ الفالسفة يف
القرن التاسع عرش ونظروا يف يقينيّة القضايا الرياضيّة ،ومن أين نشأت؟ وهل هي فطريّة أم تجريبيّة
نشأت من املالحظة االستقرائية ثم تقادمت حتى ساد ما يشبه االعتقاد بفطريّتها ،مع أنّها ليست
كذلك عند الفالسفة املعارصين من الوضع ّيني؟

ّ
اجلزئي�ة
اخلضوع للوقائع

مل يَ ُع ْد صع ًبا أن ندرك مصري الفلسفة الخاضع للوقائع الجزئ ّية ،واملتأث ّر بنظريّات العلم يف شتّى
التغي والاليقني الذي انتاب
امليادين ،وما يتبع ذلك من تب ّدل يف املواقف الفلسف ّية نفسها .إ ّن
ّ
الفكر يف القرنني األخريين كان نتيجة مبارشة لله ّزات التي تلقّاها ،سواء يف ذلك املنجزات العلميّة
الفلسفي ،أم األحداث ذات الطبيعة املأساويّة من
التي تختلف يف طبيعتها ووسائلها عن املنجز
ّ
الحروب املد ّمرة كالحرب العامل ّية األوىل والثانية ،والثورات التي نقلت البلدان من مرحلة يف
كل ذلك انعكس عىل الحياة العا ّمة
الحكم إىل مرحلة أخرى ،كالثورة الفرنس ّية والثورة البلشف ّيةّ .
الفلسفي ورسم معامل األفكار ،مثلام كان له أثره الواضح عىل اآلداب والفنون
وعىل التفكري
ّ
واالقتصاد .وأقرب الحوادث تاريخ ًّيا الحربان العامل ّيتان ،األوىل والثانية ،وما أعقبهام من ظهور
عم شهده مجمل التاريخ املايض ،كأ ّن النشاط
للت ّيارات الفكريّة واملذاهب الفلسف ّية بأعداد تزيد ّ
النفيس القائم
الفكري يتناسب باطّراد مع األزمة ق ّوة وضعفًا .فكان من نتائج الحربني انهيار النظام
ّ
ّ
عىل الرومنسيّة والتفاؤل باملستقبل الحامل« :وأ ّدت هذه األزمة إىل مراجعة النزعة التفاؤليّة األوىل
التي اصطلحنا عىل تسميتها النزعة الفكتوريّة؛ وثانيهام رصاع الثالثني عا ًما الذي نطلق عليه الحربني
العامل ّيتني األوىل والثانية ،وأ ّدى إىل طغيان موجة جديدة عارمة من التشاؤم والنقد ،ال تزال مؤث ّرة
الدميقراطي».
ف ّعالة حتى يومنا هذا ،تدفع إىل تعديل مرياث القرن الثامن عرش وهو الحلم
ّ

([[[)

[[[ -كرين برينتون :تشكيل العقل الحديث ،ص  ،251ترجمة شوقي جالل ،ط الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب ،القاهرة(د.ت.).
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إل ضمن شبكة من الرتابطات واملتالزمات االجتامعيّة والسياسيّة التي تتّصل
إ ّن األفكار ال تنشأ ّ
يك راندال
بالفرد املفكّر ،هذا ما يقوله الواقع ،وهذا ما أدركه العلامء .يبحث عامل االجتامع األمري ّ
كولينز ( )Randall Collinsيف موسوعته علم اجتامع الفلسفة ()The sociology of philosophies
أثر الدوافع االجتامع ّية والنفس ّية والسياس ّية واألزمات والحروب والرصاعات يف تك ّون األفكار
الفلسفيّة واملذاهب ،مركّ ًزا عىل ما أسامه الشبكات ،وهو وصف دقيق للعنارص املتداخلة إىل ح ّد
هيكل عا ًّما للحقب واملذاهب التي عرفتها الفلسفة،
ً
الخفاء وما لها من نتائج عىل الفكر ،واض ًعا
ومن ضمنها الفلسفة اإلسالم ّية ،حيث تع ّرض للفلسفة باألندلس وعزا اإلبداع الذي بلغته إىل
امليالدي.[[[...
الفلسفة اليهوديّة التي وصلت إىل ذروتها اإلبداع ّية إبان القرن الثاين عرش
ّ

يب من أظهر أ ّن التقلّبات التي عرفها الفكر
و ُوجِد من الباحثني يف الفلسفة ويف العقل الغر ّ
يك ريتشارد تارناس
الفلسفي مل تت ّم يف أجواء عاديّة ،بل اكتنفها قلق وأمل ،فها هو الفيلسوف األمري ّ
ّ
يب = The passion of the western
( )Richard Tarnasيضع كتابه الشهري (آالم العقل الغر ّ
كل مرحلة« :ظاهرة
 ،)mindمتتبّ ًعا فيه املراحل التي عرفتها الفلسفة الغربيّة ،والظروف التي رافقت ّ
الفكري نفسه ،تلك الظاهرة العجيبة كانت بادية منذ بداية
العواقب املتناقضة املرتت ّبة عىل التق ّدم
ّ
الحقبة الحديثة مع قيام كوبرنيك بإنزال األرض عن عرش مونها مركز الخلق .ففي اللحظة نفسها
لجل أجيال
التي متكّن فيها اإلنسان من تحرير نفسه من وهم مركزيّة األرض ،ذلك الوهم الشاغل ّ
حا كونيًّا غري مسبوق يف أسسه وعمقه .مل يعد الكون متمرك ًزا
البرشيّة السابقة ،أنشأ لنفسه أيضً ا انزيا ً
وكل خطوة آتية عىل طريق الثورة العلم ّية مع
عىل اإلنسان ،مل يعد موقع األخري ثابتًا وال مطلقًاّ .
عاقبتها أضافت أبعا ًدا جديدة لإلنجاز الكوبرنييكً ،موفًرة مزي ًدا من الزخم وق ّوة الدفع لذلك التح ّرر
مع العمل يف الوقت نفسه عىل مضاعفة كثافة ذلك االنزياح والضياع»[[[.
الظاهري املبادئ الكربى للعقل ،وأ ّولها مبدأ عدم
وتداخلت عنارص وه ّددت بتعارضها
ّ
التناقص؛ إذ ألقت التعارضات بني اإلدراكات بـتأثريها الغامض عىل العقل وأرغمته عىل التشكيك
كل يش ،حتى تلك املبادئ التي بُني عليها ،مرت ّدة بذلك إىل السفسطة القدمية .ومل تسلم
يف ّ
أي مرحلة من تعاقب رسيع بني االستقرار واالنتفاضة عىل العقل نفسه؛ أل ّن النقد كان مؤمل ًا،
ّ
[[[ -راندل كولينز :علم اجتامع الفلسفات ،ج  ،714 ،2ترجمة فريق جسور للرتجمة ،مراجعة خليفة امليساوي ،ط  ،2019 ،1جسور
للرتجمة والنرش ،بريوت.
الغريب ،فهم األفكار التي قامت بصياغة نظرتنا إىل العامل ،ص ،387ترجمة فاضل جتكر ،الطبعة العربية
[[[ -ريتشارد تارناس :آالم العقل
ّ
األوىل1413 ،هـ2010-م ،منشورات كلمة ،أبو ظبي ،والعبيكان ،السعودية.
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فكانت جميع املراحل منعرجات فكريّة ،وتجارب حائرة بني املشّ ائيّة واألفالطونيّة واألفلوطينيّة،
وإن اختلف التعبري عن تلك املذاهب.
األخص بعد سنة  ،1914ثورة يف الفكر
«كام شهد النصف األ ّول من القرن العرشين ،وعىل
ّ
أي مقارنة ،وإىل ح ّد ملحوظ ،فقد أدرك مدى فداحة هذه الثورة عندما وقعت
يب ،رمبا فاقت ّ
األورو ّ
آنذاك ،ولك ّننا اآلن أقدر عىل إدراك أبعادها ،أكرث مام فهمت من قبل»[[[.
كل يشء
وس ّمى الناقد ويندهام لويس هذه الحالة بانتصار العقليّة الزمانيّة ،فالعقليّة الزمانيّة ترى ّ
ويتغي .أ ّما العقل ّية املكان ّية -وتقابل
( )sub specie temporisأي كيشء ال يستق ّر أب ًدا ،يتحرك
ّ
العقل ّية الزمان ّية ،-فقد أنتجت عال ًَم من الجامدات واملعاين املطلقة التي ستبقى إىل األبد .وتركّزت
الدينامي للحقيقة ،التي ترغم الناس عىل العيش يف حالة غشية من أثر
العقل ّية الزمان ّية عىل الجانب
ّ
االستغراق يف العمل ،وتدفعه إىل اإلرساع ،وتطالبهم بالعمل يف رسعات أعظم وأعظم ،كام ينادي
أنصار املستقبل ّية ( )futurismولكن بغري أهداف مح ّددة ،أل ّن الواقع -تب ًعا لهذه النظرة -صريورة
أساسا ،مبا
ين من نتائج العلم
وتاريخ ،وت ّيار ديالكتي ّ
ً
يك ال ينتهي ،ويرى لويس أ ّن املذهب الزما ّ
الوضعي .ووفقا لهذا املقياس ،فإ ّن الفكر
لديه من مع ّدات للبحث ،فهو االبن املحتوم للفكر
ّ
الجديد قد اعترب كلمة العدميّة مرادفة لكلمة الوقتيّة[[[.

غلبة العلم على امليت�افزييقا
الفلسفي بعي ًدا عن معطيات العلوم التجريب ّية والرياض ّية ونتائجها ،التي مل
ومل يكن الفكر
ّ
تتوقّف عن التط ّور ،فكانت الفلسفة الحديثة واملعارصة عىل الخصوص الحقة لهذا التط ّور ومتأث ّرة
به ،حتّى إنّه ميكن القول إ ّن الفلسفة املعارصة هي فلسفة للعلم ،معلّلة لنتائجه ،متعقّبة له ،وغري
خاصة يف الفلك -قد بدأت يف الظهور منذ عرصخفي أ ًّن آثار اإلنجازات العلميّة عىل الفلسفة
ّ
ّ
كوبرنيكوس الذي هدم املنظومة الفلك ّية القدمية ،أ ّما العرص الراهن فقد توقّفت الفلسفة عن البحث
يف مسائلها املعهودة لتنكفئ عىل منجزات العلوم بالتحليل والتعليل.
ٍ
مشكالت جديدة فتحت الطريق أمام الفلسفة لتقول فيها رأيها ،وكانت آراء
لقد طَرحت العلوم
الفالسفة مق ّيدة بل تابعة ومؤيّدة لنتائج العلم ،بعد أن كان للفلسفة الكلمة األوىل يف تقرير الحقائق
وإضفاء الرشع ّية عليها.
األورويب الحديث ،ج ،4ص ،6ترجمة أحمد حمدي محمود ،ط  ،1989الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب ،القاهرة.
[[[ -فرانكلني ل .باومر :الفكر
ّ
[[[ -نفسه ،ج ،4ص.7

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

122

االستغراب
الملف

فـ (رسل) ( )Russelمثال عىل التأث ّر بتط ّورات العلم وانعكاسها عىل فلسفته ،وكان قبله ديفيد

العلمي املتط ّور لعرص التنوير.
هيوم يف ذلك الوجه
ّ

يئ -والصور
فاملعرفة بطبيعتها كام يرى رسل ترت ّد إىل الحوادث (- )eventsيف العامل الفيزيا ّ

يل -وحني يربط اإلحساس بينهام نحصل عىل معرفتنا بالواقع
الذهنيّة (- )imagesيف العامل العق ّ

الخارجي [[[.
ّ

كذلك يف موقفه من العلّة وارتباطها باملعلول ،حيث خالف اآلراء التقليديّة التي ظلّت تسيطر

واملنطقي؛ إذ استبعد فكرة اإللزام ( ،)compulsionاملقرونة بنزعة تشبيه ّية
الفلسفي
عىل الفكر
ّ
ّ

( ،)Anthropomorphismفحوادث العامل ال تتبع الرغبات التي تجعلها تذهب إىل القول بق ّوة ما
تلزم املعلول أن يتبع علّته.

ويرى أ ّن فكرة اإللزام التي رسخت يف العقول تنطبق عىل األفعال اإلنسان ّية الفيزيائ ّية فقط ،ومن

ث ّم فليس مث ّة ما يجعلنا نفرتض رضورة االنتقال من العلّة إىل املعلول أو العكس؛ أل ّن االنتقال عىل
هذا النحو يخلع عىل الحوادث الفيزيائ ّية صفات رضوريّة وملزمة ال تنطوي عليها ،ومن جانب آخر

فإ ّن االعتقاد يف رضورة أن يتبع املعلول علّته وفقًا لفكرة اإللزام إنّ ا يعني أ ّن اإلنسان اعتاد أن يسقط
ذاته عىل حوادث الطبيعة الفيزيائ ّية ،وهو ما يطلق عليه رسل النزعة التشبيه ّية التي اعتربها اإلنسان

مصد ًرا من املصادر األساسيّة لفكرة اإللزام التي انتقلت من مجال األفعال اإلنسانيّة إىل الحوادث

الفيزيائية .ومن هنا فإنه إذا ما ج ّردنا القوانني من فكرة الق ّوة امللزمة ،ألصبحت قوانني ترابط (Laws

 )of correlationمعربة عن ترابط الحوادث يف مجموعات[[[.

حا يف الفلسفة الفرنسيّة منذ  1789إىل وقتنا الراهن ،فقد كانت
ويظهر هذا التأث ّر الكبري واض ً

خاضعة للهموم االجتامع ّية والسياس ّية التي فرضت نفسها عىل الفلسفة وأكرهتها عىل النظر فيها.

الفلسفي القديم إثرها ،وأعيد بناء
وكان للثورة بالغ األثر يف مصري الفلسفة الفرنسيّة؛ إذ انهار البناء
ّ

ٌ
ارتجال يف
منظومة فلسف ّية جديدة .إن الثورة الفرنس ّية كانت يف شكلها هدم وتدمري؛ إذ صاحبها
َصب للمشانق واملقصالت،
املؤسسات عىل أنقاض
بناء
ّ
ّ
رش للرعب ون ٌ
املؤسسات املنهارة ،ون ٌ
وانتهت إىل التهجري والنهب واألوهام الدين ّية والتص ّورات الالأخالق ّية[[[.
[[[ -ماهر عبد القادر مح ّمد عيل :مشكالت الفلسفة ،ص.44
[[[ -نفسه.
[[[.1955 ; 3e édition ,Presse Universitaire de France ,André Cresson: La philosophie française, p59 -
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من جهة أخرى كان القرن التاسع عرش قرن الوضعيّة ،وفيه تق ّدمت العلوم بخطى عمالقة،
وتح ّددت مناهجها وغاياتها ،وانهارت التص ّورات القدمية ،وأخذت أعامل الفالسفة الجدد مكانها
العلمي يف طرح أسئلة معرف ّية مل تكن مطروحة من قبل.
منذ بداية القرن العرشين ،وأسهم التط ّور
ّ

العلمي بالفلسفة
الفرنيس أندري كريسون ( )André Cressonصلة التط ّور
لخّص مؤ ّرخ الفلسفة
ّ
ّ
والفكر عمو ًما ،فقال:

حرب بني رأس املال
وجلبت انتباه املفكّرين،
ت
َجمت
«من هذا الوضع ن
ْ
حرب اجتامعيّ ٌة تع ّف َن ْ
ْ
ٌ
ٌ
الذي أراد أن يع ّوض مخاطر الخسارة بأقسام كبرية وبني العمل الذي يطلب أجو ًرا هائلة ،ويرى أنّها
مستغلة استغاللً وحش ًّيا ،حرب تسعى إىل متزيق البلد ،وترجمت مع النقابات واإلرضابات برجوع
كل ما سبق تط ّورت الفلسفة الفرنس ّية خالل القرن التاسع عرش،
الثوري .وبفعل ّ
ثابت لالحتقان
ّ
بكل ذلك.
وعرفت ميالد املشكالت ،واملناهج ،والقلق املجهول ،ومل تسلم مناهجها من التأث ّر ّ
لقد كان ه ُّم إعادة البناء هو املهيم َن خالل النصف األ ّول من القرن (القرن العرشين)».

وغذّت نزع ُة التح ّرر واالستقالل عند اإلنسان فك َره بثورة جديدة غري الثورة السياس ّية يف صورة
فس فيخته،
قلب النظام ،إنّها ثورة العقل والفكر عىل نفسه ،وتحريره ،وذلك هو جوهر ّ
كل ثورةّ .
السيادي لإلنسان
ين ،ثورة كانت والثورة الفرنسيّة عىل أنّهام االستقالل
ّ
يل األملا ّ
الفيلسوف املثا ّ
ومنطقه ،فمنهجه كام يقول هو أ ّول منهج للح ّريّة ،وإذا كانت الثورة الفرنسيّة قد ح ّررت اإلنسان
من قيوده املا ّديّة ،فإ ّن منهجه سيح ّرره من قيود اليشء يف ح ّد ذاته ،ومن التأثريات الخارج ّية ،وأ ّول
مبادئه أن يجعل اإلنسان ح ًّرا ذا سيادة[[[.

ّ
واقعية الوجود والتشكيك فيها

ين ،فشكّك
أثريت مشكلة الواقع أو عين ّية الوجود ومدى واقع ّية ما ندرك منذ العرص اليونا ّ
حا
السفسطائيّون يف الواقع انطالقًا من شكّهم يف املدارك ،وبقي مذهبهم يرت ّدد صداه ،ويتّخذ سال ً
يُشهر عند الحاجة ،وعاد يف العرص الحديث (الحديثُ ) عن هذه املسألة مع فالسفة مثل باركيل،
أل يفهم من هذا أّن باركيل ينكر ما ّديّة الواقع ،كام قد يُظ ّن ،بل إنّه ركّز عىل الكيف ّية التي يدرك
عىل ّ
بها الواقع أكرث من الواقع نفسهُ ،م ْر ِج ًعا الكثري من االختالف يف األحكام إىل الخالف يف كيف ّية
اإلدراك ،ومن هذا املنطلق مل يعد النظر يف الواقع ،بل يف إدراكه .وهذه املشكلة ليست هيّنة كام
[[[ -روجيه غارودي :كيف صنعنا القرن العرشين ،ص  ،91ترجمة ليىل حافظ ،ط 1420 ،2هـ2001-م ،دار الرشوق ،القاهرة.
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قد يبدو األمر أل ّول وهلـة ،بل هي من أكرث املســائل تعقي ًدا ،كام يعرتف راسل:

هل يوجد يف العامل معرفة ال ميلك عاقل التشكيك فيها؟ إنّه سؤال قد يبدو للوهلة األوىل
بسيطًا ،لك ّنه يف الواقع السؤال األصعب.

محل مناقشة عند الفالسفة يف عرص سقراط ،ومل يكن يخطر ببال أحدهم كام
ومل يكن الوجود َّ
يقول يحي هويدي ،أن يتساءل :هل التص ّور موجود فعل ًّيا واقع ًّيا أم ال؟ أل ّن مج ّرد هذا التساؤل مل
ّ
الشك يف وجوده أو
أي معنى عندهم ،فالتص ّور موجود وجو ًدا فعل ًّيا واقع ًّيا ،وال سبيل إىل
يكن له ّ
إنكاره؛ أل ّن يف إنكاره إنكا ًرا للعلم[[[.
وقسمها الواحد الذي
يقول ابن حزم« :إ ّن جميع األشياء التي أحدثها األ ّول ،الذي ال أ ّول سواهّ ،
إل إيّاه ،فإ ّن مراتبها
ال واحد عىل التصحيح حاشاه ،واخرتعها الخالق الذي ال خالق عىل الحقيقة ّ
اختل من البيان مبقدار
ّ
أصل ومتى نقص منها جزء واحد
ً
يف وجوه البيان أربعة ،ال خامس لها
ذلك النقص .فأ ّول ذلك كو ُن األشياء املوجودات حقًّا يف أنفسها ،فإنّها إذا كانت حقًّا فقد أمكنت
استبانتها ،وإن مل يكن لها مستبني حينئذ ،موجود ،فهذه أوىل مراتب البيان؛ إذا مل يكن موجو ًدا فال
سبيل إىل استبانته»[[[.

ومييض يف بناء املعامل الوجوديّة لألشياء ،ويف مق ّدمتها تشكّل املفاهيم وارتباطها باللغة...
والوجه الثاين :بيانها عند من استبانها وانتقال أشكالها وصفاتها إىل نفسه ،واستقرارها فيها مبا ّدة
ب له اليشء مل
العقل الذي فُضِّ ل به الناطق من النفوس ،ومتييزه لها عىل ما هي عليه ،إ ْذ من مل يَ ِ ْ
يصح له علمه وال اإلخبار عنه ،فهذه املرتبة اإلثن ّية من مراتب البيان[[[ .ويتابع تد ّرج العقل يف
َّ
ات ّصاله بالوجود ،كاشفًا عن الرتبة الالحقة ،وهي االستعانة بالكلامت لنقل التص ّورات ،أو للتعبري
ٍ
ٍ
حروف مقطَّعات ،مكَّن الحكيم القادر
كلامت مؤلَّفات من
عن الوجود :والوجه الثالث« :إيقا ُع
لها املخارج من الصدر والحلق وأنابيب الرئة والحنك واللسان والشفتني ...فتوصل بذلك نفس
املتكلم مثل ما قد استبانه واستق ّر فيها إىل نفس املخاطب ،وتنقله إليها بصوت مفهوم بقبول الطبع
منها للغ ٍة اتّفقا عليها ،فتستبني بذلك ما قد استبانته نفس املتكلّم ،ويستق ّر يف نفس املخاطب ،مثل
ما استق ّر يف نفس املتكلّم.[[[»...
[[[ -يحي هويدي :باركيل ،ص ،21ط  ،2017 ،2دار املعارف ،القاهرة.
املؤسسة
،2007
ط،2
عباس،
إحسان
تحقيق
الثاين،
ّد
ل
املج
،95
[[[ -التقريب لحد املنطق ،ضمن رسائل ابن حزم ،الجزء الرابع ،ص
ّ
العرب ّية للدراسات والنرش ،بريوت.
[[[ -نفسه ،الجزء الرابع ،ص ،95املجلد الثاين.
[[[ -نفسه ،الجزء الرابع ،ص ،96املجلد الثاين.
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لكن املدارس التي جاءت بعد أرسطو أخذت يف مناقشة وجود التص ّورات العقليّة :هل هي
موجودة وجو ًدا واقعيًّا أم أنها مج ّرد تجريدات ذهنيّة؟ فذهب الرواقيّون[[[ إىل أ ّن هذه التص ّورات
إل لألشياء
إل تجريدات خالصة وص ًورا ذاتيّة يف النفس؛ ألنّه ال وجود خارج الذهن ّ
ليست ّ
[[[
واقعي؛ ألنّه مج ّرد تجريد
أي وجود
ذهني .
الكل ليس له ّ
املحسوسة وللوقائع الفر ّدية ،ولذلك فإ ّن ّ ّ
ّ
ّ

الحس
الحس .واألصل أ ّن اليشء يطبع صورته يف
حس ّية أو راجعة إىل
واملعرفة عندهم معرفة ّ
ّ
ّ
بفعل مبارش ،ال بواسطة أشباه كام يقول األبيقوريّون[[[.
واألجناس واألنواع والصور واملثل وغري ذلك من املعاين العا ّمة ،كلّها مج ّرد أسامء ،وليس لها
وجود خارج الذهن[[[.
الرواقي بهذه النزعة االسميّة فاملقوالت عندهم نوعان :حقيقيّة وال حقيقيّة،
وقد تأثر املنطق
ّ
والحقيق ّية هي املقوالت الجسم ّية ،أ ّما الالحقيق ّية فهي غري الجسامن ّية .وموضوع القض ّية عندهم
ّصا أم غري مشخّص .واملحمول فعل صادر عن املوضوع ،أو حدث
يئ دامئًا ،سواء أكان مشخ ً
جز ّ
عارض له ،مثل «سقراط يتكلّم» بحيث ترتجم القض ّية عن فعل جسم يف جسم ،أو انفعال جسم
كل ظرف صورة واحدة بعينها هي موضوع التصديق .والجزئيّات متميّزة
لكل يشء يف ّ
بجسم ،فإ ّن ّ
وإل امتنع متييز يشء من يشء.
بعضها من بعض يف وجودها وتفاصيل تكوينها مهام تشابهتّ ،
فالقضية هي العبارة الدالة عىل صدور فعل من فاعل ،وليست وضع نسبة بني معنيني ،كام هو
الحال عند أفالطون وأرسطو[[[.

وعادت االسم ّية مج ّد ًدا مع باركيل يف الغرب[[[؛ إذ انتقد الرأي بأ ّن العقل قادر عىل التجريد
وأ ّن مث ّة أفكا ًرا مج ّردة يستعني بها العقل عىل التفكري يف املسائل الفلسف ّية العويصة التي تتناولها
إل مج ّرد أوهام وقر يف عقول الفالسفة
علوم كامليتافيزيقيا واملنطق .هذه األفكار املج ّردة ليست ّ
أنّها حقائق ،مع أنّها مصدر الظالم الذي يحيط بالحقيقة ،ومن واجبنــا أن نبعدها عن طريقنا لرنى
النور :نور الحقيقة[[[.
[[[ -انظر :عثامن أمني :الفلسفة الرواق ّية ،طبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،سنة  ،1945القاهرة.
[[[ -يحي هويدي :باركيل ،ص ،21ط  ،2017 ،2دار املعارف ،القاهرة .وعثامن أمني :الفلسفة الرواق ّية ،ص  ،70طبعة لجنة التأليف
والرتجمة والنرش ،القاهرة.
[[[ -يوسف كرم :تاريخ الفلسفة اليونانية ،ص .251مكتبة النهضة املرصيّة ،القاهرة( .د.ت).
[[[ -يحي هويدي :باركيل ،ص ،21ط  ،2017 ،2دار املعارف ،القاهرة.
[[[ -يوسف كرم :تاريخ الفلسفة اليونان ّية ،ص.251
[[[ -ومع ابن حزم عند علامء املسلمني.
[[[ -يحي هويدي :باركيل ،ص.22
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كل ٍ
لفظ ال ب ّد أن يشري إىل وجود
ومصدر هذه األفكار هو اللغة واأللفاظ؛ إذ ظ ّن الناس أ ّن ّ
يشء يف الواقع ،ومل ّا كانت اللغة تشتمل عىل األلفاظ واملعاين الكلّ ّية ،فقد استنتج من هذا أ ّن هذه
الكل يشري إىل يشء يف الواقع[[[.
األلفاظ أو املعاين الكلّ ّية تقابل أشياء واقع ّية وأ ّن اللفظ
ّّ

يئ
ولكن باركيل مل يستطع التخلّص من الكلّيّة أو املعاين الكلّيّة؛ إذ ّ
يفسها بأنّها معنى جز ّ
يؤخذ ليمثّل سائر املعاين الجزئ ّية التي من جنسه أو من نوعه ،ولكن الجنس أو النوع ال ينشأ
من إدراك يشء هو هو ،بل من اإلحساس بالتشابه[[[ ،مثال ذلك أ ّن املعنى املج ّرد للمثلث الذي
ال ميثّل نو ًعا من أنواع املثلّثات هو معنى متناقض ،وال يستطيع أحد أن يك ّونه ،وليس يف ذهن
أي
يئ ،بيد أ ّن هذا املعنى ميكن أن يكون كلّيًّا من حيث داللته ،أي ميثّل َّ
الريايض سوى معنى جز ّ
ّ
يئ كلّ ًّيا من حيث داللته،
مثلّث كان ،ولوال تش ّبع باركيل باالسم ّية لرأى غري ًبا أن يكون املعنى الجز ّ
الكل؟[[[.
ولساءل نفسه :أليست هذه عني املعنى املج ّرد
ّّ

يصح -كام
وباركيل يقول :الله موجود وهو الذي يهب التص ّورات للذهن ،ولك ّنه كالم ال
ّ
يقول مط ّهري -حتى بالنسبة إىل الله حينئذ؛ ألنّه يقال له :هل عندك تص ّور عن الله أم ال؟ فإن كان
عندك تص ّور عن الله ،فالكالم الجاري يف جميع التص ّورات ،من أ ّن الواقع هو عكس التص ّورات
متا ًما ،يجري فيه أيضً ا ،وإذا قلنا هذا فهذا يعني أنّنا لن نصل إىل القول بوجود يشء ،فلو سلبنا
اإلنسان حضور املاه ّيات يف الذهن فليس فقط أنّنا لن نستطيع االلتزام بأ ّن يف الخارج شيئًا
موجو ًدا مخالفًا ملا يتص ّوره اإلنسان ،بل سنصل إىل مرحلة السفسطة ،حيث لن نستطيع القول
الخارجي وينهدم الجرس بني اإلنسان
بوجود يشء؛ إذ ال طريق يبقى يحقّق االرتباط مع العامل
ّ
والعامل
الخارجي إىل األبد[[[.
ّ

وأي أث ٍر لها عىل الصعيد
ترى ما األه ّم ّية التي تكتسيها قض ّية كهذه وهي من أحكام الوجودُّ ،
واللغوي؟
والفكري
الفلسفي
ّ
ّ
ّ

فالوجود وما يرتبط به من أحكام هو أساس ت ُبنى عليه كثري من املسائل واملواقف املعرف ّية،
فالسفسطة تولّدت من تص ّورات ومواقف إزاء الوجود وتعيّنه أو واقعيّته ،ولنئ توارت السفسطة

[[[ -نفسه ص.22
[[[ -يوسف كرم :تاريخ الفلسفة الحديثة ،ص .165ط ،1966 ،4دار املعارف ،القاهرة.
[[[ -نفسه ،ص 166
[[[ -مرتىض مط ّهري :دروس فلسف ّية يف رشح املنظومة ،ج ،1ص  ،155هامش ،ترجمة :مالك مصطفى وهبي ،ط1422 ،1هـ2002-م،
دار الهادي ،بريوت.
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الفلسفي ومل يعد لها أنصار ،فإنّها قد أعادت الظهور بأسامء فيها بعض التلطّف
بعينها من املشهد
ّ
أو الخفّة مثل الهرمينوطيقا أو التأويل ّية ،التي مل تكن –يف الغرب– سوى أثر من آثار الاليقني ،أو
ّ
الشك املستديم يف الوجود وتع ّيناته الخارج ّية ،فهي بهذا بحثٌ
متواصل عن يشء غري موجود؛
ٌ
ألنّها تقوم عىل أساس الاليقني ،خالفًا للتأويل ّية اإلسالم ّية التي تقوم عىل قاعدة من الثبات.

إرادي ،ال تعوزه امل َالحة والوجاهة
إ ّن بناء األسس الفلسف ّية للفكر والتص ّور صناعة واعية وموقف
ّ
التي متنحه جواز املرور إىل العقل واملجتمع ،يساعد يف ذلك مقامات الحجاج التي تدور يف
فلك الخطابة متّخذة من املشهورات مق ّدمات لها.

يف،
وما نع ُّده مراحل قا ّر ًة لتاريخ الفلسفة هو يف طبيعته تجارب فلسف ّية باحثة عن اليقني املعر ّ
جا من الهيبة الفكريّة
يختلط فيها الرأي باالعتقاد ،وهو ما مينحها رسوخًا ومتانة ،ويضفي عليها سيا ً
لدى الجامهري ،فاملعرفة ترتبط يف ذهن الفالسفة ارتباطًا وثيقًا مبوضوع االعتقاد (،)belief
كل فكرة تسيطر عىل إنسان ما بحيث يهت ّم بها ،وقد
واملقصود باالعتقاد يف سياق نظريّة املعرفة ّ
تدفعه إىل السلوك وفقًا لها ،وقد ال يستطيع تفسريها أو تفسري اعتقاده بها.
ولعل أبرز
ّ
وقد اهت ّم كثري من الفالسفة بوضع نظريّات لتوضيح فكرة االعتقاد باملعنى السابق،
النظريّات التقليديّة نظريّتان هام نظريّة هيوم ( )Humeونظريّة ألكسندر بني ( ،)A. Bainوجاء
الفالسفة من بعدهام ليقبلوا أو يط ّوروا.

رأى هيوم أ ّن االعتقاد يبدأ بفكرة طاغية تسيطر عىل عقل املعتقد بها بحيث يقتنع بها ويدافع
عنها ،ويكون لديه أسباب وجيهة لالقتناع بها ،وط ّور هرني برايس ( )H. Priceهذه النظريّة،
وخالصة نظريّته أ ّن االعتقاد يتألّف من عنرصين هام التفكري يف قضيّة ما ( ،)entertainوتقريرها
والدفاع عنها ( ،)assert and adoptمثال :افرض أ ّن عندي قطّة يف منزيل وبحثت عنها فلم أجدها،
وفجأة سمعت مواء قطّة يف اتجاه غرفة الطعام ،وذهبت إىل هذه الغرفة فوجدتها ،حينئذ أقول إ ّن
القطّة موجودة يف غرفة الطعام ،معتق ًدا بصدق ما أقول .أ ّما عن عنرص التقرير ،فيتألّف من عنرصين،
اإلرادي تفضيل قضيّة عىل أخرى واتخاذ قرار
يل ،واملقصود بالعنرص
عنرص
ّ
ّ
إرادي وعنرص انفعا ّ
يل هو إحساس بالثقة واالقتناع ،ويقوم عنرص التقرير عىل وجود شواهد
بصدقها ،والعنرص االنفعا ّ
أي وجود وقائع تزيد من ترجيح القض ّية التي فكّرت فيها عىل سائر القضايا ،وحني تزداد هذه
الشواهـد نس ّمي االعتقاد مقبولً لدى العقـل ونس ّميه غري مقبول إذا غابت هذه الشواهد [[[.

[[[ -محمود فهمي زيدان :نظريّة املعرفة عند مفكّري اإلسالم وفالسفة الغرب املعارصين ،ص  ،15-14ط ،1989 ،1دار النهضة العرب ّية ،بريوت.
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أ ّما نظرية (بني) يف االعتقاد فخالصتها أن ال معنى لالعتقاد إلّ باإلشارة إىل فعل أو سلوك،
وقيمة هذه اإلشارة هي وضع االعتقاد تحت سيطرة اإلرادة ،وأ ّن االختالف بني مج ّرد التص ّور أو
قوي أو بدونه من جهة ،واالعتقاد من جهة أخرى والسلوك أو االستعداد حني
التخ ّيل بوجدان
ّ
تنشأ فرصة مناسبة .واملقصود أ ّن معيار االعتقاد هو القيام بسلوك يتفق واالعتقاد وإلّ ال معنى
لالعتقاد[[[.

ّ
الواقعي للمعىن
الوجود
البرشي عىل قسمني :أحدهام التص ّور ،واآلخر التصديق .وليس للتص ّور مبختلف ألوانه
اإلدراك
ّ
كل إضافة -عىل وجود
ج ّرد عن ّ
قيمة موضوع ّية؛ ألنّه عبارة عن يشء يف مداركنا ،وهو ال يربهن -إذا ُ
املوضوعي
يت عن الواقع
اليشء موضوع ًّيا خارج اإلدراك ،وإنّ ا الذي ميلك
ّ
خاصة الكشف الذا ّ
ّ
هو التصديق أو املعرفة التصديقيّة[[[.

َ
معارف أساس ّية رضوريّة ،وال ميكن إثبات رضورتها بدليل
ومر ُّد املعارف التصديق ّية جمي ًعا إىل
حتها ،كمبدأ عدم
حتها ،وإنّ ا يشعر العقل برضورة التسليم بها واالعتقاد بص ّ
أو الربهنة عىل ص ّ
التناقض ومبدأ العلّيّة واملبادئ الرياضيّة األ ّوليّة ،فهي األضواء العقليّة األوىل ،وعىل هدى تلك
األضواء يجب أن ت ُقام سائر املعارف والتصديقات ،وكلّام كان الفكر ّ
أدق يف تطبيق تلك األضواء
وتسليطها ،كان أبعد عن الخطأ .فقيمة املعرفة تتبع مقدار ارتكازها عىل تلك األسس ومدى
استنباطها منها[[[.
يئ املنكرين لواقع ّية الوجود بالسفسطائ ّيني؛ إذ إ ّن أولئك قد اعتمدوا األسس
ويلحق الطباطبا ّ
أي واقع خارج أنفسنا (ذواتنا
التي اعتمدها السفسطائ ّيون ،فحني يقول بعضهم« :نحن ال منلك ّ
بأي واقع خارج ذواتنا وأفكارنا.
وأفكارنا)» ،فهذا يعني أنّه ال علم لنا ّ

ٍ
كل يش ٍء ما عدا ذاته وفكره ،فقال« :أنا ال أعلم بيشء
أوس َع ،فأنكر َّ
وخطا بعضُ هم خ
ُطوات َ
إطالقًا ما عدا نفيس وفكري» ،والجدير بالذكر أ ّن حقيقة السفسطة هي إنكار العلم (اإلدراك املطابق
وكل األدلة املنقولة عن هذه الفئة تدور عىل هذا املحور وتؤكّد هذا األمر.
للواقع)ّ ،
وبذلك وضع السفسطائ ّيون مشكلة املعرفة وض ًعا جدي ًدا :كانت بحوث الفلسفة عند األوائل
[[[ -نفسه ،ص .15
[[[ -محمد باقر الصدر ،فلسفتنا ،ص ،205ط1430 ،3هـ ،2009-دار التعارف ،بريوت.
[[[ -نفسه ،ص.205
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مركزها الطبيعة ،فأصبح مركزها عند السفسطائيّني هو اإلنسان ،ونادى السفسطائيّون بنظريّة يف
املعرفة إنسان ّية شعب ّية ،قالوا :ال يشء موجود هو موجود يف ذاته ولذاته ،وقال بروتاغوراس:
اإلنسان مقياس لجميع األشياء ،والحقيقة تدرك مبارشة يف اإلحساس نفسه وفيام يظهر لإلنسان [[[.
و «اإلقرار بأصل الواقع رضورة أزليّة ،هو أ ّو ُل املواضيع الفلسفيّة ،حيث إ ّن إنكاره يستوجب
ّ
واستدل ابن سينا عىل كونه رضورة أزل ّية( :بأنّه إذا أمكن أن يكون الشجر ال شجر يف حالة
إثباته.
واحدة ،وجب أن يتساوى جميع أشياء العامل مع الشجر يف تلك الحالة؛ أل ّن الالشجر عنوان عا ّم
ي واملج ّرد والواجب
يصدق عىل جميع األشياء غري الشجر ،وهذا يوجب فرض التساوي بني املا ّد ّ
واملمكن
والحق والباطل ،ويتالىش نظام العامل بر ّمته»[[[ .ومن هنا فإ ّن الفلسفة تؤكّد كون السفسطة
ّ
كل املعلومات تعتمد عىل هذه القض ّية بالتحليل الدقيق،
مبن ّية عىل أساس (عدم التناقض)؛ أل ّن ّ
أي حقيقة[[[.
أي حقيقة ،وإذا أنكرناها مل نستطع أن نثبت ّ
فإذا سلّمنا بها ،فإنّنا ال ميكننا حينئذ إنكار ّ

الوحدة والكرثة يف الوجود
إ ّن الوقائع والحقائق ظواهر باملعنى املعروف عند هيديجر(الظاهرات ّية) ،غري أ ّن إدراكها ال
بكل ما لها من عنارص وجوديّة تعود بها إىل الوراء ،حيث األصول الفلسفيّة ،التي ترجع إىل
يفصح ّ
الوجود وأحكامه.
مواقف الفالسفة قدميًا وحديثًا بحسب مداركهم العقليّة ،ونظرتهم إىل الوجود ،ومن
تع ّددت
ُ
أحكام الوجود الوحدة والكرثة الوجوديّني ،وما يتبع ذلك من آراء فلسف ّية ومواقف تتعلّق باللغة
والفكر.
أل ّن مشكلة الحقيقة ليست منفصلة عن مشكلة الوجود ،فإذا كان الوجود واح ًدا فالحقيقة واحدة،
ّ
متكثة مثله ،ولن تكون مث ّة حقيقة واحدة
متكثا فالحقيقة
وسيكون العامل خاض ًعا للعقل ،وإذا كان
ًّ
تظهر يف صورة متع ّددة ،بل حقائق منفصلة الواحدة منها عن األخرى ،وال ميكن ر ّدها إىل حقيقة
واحدة [[[ ،وحدة الوجود هنا هي غري النظريّات األخرى املطروحة باسم وحدة الوجود.
[[[ -عثامن أمني :الفلسفة الرواقية ،ص  ،67طبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،1945 ،القاهرة.
[[[ -محمد خاقاين :بينات ،ص ،59ط1420 ،1هـ1999-م ،دار الهادي ،بريوت.
ّ
ّ
الخاقاين ،تعليق األستاذ
الواقعي ،ج1ص .81-80تعريب مح ّمد عبد املنعم
الطباطبايئ :أسس الفلسفة واملذهب
[[[ -مح ّمد حسني
ّ
الشهيد مرتىض مط ّهري ،ط 1408 ،2هـ1988-م ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت.
[[[ -بول جانيه ،جربيل سياي ( :)Paul Janet et Gabriel Seaillesمشكالت ما بعد الطبيعة ،ص ،235ترجمة يحي هويدي ،مراجعة
القومي للرتجمة ،القاهرة.
محمد مصطفى حلمي ،تقديم الطبعة مح ّمد مدين ،ط ،2015 ،1املركز
ّ
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والوجود حقيقة واحدة مشكِّكة ،كام ذهب الفالسفة املسلمون ،وهذه هي النظريّة التي سار
عليها الفالسفة والعرفاء ،وكون الوجود حقيقة مشكّكة معناه أنّه واحد يف حقيقته لك ّنه ذو مراتب،
فمثله مثل النور يف تد ّرجه من الش ّدة والضعف ،لكن معناه واحد ،فالنور هو هو؛ أل ّن الش ّدة
والضعف أعراض ليست مق ّومات للحقيقة ،قد توجد وتُعدم ،لكن الحقيقة باقية ،هذا هو الوجود،
وخصوصيّة األشياء الوجوديّة ليست جز ًءا مق ّو ًما للوجود ،فهو بسيط غري مركّب .وهذه املسألة
تلتمس أساسها من أصالة الوجود أيضً ا .كام أ ّن هذه النظريّة تنحدر من واجب الوجوب سبحانه
فهو بسيط الحقائق ،وهو ينبوع الوجود ،ووحدة الوجود فلسف ًّيا ال يُراد بها وحدة املوجود ،فهام
قض ّيتان منفصلتان [[[ .وال شبهة يف القول إ ّن الله موجود واإلنسان موجود ،الختالف املصداق،

فالله سبحانه ال يقاس بخلقه يف مصداق الوجود ،أ ّما مفهوم الوجود ،فهو واحد ،والوجود ليس
فلسفي ،ووحدته ،كام يقول مح ّمد مصباح اليزدي،
من قبيل املفاهيم املاهويّة ،بل هو مفهوم
ّ
عالم ٌة عىل وحدة الحيث ّية التي يأخذها العقل بعني االعتبار فحسب ،وتلك هي عبارة عن حيث ّية طرد
العدم[[[ ،أي أ ّن الوحد َة املقصودة هنا مرتبط ٌة بالذهن ،ال بالخارج.
الفلسفي يف هذا العرص ،وغدت مع الصريورة صنوان يطبعان العقل
والكرثة صفة غلبت التفكري
ّ
رشا مع اإليقان ّية ،التي تنزع إليها الفلسفة يف مبانيها.
الحديث واملعارص .وهي تتعارض تعارضً ا مبا ً
فاإليقانيّة متيل إىل الواحديّة ( )Le monismeوتتص ّور الوجود واح ًدا وذا هويّة يف جوهره عىل
الرغم من تع ُّدد مظاهره التي تبدو لنا يف تن ّوعها ،أي أنّها تتص ّور الوجو َد عىل مثال العقل؛ ولذلك
فإنّه تقول بهويّة أو عىل األقل بوجود صلة دقيقة بني الروابط القامئة بني األشياء والعالقات القامئة
بني التمثّالت[[[.

بطالن ّ
نظرية كرثة الوجود

معنوي أي أ ّن لفظ الوجود وضع ملعنى عا ّم يحمل عىل مصاديقه غري املتناهية،
الوجود مشرتك
ّ
وهذا من األدلّة نظريّة كرثة الوجود.؛ وتبطل فكرة الكرثة الوجوديّة مبالحظة املناط الذي به يحصل
كل مفهوم عىل
يصح ّ
الحمل عىل املوضوع ،واملناط هو الذي يوجب صدق الحمل ،وبال مناط
ّ
مثل حمل الحجر عىل الزجاج ،فُيقال الزجاج حجر[[[.
فيصح ً
كل مصداق،
ّ
ّ
ّ
للطباطبايئ ،مح ّمد مهدي مؤمن .50/1 ،مرتىض مط ّهري ،دروس فلسف ّية يف رشح املنظومة ،ج1ص.133
[[[ -رشح بداية الحكمة
[[[ -مح ّمد مصباح اليزدي :املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة ،ج ،1ص  ،273ط 1418هـ1998-م ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت.
[[[ -بول جانييه ،جابريل سياي :مشكالت ما بعد الطبيعة ،ص.236
[[[ -مرتىض مط ّهري :دروس فلسف ّية يف رشح املنظومة ،ج1ص.143
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وتتّجه الواقعيّة الجديدة إىل القول بتع ّدد الوجود ،انطالقًا من النظرة الشيئيّة واملا ّديّة التي تنطلق
منها .عىل أنّه ال يُراد بالواقع ّية تلك الواقع ّية العا ّم ّية أو الساذجة التي تعتقد أ ّن املوجودات الواقع ّية
الحس ّية ،فهذا االعتقاد مهزوز فلسف ًّيا وعلم ًّيا.
هي التي تنقلها املدارك
ّ

امليالدي عىل
ظهرت الواقع ّية الجديدة يف إنجلرتا يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش
ّ

يد جورج مور الذي نرش مقالة بعنوان« :تفنيد املثاليّة» ،واستحكمت الواقعيّة الجديدة يف الجيل

األ ّول من فالسفتها ،مع مورجان ( ،)1936 -1852ونان ( ،)...- 1870ورسل (،)1970 -1870

وصامويل ألكسندر ( ،)1938 -1859وبرود ( )...-1887وجون لريد ( .)...-1887والواقعيّون
الحقيقي،
الفلسفي
العلمي هو املنهج
تجريب ّيون ،يتّجهون إىل العلوم الطبيع ّية ويرون أ ّن املنهج
ّ
ّ
ّ
اإلنجليزي ابتداء من لوك إىل باركيل إىل هيوم ،وباألخص
التجريبي
وهذا املوقف مح ّدد يف الرتاث
ّ
ّ

مذهب ريد ( ،)1796 -1710( )Reidويتناولون املشكالت يف جزئ ّياتها ال كلّ ّياتها ،انسجا ًما منهم

الحسيّة ،حتى وإن ارتفعت الواقعيّة إىل نوع من التأ ّمل املنظّم الذي يدنو من البناء
مع التجريبيّة
ّ
يب) الذي يهت ّم بالجزئ ّيات ،يف مقابل
الفلسفي ،إلّ أّنها استخدمت املنهج
ّ
املجهري(امليكروسكو ّ
ّ

يب) الذي يهت ّم بالكلّيّات[[[.
املنهج
الكل(املاكروسكو ّ
ّّ

الفلسفي ،ومن يقول بالتع ّدديّة (برتراند راسل) ،يقول إ ّن
والقول بالتع ّدديّة هو ما مييّز هذا التيّـار
ّ

العامل متك ّو ٌن من ذ ّرات ،مستقلّة عن بعضها وترتبط فيام بينها بعالقات خارج ّية ،وهذه العالقات
تأليفات ح ّرة تحسم بينها التجربة ،فيؤخذ بالعالقات املطابقة للتجربة ويغفل ما عداها .والعامل

ّ
متكث ،وأصوله أو مبادئه ذرات هي أحداث ،واملركّبات تتألّف من هذه األصول ،ولكن
الخارجي
ّ

للمركّب خواصه وفعله ،فال ميكن تص ّوره كأنّه مج ّرد مجموع[[[.

وتشكّك راسل يف أن تكون هناك معرفة مبارشة لألنا ،متّ ِفقًا مع ديفيد هيوم الذي كان يرى أ ّن

إل حزمة من األفكار ،وأعلن راسل أنّه يوافق عىل هذا التص ّور[[[.
النفس البرشيّة ما هي ّ

يحتل املركز يف دائرة التأثري ،إذا
ّ
ريا ما
إ ّن التفكري الذي ينتهج طريقة ويتب ّنى خطًّا فلسف ًّيا معلَ ًنا كث ً

الفلسفي املعارص ات ّجه يف
تعارص وتعاضد مع منجزات العلم التي تتالقى معه يف األسس؛ والفكر
ّ

عمومه إىل التجريب ّية املا ّديّة ،وإىل التع ّدديّة ،كام أ ّن النزوع إىل الكلّ ّية تراجع؛ النعدام الجدوى،
[[[ -بوشنسيك :الفلسفة املعارصة يف أوروبا ،ص .83
[[[ -يوسف كرم :تاريخ الفلسفة الحديثة ،ص  ،431وبوشنسيك :الفلسفة املعارصة يف أوروبا ،ص .87
[[[ -بوشنسيك :الفلسفة املعارصة يف أوربا ،ص .90
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تاركًا مكانه للمعالجة الجزئيّة التي هي من طبيعة العلم ال الفلسفة ،يؤيّد هذا أ ّن أصحاب هذا
االت ّجاه اشتغلوا بالعلوم التجريب ّية والطبيع ّية.

ارتبطت الفلسفات املعارصة التي أصبحت مهيمنة عىل املساحات الكربى من التفكري
خاصة
بالفلسفي،
النفيس
واالهتامم ارتباطًا وثيقًا بحركة العلوم ،واختلط يف بعض املسائل
ّ
ُّ
ّ
يف نظريّة املعرفة ،نتيجة الثورات العلم ّية املتع ّددة ،كام أ ّن حركة املعنى يف اللغة مل ت َْسلَم من
االنعكاسات املبارشة التي طرأت عىل املواقف الفلسفيّة ،ورأينا كيف برزت مدرسة أكسفورد
ري ،والقبلّيّات العقليّة،
كنتيجة لهذا التح ّول (وال أس ّميه تط ّو ًرا) ،حيث تولّت عن املذهب التص ّو ّ
ورأت أ ّن املعاين يولِّدها االستعامل ،جاعلة هذه العبارة شعا ًرا ملذهبها (meaning is use= le
 ،[[[)sens c’est l’emploiوعليه فإ ّن الحديث عن معنى كلمة هو الحديث عن كيف ّية استعاملها،

أن أنصح
وعن تحديد أفعال الكالم أو اللغة التي ميكن أن تتحقّق .والقول إ ّن هذا اليشء جيّد يعني ّ
به .وترى أ ّن خطأ الفلسفة التقليديّة أنّها أعطت الكلامت وظائف ال متنحها إيّاها اللغة العاديّة أو
اليوم ّية[[[.

يتّجه الفيلسوف ليبنتز إىل القول بالكرثة الروحيّة ،انطالقًا من فكرة املونادا ،وهي أبسط جوهر
يدخل يف املركّبات ،وبساطته تعني أنّه بدون أجزاء [[[ ،وهذه املونادات ال حرص لها وعىل طوائف،
وكل طائفة منها تتم ّيز
منها :املونادات الناطقة واملونادات الشاعرة واملونادات العارية عن الشعور ّ
بصفات وخواص ،كام ذهب إىل أ ّن الله هو املوناد األعظم الذي خلق العامل والوجود ،وهو القادر
عىل إفنائه أو إبادته أيضً ا[[[.

ُّ
تعذر الوصول إىل املعىن

الحقيقي أو تحدي ًدا اإلرادة املحقّقة
يب تعذّر الوصول إىل املعنى
لقد هيمن عىل العقل الغر ّ
ّ
للمعنى ،حتى اعتقد أ ّن بنية اللغة والكالم بنية استعاريّة ،ومن هنا يصبح اللجوء إىل التأويل حتم ّية
ال فكاك عنها من أجل الفهم ،ومع غياب اآلل ّيات وطغيان الفلسفات يصبح الفهم بل االقرتاب من
مستحيل «ليست هنـاك حقـائق ،هنـاك فقط تأويــالت» عىل ح ِّد تعبري نيتشه[[[.
ً
املعنى
[1]-Dictionnaire encyclopédique de la science du langage, p 126.
[2]-Ibid.p.126.
[[[ -ليبنتز :املونادولوجيا ،ص  ،27ترجمة ألبري نرصي نادر ،اللجنة الدول ّية لرتجمة الروائع اإلنسان ّية ،1956 ،بريوت
[[[ -عيل عبد املعطي محمد :مقدّ مات يف الفلسفة ،ص  ،24ط 1405هـ1985-م ،دار النهضة العرب ّية ،بريوت.
[[[ -عادل مصطفى ،فهم الفهم ،مدخل إىل الهرمنيوطيقيا ،نظرية التأويل من أفالطون إىل غادامري ،ص.9
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َ
كل املجاالت ويف مق ّدمتها الفكر .هكذا
مجال اللغـة والبيان إىل ّ
االستعاري
وت َـع ّدى التص ّو ُر
ّ
الذات« :انتبهنا
ّ
تنسج الحقائق من الرغبة متجاوزة الواقع أ ّو ًل ،وملقية بأعبائها عىل أكتاف التصميم
كل مجاالت حياتنا اليوم ّية ،إنّها ليست مقترصة عىل اللغة ،بل توجد
إىل أ ّن االستعارة حارضة يف ّ
يسي تفكرينا وسلوكنا له طبيعة
يف تفكرينا ويف األعامل التي نقوم بها أيضً ا ،إ ّن النسق
ّ
العادي الذي ّ
[[[
استعاريّة باألساس».
رصف يخفي أسسهام الحقيق ّية ،ويدعو إىل افرتاض انعدام هذه
واعتامد اآلل ّية يف التص ّور والت ّ
يل الذي يسند
األسس ،والنتيجة هي االفرتاض وفتح الباب أمام االستعارات ،هذا هو البناء االستدال ّ
الفرضيّة السابقة ،وهو مك ّون من مق ّدمة وتالية ونتيجة ،جميعها عنارص غري مثبتة ومتهالكة برهانيًّا.
جل التفاصيل التي نسلكها
عادي .إنّنا يف ّ
ري ليس من األشياء التي نعيشها بشكل
ّ
«إ ّن نسقنا التص ّو ّ
أقل أو أكرث آل ّية ،وذلك تب ًعا ملسارات سلوك ّية ليس من
يف حياتنا اليوم ّية نفكّر ونتح ّرك بطريقة ّ

مؤسس
السهل القبض عليها ،وتشكّل اللغة إحدى الطرق املوصلة إىل اكتشافها .ومبا أ ّن التواصل ّ
مهم
عىل النسق
التصوري نفسه الذي نستعمله يف تفكرينا ويف أنشطتنا ،فإ ّن اللغة تع ّد مصد ًرا ًّ
ّ
[[[
للربهنة عىل الكيف ّية التي يشتغل بها هذا ال ّنسق»

هذه إحدى األسباب التي أوقعت املعنى يف طريق التب ّدل والرت ّدد ،وأخضعته لسلسلة ال تنتهي
من التأويالت ،قد تكون مختلفة يف شكلها ،لك ّنها تعود إىل األساس نفسه ،فلم يعد يوث َق يف
األسس العا ّمة للتص ّورات بحكم انتامئها إىل منطق الكينونة الذي نسفه املنطق الجديد ،منطق
لعل أشهرهم بارمنيدس ،الذي أنكر الحركة
الصريورة ،وقد كان ملنطق الثبات أو الكينونة أنصار ّ
[[[
ي أو مذهب الجوهر الفرد.
والتغري ،وكان بذلك ممه ًدا للمذهب الذ ّر ّ

ين ،فهو جزء من أجزاء الطبيعة املرتابطة،
لقد أدخل اإلنسان نهائ ّيا ضمن نطاق املجرى الكو ّ
وهو مقيّد بقوانينها وخاضع لقواها [[[ ،وبعد أن كان اإلنسان يعرف بأنّه حيوان عاقل ،أصبح مع
عقل أو تعقّل.
التط ّوريّة الداروين ّية حيوانًا اكتسب ً
وكان أوغيست كونت يف فلسفته الوضعيّة ( )positive philosophyأ ّول مفكّر يذهب إىل أ ّن

[[[ -جورج اليكوف ومارك لونسون ،االستعارات التي نحيا بها ،ص  ،21ترجمة :عبد املجيد جحفة ،ط ،1996 ،1دار توبقال ،املغرب.
[[[ -نفسه ،ص .21
[[[ -ول ديورانت :قصة الحضارة ،ج ،7ص.200
[[[ -جون هارمان راندل :تكوين العقل الحديث ،ج /2ص ،161ترجمة :جورج طعمه ،مراجعة برهان دجاين ،تقديم مح ّمد حسنني هيكل،
القومي للرتجمة ،القاهرة.
ط ،2013املركز
ّ
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لكل علم أن يتط ّور
علم املجتمع يجب أن يقيم أسسه بوضوح عىل علم الحياة ،وقال إنّه ال ب ّد ّ
حد له قوانني ثابتة يف النم ّو [[[،
بشكل مح ّدد ،حتى يدرك الق ّمة يف املرحلة الوضع ّية ويف علم مو َّ
الخطوة الكبرية الجديدة التي اتخذت يف النقد الحديث هي إحالل منزلة الصريورة محل مقولة

محل السكون[[[.
محل املطلق والحركة ّ
النسبي ّ
الكينونة ،وحلول
ّ

املتغية عىل أسئلة دامئة قد يسلّم بها ،وال ّ
والكينونة ال ّ
تدل
تدل عىل مج ّرد اإلجابات الجديدة
ّ
أيضً ا حتّى عىل الثورات الكربى يف األفكار ،إنّها تشري بدلً من ذلك إىل أسلوب يف التفكري الذي
يتأ ّمل ّ
كل يشء ،الطبيعة واإلنسان واملجتمع والتاريخ والله ذاته ( ،)[[[Sub species temporisال
تتغي فحسب ،ولك ّنها تتط ّور دون توقّف إىل أشياء جديدة ومختلفة؛ فهي ال تعتقد بوجود
كأشياء ّ
ثوابت ومطلقات وأفكار أبديّة؛ ومن الناحية التاريخ ّية ،فإ ّن ماه ّيتها كام الحظ جون ديوي يف
أعقاب تأثري الداروين ّية عىل الفلسفة تعتمد عىل تح ّول يف االهتامم من الثابت إىل
املتغي [[[.
ّ

بأي فكرة تقول باالرتقاء من خالل الزمان .وقد اعتقد أرسطو
ومل يكن املعتقد
التقليدي يسلّم ّ
ّ
أ ّن العامل مخلوق عىل الحال التي هو فيها منذ األزل ،وأن ال بداية له ،وال ريب أ ّن هذا االعتقاد
شكل وموض ًوعا مع نظريّة النشوء واالرتقاء ،وال يعني هذا أنّه مل يسبق أب ًدا
ً
األرسطوي يتناقض
ّ
كل فكرة
ألي من املفكّرين أن أوحى مبثل هذه النظريّة ،فمن بني األغارقة الذين كانوا يدقّقون يف ّ
ٍّ
أناكسيامندر وأمبيدوكليس ،اللذين أوحيا بنظريّة النشوء واالرتقاء ،لوال أ ّن نظريّة أرسطو طغت عىل
آرائهام[[[.

يب ،بعد أن انتقلت التط ّوريّة من عامل األحياء إىل
ري الغر ّ
َب التّفك َ
ولكن دارون بنظريته التط ّوريّة قل َ
عامل األفكار مع هربرت سبنرس ،وأصبحت تط ّوريّة اجتامع ّية ذات فلسفة ورؤية للحياة بأكملها،
تخللت السياسة واالجتامع ،واألخالق ،وأقامت عليها دول سلوكها وسياساتها يف وقتنا الحارض.
يقول جون ديوي ...« :واملعاين التي سادت فلسفة الطبيعة واملعرفة ملدى ألفي سنة ،أي
التص ّورات التي أصبحت من املق ّومات املألوفة للعقل قد استندت عىل الزعم بتف ّوق الثابت
[[[ -جون هارمان راندل :تكوين العقل الحديث ،ج/2ص.172
األورويب الحديث ،الجزء األ ّول ،القرن السابع عرش ،ص ،34ترجمة :أحمد حمدي محمود ،الهيئة املرصيّة
[[[ -فرانكلني ل .باومر ،الفكر
ّ
العا ّمة للكتاب.1978 ،
[[[ -نفسه ،الجزء األول ،القرن السابع عرش ،ج  1ص.34
األورويب الحديث ،الجزء األ ّول ،القرن السابع عرش ،ج ،1ص.34
[[[ -فرانكلني ل .باومر ،الفكر
ّ
[[[ -رونالد سرتومربج ،تاريخ الفكر األوريب الحديث ،1977-1601 ،ص ،410ترجمة أحمد الشيباين ،ط14115 ،3هـ1994-م ،دار
يب ،القاهرة ،مرص ،وجدة ،اململكة السعوديّة.
القارئ العر ّ
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التغي واألصل كعالمات للنقص ،واالبتعاد عن الحقيقة .وعندما وضع
يئ ،كام استندت إىل
ّ
والنها ّ
كتاب (أصل األنواع) يديه عىل السفينة املق ّدسة للثبات املطلق ،وعندما نظر إىل الصور التي
اعتربت كأمناط للثبات والكامل ،كأشياء تظهر ثم تختفي ،فإن هذا الكتاب قد قدم أسلوبا يف
التفكري كان من املتوقّع يف نهاية املطاف أن ِ
يحدث تح ّولً يف منطق املعرفة ويف تناول األخالق
والسياسة والدين بالتبعيّة»[[[.
إ ّن هذا اإلحساس بالصريورة يف صميمه هو ما أصبحنا نعنيه بالحداثة أو بالعقل الحديث ،هذا
اإلحساس مل يبدأ مع داروين ،بل إ ّن بذوره ترت ّد إىل القرنني السادس عرش والسابع عرش[[[.

يب حتى يف القرن الثامن عرش وبعده،
ومع هذا فقد ّ
ظل مث ّة كثري من «الكينونة» يف الفكر الغر ّ
ريا ما وضع مسلّامت
فحتّى اإلصالح الدي ّني الذي اندفع يف ّ
كل الجهات خالل عرص الثورات كث ً
لصورة جديدة من الكينونة ،وزعم أنّها أكرث كاملً من املسلّامت القدمية ،ولكن عىل عهد رينان
أقل تقدير من ناحية
تح ّول امل ّد ،وبدأ العامل الذي سبق أن ظهر مبظهر العامل الثابت نو ًعا -عىل ّ
غاياته القصوى وإطاراته األبديّة -يظهر مبظهر العامل
الدينامي الذي ال يتوقّف عن الحركة[[[.
ّ

قال توماس هكسيل« :أه ّم صفة للكون هي عدم ثباته»[[[ ،وكان هكسيل لسان حال جيل كامل
كل فرع من فروع الفكر ،مبا يف
يف هذا املوضوع .واآلن لقد أخصبت النظريّة التاريخ ّية التط ّوريّةّ ،
ذلك الالهوت واألخالق والفلسفة االجتامع ّية ،وبلغت ذروتها يف نظرة نسب ّية متط ّرفة تج ّرأت عىل
الهجوم حتّى عىل الحصون الداخليّة للنفس ،كام حدث يف فلسفة هرني برغسون .وعىل الرغم من
الخاصة ،إلّ أنّه يع ّد أفضل منوذج لفيلسوف
أ ّن برغسون قد خلط بني الكينونة والصريورة بطريقته
ّ
أن
بالتغي الدائم ألهم برغسون فكرة الدميومة« :بداية لقد اكتشفت ّ
الصريورة .واالحساس املسيطر
ّ
فالتغي أكرث
أتغي بال توقّف ،غري أ ّن هذا القول ال يكفي،
ّ
أنتقل من حالة إىل حالة ،هذا يعني أنّني ّ
كل حالة من حااليت ،فإنّها تبدو كأنّها كتلة ثابتة،
جذريّة مام منيل إىل االفرتاض؛ ألنّني أتحدث عن ّ
تغي أيضً ا» [[[.
نتغي بال توقّف ،وهذه الحالة ذاتها ما هي ّ
ً
كل
وأنّها متثّل ًّ
إل ّ
منفصل...والحقيقة أنّنا ّ
إ ّن هذا االتجاه الكامل من الكينونة إىل الصريورة ،والذي ازدادت رسعته يف القرنني التاسع

[[[ -نقال عن :الفكر األورويب الحديث ،35/1 ،واإلحالة عىل "أثر داروين يف الفلسفة لديوي
=The influence of Darwin on philosophy".
[[[ -الفكر األوريب الحديث ،35/1 ،واإلحالة عىل "أثر داروين يف الفلسفة لديوي".
[[[ -نفسه.35/1 ،
[[[ -نفسه.35/1.
[[[ -هرني برغسون ،التط ّور الخالق ،ص  ،12ترجمة :محمد محمود قاسم ،مراجعة نجيب بلدي ،الهيئة املرصية العامة للكتاب.1984 ،
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عرش والقرن العرشين ،ال ميكن تص ّو ُره بغري الصدمات الكبرية يف العصور الحديثة كالثورة الفرنسيّة
والثورة الصناع ّية والثورة التكنولوج ّية يف الناحيتني اآلل ّية والكهربائ ّية ،التي أحدثت تراخ ًيا يف
التقليدي ألوروبا القدمية[[[.
االجتامعي
النسيج
ّ
ّ

الصريورة ،فوجدنا فالسفة
ري [[[ يف األخالق فكر َة االنتقال من الكينونة إىل ّ
وع َّمق االتجاه التط ّو ّ
مثل الفيلسوف
اإلنكليزي هربرت سبنرس [[[-ممن استدعوا التط ّوريّة الداروين ّية -يرون أن ال وجود
ّ
فطري إطالقًا ،فال وجود للحقائق األخالق ّية يف النفس ،بل التجربة هي التي تك ّفلَت بها،
ملا هو
ّ
عىل أ ّن هذه التجربة ليست هي تجربة الفرد ،بل تجارب املجتمعات عىل مر األجيال:
كام عرفت هذه الفلسفة ،أي االنتقال من الكينونة إىل الصريورة تجسي ًدا لها يف الداروين ّية
ين فايسامن ( ،)1914-1834وكذا يف الداروين ّية
الجديدة ،وهي اتجاه ّ
أسسه عامل األحياء األملا ّ
االجتامعيّة[[[.

لقد لقيت الداروين ّية االجتامع ّية مؤيدين كثريين وأعطاها الفيلسوف نيتشه قال ًبا مثال ًّيا وط ّبقها
علامء الحياة أمثال جالتون ( )Galtonوكارل بريسون ( )Karl Pearsonعىل رصاع األجناس العرقيّة،
جا عمل ًّيا للسالالت القوم ّية ،وكانت تشكّل قبل عام  1814إحدى املعاقل الرئيسة
مستنتجني برنام ً
العلمي عن الحرب والروح الحرب ّية[[[.
للدفاع
ّ

التغي املستمر) إىل جذور قدمية تصل إىل الفيلسوف هرياقليطس
وتعود هذه الفلسفة (فلسفة
ّ
الذي عاش قبل سقراط ،إذ عاش يف األوملبياد السادس والعرشين الذي يوافق تقريبا -504
كل يشء
«كل يشء ينساب وال يشء يسكنّ ،
500ق.م .ومن شذرات كالمه يف هذا االتجاهّ :
[[[ -الفكر األورويب الحديث.36/1 ،
أسسا لتحليل الطواهر املعرف ّية ،والجامل ّية أو الثقاف ّية.
ة
ي
البيولوج
واألدوات
رات
و
التص
[[[ -التط ّورية مقاربة تقوم عىل اتخاذ
ّ
ً
ّ
=Grand dictionnaire de la philosophie, Larousse, p 397.
[[[ -وضع هربرت سبنرس  H. Spencerيف عام  ،1858العام السابق عىل نرش كتاب دارون «أصل األنواع» خطة ملذهب يقوم عىل قانون
فلسفي شامل .كام أنّه واحد من
التط ّور ،أو كام عرب عنه قانون التقدم .وهو واحد من املفكّرين الربيطان ّيني القالئل الذين حاولوا بناء مذهب
ّ
بتمسكه بفكرة كانت منترشة من قبل ،وأعطاها دارون أساس تجريب ًّيا
الفالسفة الربيطان ّيني الذين اكتسبوا شهرة عامل ّية واسعة أثناء حياتهمّ ،
يف مجال محدّ د ،فأعادها سبنرس إىل الفكرة األساس ّية لرؤية إجامل ّية عن العامل والحياة البرشيّة والسلوك ،وهي فكرة تفاؤل ّية ظهرت لتربّر
البرشي ،وجعلت سبنرس واحدً ا من (أنبياء) العرص العظام= .فريدريك كوبلستون ،تاريخ الفلسفة ،املجلّد
إميان القرن التاسع عرش بالتقدّ م
ّ
القومي للرتجمة ،القاهرة.
املركز
،2009
ط،1
إمام،
الفتاح
عبد
إمام
مراجعة
أحمد،
د
ي
س
الثامن ،ص ،179ترجمة محود
ّ
ّ
[[[ -املوسوعة الفلسف ّية ،وضعها لجنة من العلامء األكادمي ّيني السوفييت ،بإرشاف روزنتال ويودين ،ص  .192ترجمة سمري كرم ،مراجعة
صادق جالل العظم ،وجورج طرابييش ،ط  ،2011 ،9دار الطليعة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت.
[[[ -جون هارمان راندل :تكوين العقل الحديث ،ج/2ص ،174ترجمة جورج طعمه ،مراجعة برهان دجاين ،تقديم مح ّمد حسنني هيكل،
القومي للرتجمة ،القاهرة
ط ،2013املركز
ّ
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يتغي وال يشء يدوم عىل الثبات ،حتى األضداد يتح ّول بعضها إىل بعض ،وإنّك ال تستطيع النزول
ّ
التغي»[[[،
م ّرتني إىل النهر نفسه؛ أل ّن ميا ًها جديدة تنساب فيه باستمرار .إ ّن األشياء تجد راحتها يف
ّ
ُخض من جديد،
الوجود غري قابل لالنفصال عن هذه الحركة املتواصلة ،فالج ّعة تفسد إذا مل ت ّ
يغي مواضع األشياء[[[.
واملرء ال يسرتيح ّ
تغي ،والزمن ّ
إل إذا ّ

ّ
والجاف والرطب ،وليس
والتغي يكون من الض ّد إىل الض ّد مثل االنتقال بني البارد والحار،
ّ
السكو ُن والحركة هام حقيق َة األشياء ،بل التن ّو ُع واالختالف والتعارض؛ إ ْذ إ ّن الصريورة إنّ ا تكون
ُّ
كل يش ٍء يتعلّق بتعارضهام،
بني ح َّدين متضا َّدين ،واملتضا ّدان يتح ّول أحدهام إىل اآلخر ،حتى إ ّن َّ
كل يشء طبيعته الحقيقيّة[[[.
ومن خالل الرصاع يؤكّد ّ
ومذهبه كام هو واضح ينطوي عىل جرثومـة فلسفــة هيجل ،التي تبـدأ بالتأليف بني األضداد[[[،
يستحق أن يقف عنده الباحث لفلسفة هرياقليطس كام يرى كوبلستون
وهو الجانب األبرز الذي
ّ
يف موسوعته تاريخ الفلسفة «إ ّن مساهمة هرياقليطس األصيلة يف الفلسفة توجد يف مكان آخر،
إنّها تكمن يف تص ّوره للوحدة يف التن ّوع ،واالختالف يف الوحدة ،لقد كانت األضداد يف فلسفة
أنكسمندر ،يعتدي بعضها عىل بعض ،ثم تنال عقابها عىل ما ارتكبته من ظلم ،وينظر إىل الحرب
أل يكون ،يشء يفسد نقاء
ما بني األضداد عىل أنّها رضب من الفوىض ،وعىل أنّها يشء ينبغي ّ
الواحد .مل يأخذ هريقليطس بهذه الوجهة من النظر ،فرصاع األضداد عنده أبعد ج ًّدا من أن يكون
إل يف توت ّر
جوهري لوحدة الواحد .والواقع أ ّن الواحد ال يوجد ّ
وصمة لوحدة الواحد ،بل هو
ّ
وجوهري لوحدة الواحد»[[[.
أسايس
األضداد ،ذلك التوت ّر الذي هو
ّ
ّ
ويتفق أفالطون وأرسطو عىل أن هرقليطس ذهب إىل أنه «ال يشء قط موجود ،وكل يشء يف
الفلسفي عىل خ ّ
ط متعارض مع مبدأ املدرسة اإليل ّية ،القائل إ ّن الوجود هو
حالة الصريورة» .ومبدأه
ّ
وكل صريورة مج ّر ُد و ْهم ،أ ّما عند هريقليطس
تغي ّ
وحده موجود ،وأ ّن الصريورة ليست موجودةّ ،
فكل ّ

الفلسفي ،ص ،23ط ،2016 ،1دار الوفا لدنيا الطباعة والنرش،
[[[ -مح ّمد عيل أبو ريان ،هرياقليطس فيلسوف التغيّ وأثره يف الفكر
ّ
اإلسكندريّة ،مرص .وموسوعة الفلسفة ،عبد الرحامن بدوي ،ج ،2ص.626
[[[ -إمييل برهييه ،تاريخ الفلسفة .76/1 ،ترجمة جورج طرابييش ،ط ،2016 ،3دار الطليعة ،بريوت.
[[[ -مح ّمد جامل الكيالين ،الفلسفة اليونان ّية أصولها ومصادرها ،الجزء األول من املرحلة األسطوريّة وحتّى أفالطون ،ص ،157مراجعة
وتصدير د .مح ّمد فتحي عبد الله ،ط ،2008 ،1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش ،اإلسكندريّة ،مرص .وقد أحال عىل ولرت ستيس :تاريخ
الفلسفة اليونان ّية.
[[[ -برتراند رسل ،تاريخ الفلسفة الغرب ّية ،الكتاب األ ّول ،الفلسفة القدمية ،ص .91ترجمة :زيك نجيب محمود ،مراجعة أحمد أمني ،الهيئة
املرصيّة العا ّمة للكتاب ،2012 ،القاهرة.
القومي
[[[ -فريدريك كوبلستون ،تاريخ الفلسفة ،املجلد األ ّول ،ص ،78ترجمة :إمام عبد الفتاح إمام ،ط ،2002 ،1املرشوع
ّ
للرتجمة ،القاهرة.
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فاألمر بالعكس فالصريورة وحدها موجود،ة والوجود والثابت والذاتيّة ليست إلّ أوها ًما[[[.
أشكال فلسفيّة أخرى غري الفكرة التي اعتقدها هرياقليطس ،ففي الفكر
ً
وهذه الصريورة اتخذت

اليهودي املعارص ينظر إىل الحضارة اليونان ّية عىل أنّها حضارة مكان ّية ،وهي حضارة رؤية ،والصورة
ّ

بكل ما تتّسم به من تح ّدد وثبات ووضوح ،وينظر إليها عىل
أساسيّة فيها؛ لذا فهي تحرتم األيقونات ّ
أنّها أفالطونيّة تحرتم الثبات وتقيم نظرتها إىل العامل عىل ثنائيّة أساسيّة :عامل املثل املج ّردة الثابتة
املتغي املحسوس ،وهي ثنائ ّية املعقول واملحسوس،
املتجاوزة لعامل الحركة ،مقابل عامل املا ّدة
ّ
واملسيح ّية استمرار للتقاليد اليونان ّية يف اإلدراك والثنائ ّية ،فهي متمركزة عىل اللوغوس (الكلمة)

املتغي ،وتعطي لألشياء معناها،
النسبي
التي تتجاوز عامل املحسوس وتشكّل نقطة ثبات يف العامل
ّ
ّ
ويضبط الصريورة ،فال تجمح أو تتيه .وتقف اليهوديّة من منظور دعاة ما بعد الحداثة عىل النقيض
من هذا ،فالحضارة العربيّة ليست حضارة مكان ّية وإنّ ا حضارة زمان ّية ،فاالرتباط باملكان مستحيل
اليهودي ،فهو بال مكان ،وظرفه الوحيد هو الزمان الذي يتج ّول فيه ،واليهوديّة تعبري عن
بالنسبة إىل
ّ
واليهودي يرحل من مكان إىل آخر دون
رفض لحظة التجسد والثبات ،أفالطونيّة كانت أو مسيحيّة،
ّ
الحقيقي والحقيقة والبنية امليتافيزيقيّة الثابتة التي متنح
حلم بالعودة ،أي دون حنني إىل املعنى
ّ
لكل هذا يصبح االنقطاع املستم ّر جوهر حياته واالقتالع سمتها ،وال يحاول تجاوز عامل
االطمئنانّ ،
مقبول فتفسد اللغة[[[.
ً
الصريورة ،وتصبح الصريورة هي البداية والنهاية ،وتصبح التع ّدديّة اللغويّة أم ًرا

ويالحظ برتراند رسل أ ّن البحث عن يشء يتّصف بالدوام هو من أعمق الغرائز التي تؤ ّدي
باإلنسان إىل الفلسفة ،وال ّ
حب اإلنسان لداره ورغبته يف مأوى يسكن إليه من
شك أنّه
ّ
مشتق من ّ
الخطر؛ لذا نرى هذا امليل عىل أش ّده عند أولئك الذين هم أكرث من سواهم تع ّرضً ا للكوارث،
تغي ،وال ّ
ظل فيه للتح ّول [[[.
والدين ينشد هذا الدوام يف صورتني :الله والخلود ،فليس يف الله ُّ
يب قد عرفا انعطافات كانت وراء إعطائه املالمح البارزة يف
إ ّن الفلسفة الغرب ّية ،والعقل الغر ّ

يل ،بل العقل املستفاد الذي يرتجمه الفكر ويرتبط بالسلوك
التفكري .والعقل هنا ليس العقل األ ّو ّ

والعمل .وتأيت عمل ّية الفهم نتيجة مبارشة لهذا العقل أو اللون من التفكري ،مع إمدادات ومؤث ّرات
وحيته ،وفرضت عليه سطوتها وسلطانها ،فكانت اللغة أحد
يب
من عوامل أخرى أتعبت العقل الغر ّ
ّ
البوابات التي طلعت منها موجات تلك املؤث ّرات.
[[[ -ولرت ستيس ،تاريخ الفلسفة اليونان ّية ،ص  ،70ترجمة مجاهد عبد املنعم مجاهد ،ط  ،1984دار الثقافة للنرش والتوزيع ،القاهرة.
[[[ -عبد الوهاب املسريي :موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيون ّية(املوجزة) ،ج  ،168 ،2ط  ،2008 ،4دار الرشوق ،القاهرة.
[[[ -برتراند رسل ،تاريخ الفلسفة الغرب ّية ،الكتاب األ ّول ،الفلسفة القدمية ،ص.93
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التغي الذي
والتغي املستم ّر ،ومل يعد العقل مبأمن من هذا
إ ّن عرصنا الراهن مطبو ٌع بالحركة
ّ
ّ
أصبح قانونًا يكاد يعصف باألسس العقل ّية التي ت ُبنى عليها االستدالالت ،وعىل ضوئها يُكتشف
تأسست امليتافيزيقا دو ًما عىل
املجهول« .ففي إطار الثابت والدائم يوجد الواقع
الحقيقي ،ولقد ّ
ّ
مفهوم الكائن والجوهر ،لك ّن الفكر املعارص سار يف اتجاه مناقض لذلك ،فاملذاهب املعارصة
ومتغية ،ويف هذا الطريق تبحث عن
مهام كانت أصالتها ،فهي مذاهب تط ّوريّة ،ومذاهب متح ّركة
ّ
مقاييس للقيم»[[[.
واملتغيات االجتامعيّة التي تتناىف يف
مستقل عن التاريخ
ًّ
يب
لَ ْم يَ ُعد التفكري
الفلسفي الغر ّ
ّ
ّ

بالسمة
الفلسفي
جوهرها مع البناء
الكل والثابت ،وأصبح مطبو ًعا بالطابع املؤقّت ،ومتّ ً
سم ِّ
ّّ
ّ
املتغية ،والحجج املغالط ّية التي تخ ّيل عىل العقل
الحجاج ّية ذات األبعاد التداول ّية ،والسامت
ّ
ٍ
بأهداف طارئ ٍة مرتبطة مبا يُ َق ِّدم الطرف امل ُحاجِج ،فيأيت البناء
الحجاجي مق َّي ٌد
أحيانًا؛ إذ إ ّن البناء
ّ
حا.
مح َّد ًدا زمانًا ومكانًا وموضو ًعا واصطال ً

واستحكام اإليديولوجيا يح ِّولها إىل فلسفة يدافع عنها أصحابها ،ونسق من اآلراء ،واألفكار:
«السياس ّية والقانون ّية واألخالق ّية والجامل ّية والدين ّية والفلسف ّية»[[[.

استعامري ،وحارض
أصبح للتكنولوجيا سلطة ترعاها متمثّلة يف ال ّدول القويّة ،أغلبها ذو ماض
ّ
هيمني ،وتطلّعات للتف ّرد بالحياة .وأصبح للتكنولوجيا لغتها املعتمدة التي ينبغي تعلمها
يل
استغال ّ
ّ
قبل استعامل ما تق ّدمه هذه التكنولوجيا ،فمن املسلَّم اليوم أ ّن املصطلح هو مفتاح هذا العامل
مؤسسات مخ ّولة
الجديد الذي يسمى تكنولوجيا ،واملصطلح يحظى بالرعاية الحرصيّة من
ّ
بإنتاجه وإقراره للتداول« ،إ ّن التكنولوجيا التي اقرتنت منذ نشأتها بالتقنني هي إيديولوجيا ،وتأكيد
أنصارها عىل أنّها ليست كذلك يكسبها ق ّوة غريبة ،فكثريون يتعلّقون بها وكأنّها حبل النجاة األخري،
لكل اإليديولوج ّيات التي سادت وتسود اإلنسان ّية،
والخالص الوحي ،األمل النهايئ لوضع ح ّد ّ
كل ضحايا الحروب،
وكانت الينبوع الدائم للخصومات ،واله ّوة السحيقة التي تُدفن يف جوفها ّ
واملقربة التي ترقد فيها جامهري األبرياء ،فالتكنولوجيا بدل أن تكون نهاية اإليديولوج ّيات كام
معي بل
يقال ،هي نفسها إيديولوجيا ،إنّها تصبح أكرث فأكرث ال إيديولوج ّية طبقة مع ّينة يف مجتمع ّ
العاملي
فكل يشء يحدث كام لو أ ّن إعطاء الثقافة والحضارة الطابع
إيديولوج ّية اإلنسان ّية بأرسهاّ ،
ّ
إل مرو ّرا بها.
الكل ال يت ّم ّ
ّّ

[1]- D. Parodi: en quête d’une philosophie, p 109. 2e édition; 1949, Presse Universitaire de France, Paris.
[[[ -املوسوعة الفلسف ّية ،وضع لجنة من العلامء واألكادمييني السوفياتيني ،ص .68
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يتغي مع التق ّدم،
كان أفالطون قد جعل الواحد فوق التع ّدد ،وكان هيجل قد نادى باملفهوم الذي ّ

تاريخي مستم ّر .بعد
ويتح ّول إىل حقيقة تاريخ ّية ،فوحدة العامل إنّ ا تتحقّق خالل عمل ّية تح ّول
ّ

أن كانت الذات موجو ّدا مج ّر ًدا عال عىل الزمان ،مرتف ًعا فوق مستوى املجتمع ،وأصبحت «روح
الشعب» هي مثل العنارص التاريخ ّية املختلفة للشعور.

التكنولوجي صور ُة اإلنسان الذي يستهلك أكرثَ فأكرث محل فكرة الخري
وحلَّت اليوم مع التسارع
ّ

جه بأنظارها
يل ،فإذا كانت امليتافيزيقا الكالسيكيّة التقليديّة تتو ّ
األفالطونيّة ومفهوم الروح الهيج ّ

نحو السامء بحثًا عن معنى للتجربة اإلنسان ّية ،فإ ّن التكنولوجيا قد حلّت مكانها ونادت بالعودة إىل
األرض لالهتامم بزيادة إنتاج هذه األخرية»[[[.

ين املعارص
إنها إيديولج ّية التكنولوجيا املبن ّية عىل ثالثة مبادئ ،كام يرى الفيلسوف األملا ّ

يورجني هابرمس ،وهي:

كل يشء هو إنتاج واإلنتاج يطغى أكرث فأكرث عىل
كل يشء قابل لالستهالك ،وبالتايل فإ ّن ّ
أّ -

الخاصة ج ًّدا والحميمة تسقط أكرث فأكرث تحت مقولة اإلنتاج.
ميادين الحياة ،فامليادين
ّ

ب -ليس اإلنسان بكائن ال متنا ٍه ال ميكن الح ّد به كلّ ّية ،بل هو يف نظر التكنولوجيا مجموعة ال

املتجسمة ،وبالتايل ميكننا أن نخلق له رغبات مصطنعة إىل ما ال نهاية .كان
متناهية من الرغبات
ّ

أبيقور مي ّيز بني الحاجات الطبيع ّية والرضوريّة والحاجات الطبيع ّية غري الرضوريّة والحاجات التي

ليست طبيعيّة وال رضوريّة ،يف حني أ ّن اإليديولوجيّات التقنية ال تكرتث لهذا التمييز ،فليس يه ّمها
كل ه ّمها أن توجد رغبات جديدة.
إن كانت الرغبات طبيع ّية رضوريّة ،بل ّ

ج -إ ّن املبدأ األخري لإليديولوجيا التقنية ميكن أن يخترص كالتايل :كلّام ازداد استهالك اإلنسان،

زادت سعادته .استهلك واص ُمت ،يبدو أ ّن هذا ما تقوله لنا التكنولوجيا الحديثة .ليس من غاية

أخرى للحياة سوى زيادة الق ّوة الرشائ ّية أي ك ّم ّية االستهالك إىل درجة نستطيع أن نقول فيها بأ ّن
املجسم للتق ّدم ،ومن
االقتصادي أصبح املقياس الوحيد للحضارة ،والعنرص الوحيد
عدل النم ّو
ّ
ِّ
هنا ميكننا أن نفهم ملاذا أصبح هاجس السياسيّني األ ّول؟!.
وغيت اإليديولوجيا الراهنة ،اإليديولج ّية التكنولج ّية ،كام يس ّميها جورج زينايت ،األبعاد
ّ

[[[ -زكريا إبراهيم :مشكلة الفلسفة ،ص .190جورج زينايت :رحالت يف الفلسفة الغرب ّية ،ص .76-75ط1413 ،1هـ1993-م ،دار
يب للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت.
املنتخب العر ّ
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الخالدة ملفهوم السعادة ،مبيتافيزيقيا ساذجة تقوم عىل فكرة اإلشباع الكفيل بتحقيق إنّيّة اإلنسان،
وكينونته ،وقد كان الفالسفة من قبل ال يأبهون بإشباع الرغبات؛ ألنّها كإناء بال قعر ،وأ ّن الرىض
كل يشء عىل
الحقيقي يكون بالحكمة واملعرفة .هذه التكنولوجيا الحديثة ،كإيديولوجيا ،أن تقيم ّ
ّ
[[[
الرغبة الالمحدودة بعطشها الدائم لالستهالك أكرث ولو بقليل .
ظل
يب –الذي مل يتجاوز الوجود إىل واجب الوجودّ -
إ ّن الفلسفة الغرب ّية أو باألحرى العقل الغر ّ
يقيني ،فات ّسم تفكريه بالثوريّة الجامحة التي ال ترىض بيشء عىل
باحثًا غري مستق ّر عىل نقطة أو مبدأ
ّ
صعيد األفكار واألشياء سواء بسواء ،وما ترت ّب عىل هذه اإلنتاجيّة -وال أس ّميها إبداعيّة -أن تكاثرت
األسامء ،أو املصطلحات ،وغزت املدارس واملحافل ،وفرضت عىل املغلوبني علميًّا وفكريًّا
غالب يف جميع املجاالت ،والواقع والوقائع تشهد
والحق أ ّن الغالب تكنولوج ًّيا
وتكنولوج ًّيا.
ّ
ٌ
الرشقي وأين الحكم ّية الرشق ّية؟!
بذلك ،فأين هي الفلسفة الرشق ّية؟! وأين حضورها ،وأين العرفان
ّ
لقد داستها التكنولوجيا وأيديولوجيّتها وتوابعها من مصطلحات ومذاهب ومدارس ومل تبقِ لها
عىل أثر.

خاص يف الفلك
يل
(باراديغمي)
مل تكن الثورة الكوبرنيك ّية مج ّرد انقالب
ّ
أمنوذجي أص ّ
ّ
ّ
ورسخه كبلر وغاليليو وأنجزه نيوتن« ،بل كانت مبعنى
والكوزمولوجيا الحديثة ،أطلقه كوبرنيكّ ،
أوسع بكثري وأه ّم مبا ال يُقاس .فحني أدرك كوبرنيك أ ّن األرض ليست املركز الثابت املطلق
أقل أه ّم ّية  -أ ّن من املمكن تفسري حركة الساموات من منطلق
للكون ،وحني أدرك  -وهذا ليس ّ
حركة الراصد ،إنّ ا بادر إىل طرح ما ميكن ع ُّده رؤي َة العقلِ الحديث املحوريّة .من املمكن
يك يف املنظور صورة مجازيّة أساسيّة ملجمل النظرة العامليّة الحديثة:
النظر إىل التح ّول الكوبرني ّ
املوضوعي مح َّدد
النقدي بأ ّن الوضع الظاهر للعامل
فالتفكيك العميق للفهم الساذج ،واإلقرار
ّ
ّ
والوسيطي ،واإلزاحة
ين القديم
عىل نحو ال وا ٍع بوضع الذات ،والتح ّرر الالحق من الرحم الكو ّ
ّ
(موضوعي) ،والتح ّرر
شخيص
وهاميش يف كون فسيح وال
نسبي
البرشي إىل موقع
الجذريّة للكائن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الطبيعي ،وبهذا املعنى الواسع ج ًّدا –كام لو كانت حدث ًا وقع ال يف
الالحق من االنبهار بالعامل
ّ
الفلك والعلوم وحسب ،بل يف الفلسفة والدين ،كام يف النفس البرشيّة الجامع ّية –ميكن ع ُّد الثورة
يف للعرص الحديث .لقد كانت حدث ًا أساس ًّيا ،أصل ًّيا ،حدث ًا
االنقالب
الكوبرنيك ّية
َ
التاريخي االنعطا ّ
ّ
ومؤس ًسا لهذا العامل»[[[.
ُمد ِّم ًرا
ِّ
[[[ -جورج زينايت :رحالت يف الفلسفة الغرب ّية ،ص .78
الغريب ،ص .494-493
[[[ -ريتشارد تارناس :آالم العقل
ّ
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يب املهيمن إىل مسارات
إ ّن التح ّوالت التي حصلت عىل الصعيد
العلمي نقلت العقل الغر ّ
ّ
يب) إحساسه
ومسالك تفكرييّة أخرى ،بحثا عن نقطة ارتكاز وموقع
ّ
مركزي يعيد لإلنسان (الغر ّ
الغامر بالهيمنة املطلقة كام نادى بها نيتشه وفالسفة الوجوديّة وحتّى الرباغامت ّيون ،وإ ْن بطرقٍ
ُم َع َّدلَ ٍة «فالدنيا مع ّرضة للزوال يف يوم من األيام ،ولكن الكون قد يكون أزل ًّيا طبقًا ملفاهيم العلم،
واإلنسان بخروجه من األرض (إىل الفضاء) ،أقد َم عىل الخطوة األوىل يف طريق استقالله عن
مصري األرض .لقد اجتازوا ح ًّدا والح ّد هنا شبيه بالح ّد الذي عربته الحيوانات منذ آالف السنني،
حينام هجرت البحار لتجازف بالحياة عىل اليابسة»[[[.

عقل ،فلم يعد اإلنسان ميلك زمام
عقل وانفعالً  :أّما ً
غي وجهة اإلنسان ً
هذا التح ّول الذي ّ
التقليدي القائم عىل
الخلق ،واالنعتاق من الواقع الذي غال ًبا ما يفرض منطقه
ّ
املبادرة إىل التأ ّمل
ّ
االتباع واملجامالت ،..تاركًا قواه األصيلة تؤ ّدي أدوا ًرا وظيف ّية حسب الطلب املفروض ،..وأ ّما
يل للحوادث اإلنسانيّة ،فلم يعد يف ّرق بني انهيار صخرة
ً
انفعال :فقد توطّ َد بداخل اإلنسان النمط اآل ّ
من جبل وبني موت عزيز ،هذا التح ّول أنشأ فلسفة جديدة وشاملة ،مبا فيها من لغة ومواقف ،تصل
إىل ش ِّن الحروب.
وقد رصد عامل النفس األمرييكّ إيريك فروم هذا التح ّول الضارب يف أعامق الحياة الغربيّة ،يقول
يف هذا الصدد« :مجتمع ُمـ َمكْن ٌن متام املكننة ،خاضع لإلنتاج يف أعىل درجاته وإىل االستهالك
االجتامعي آخ ٌذ يف التح ّول اآلن ،إىل دوالب يف
ج ٌه بالنواظم اآلل ّية .واإلنسان يف هذا السياق
ومو َّ
ّ
سلبي ومن الناحية االنفعال ّية ال حياة فيه ،وبانتصار
اآللة الكربى ،يُ َغذَّى ويُ َسلَّ ج ِّي ًدا ،لك ّنه مع ذلك
ّ
الخاصة؛ وسوف تتقولب املشاعر بإزاء الغري
هذا املجتمع الجديد سوف تختفي الفردانيّة والحياة
ّ
السيكولوجي ولوسائل أخرى ،أو أيضً ا ،بعقاقري تلبس كذلك نو ًعا جدي ًدا من التجربة
وفقًا للتك ّيف
ّ
االستبطان ّية .وكام بيَّ برزيزنسيك(:يف مجتمع التقنية اإللكرتون ّية) مييل املرء إىل التجانس مع
ماليني املواطنني املتغايرين بسهولة تحت تأثري سلطان شخص ّيات قويّة وجذّابة تستخدم بفعال ّية
آخر ما وصلت إليه تقنية املواصالت لتحكم االنفعاالت وترشف عىل العقل»[[[.
ويطرح إيريك فروم السؤال عن السبب الذي أوصل اإلنسان ّية إىل هذه الحال ،ث ُ ّم يجيب« :كيف
حدث ذلك؟ كيف غدا اإلنسان وهو يف الذروة نفسها من انتصاره عىل الطبيعة ،السجني البتكاره
التقني ،ص  ،9تعريب إميل خليل بيدس ،دار اآلفاق الجديدة ،بريوت (د.ت).
[[[ -فيكتور فركس :اإلنسان
ّ
[[[ -إيريك فروم :ثورة األمل ،ص  ،11ترجمة ذوقان قرقوط ،ط ،1973 ،1دار اآلداب ،بريوت.
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الخاص ،وكيف تع َّرض لخطر تدمري نفسه بنفسه؟ إ ّن اإلنسان يف بحثه عن الحقيقة العلميّة ،قد نظّم
ّ
من املعارف ما كان يف وسعه استخدامه من أجل السيطرة عىل الطبيعة .إنّه حصل عىل نجاحات
ي وحدهام ف َق َد االحتكاك بنفسه هو
هائلة ،لك ّنه بإرصاره عىل التقنية وعىل االستهالك املا ّد ّ
إل عىل التقنية وعىل القيم املا ّديّة ف َق َد ،ليس اإلميا َن بالدين والقيم
حريصا ّ
وبالحياة ،ومل ّا مل يعد
ً
اإلنسانيّة فحسب ،بل والقدرة كذلك عىل اإلحساس باالنفعاالت العميقة وبالفرح وبالحزن اللذين
الخاص وهي التي تح ّدد ،اآلن،
يرافقانها ،وأصبحت اآللة التي بناها من الق ّوة بحيث ولَّدَتْ برنامجه
ّ
فكر اإلنسان بنفســه»[[[.
بقي أن نسأل عن اإليديولوجيا يف الوقت الراهن ،وهل دخلنا عرص نهايتها ،كام تساءل أحدهم
سعت ونجحت يف ربط
من قبل؟ حني استعرضت األيديولوجيا مفهوما ومامرسة خلصت إىل أنها
ْ
التفكري بالواقع ،وبالغرضية السلوكية ،التي ت ِ
ري ملنطقها ،أ ّما ربطها باملاركس ّية ،فليس
ُخضع التفك َ
حاسم بالكلّيّة يف تحديد مصريها ،سوى عىل نطاق الدولة ،أو نطاق الشعار املعلن أو الراية
ً
املرفوعة ،وما عدا ذلك فإ ّن ارتباطها بالعمل والسلوك أعطاها من الق ّوة الفكرة والرسوخ ما يجعل
الحديث عن تالشيها رضبًا من األماين.

[[[ -نفسه ،ص .12
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املصادر واملراجع
 .1التقريب لحد املنطق ،ضمن رسائل ابن حزم ،الجزء الرابع ،املجلد الثاين ،تحقيق إحسان
عباس ،ط ،2007 ،2املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت.
 .2راندل كولينز :علم اجتامع الفلسفات ،ج ،2ترجمة فريق جسور للرتجمة ،مراجعة خليفة
امليساوي ،ط  ،2019 ،1جسور للرتجمة والنرش ،بريوت.

 .3زكريا إبراهيم :مشكلة الفلسفة .جورج زينايت :رحالت يف الفلسفة الغربية .ط1413 ،1هـ-
1993م ،دار املنتخب العريب للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت.
 .4فرانكلني ل .باومر :الفكر األوريب الحديث ،ج ،4ترجمة أحمد حمدي محمود ،ط
 ،1989الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة.
 .5التطورية مقاربة تقوم عىل اتخاذ التصورات واألدوات البيولوجية أسساً لتحليل الطواهر
املعرفية ،والجاملية أو الثقافية.
 .6الفكر األوريب الحديث ،35/1 ،واإلحالة عىل "أثر داروين يف الفلسفة لديوي".

 .7املوسوعة الفلسفية ،وضعها لجنة من العلامء األكادمييني السوفييت ،بإرشاف روزنتال
ويودين ،ترجمة سمري كرم ،مراجعة صادق جالل العظم ،وجورج طرابييش ،ط  ،2011 ،9دار
الطليعة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت.
 .8عثامن أمني :الفلسفة الرواقية ،طبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،سنة  ،1945القاهرة
 .9إيريك فروم :ثورة األمل ،،ترجمة ذوقان قرقوط ،ط ،1973 ،1دار اآلداب ،بريوت.

 .10إمييل برهييه ،تاريخ الفلسفة .76/1 ،ترجمة جورج طرابييش ،ط ،2016 ،3دار الطليعة،
بريوت.

 .11برتراند رسل ،تاريخ الفلسفة الغربية ،الكتاب األول ،الفلسفة القدمية ،ترجمة زيك نجيب
محود ،مراجعة أحمد أمني ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،2012 ،القاهرة.
 .12بوشنسيك :الفلسفة املعارصة يف أوروبا.

 .13بول جانيه ،جربيل سياي ( :)Paul Janet et Gabriel Seaillesمشكالت ما بعد الطبيعة،
ترجمة يحي هويدي ،مراجعة محمد مصطفى حلمي ،تقديم الطبعة محمد مدين ،ط،2015 ،1
املركز القومي للرتجمة ،القاهرة.
 .14جورج زينايت :رحالت يف الفلسفة الغربية.
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 .15جورج اليكوف ومارك لونسون ،االستعارات التي نحيا بها ،ترجمة عبد املجيد جحفة،
ط ،1996 ،1دار توبقال ،املغرب.

 .16جون هارمان راندل :تكوين العقل الحديث ،ج ،2ترجمة جورج طعمه ،مراجعة برهان
دجاين ،تقديم محمد حسني هيكل ،ط ،2013املركز القومي للرتجمة ،القاهرة.

 .17روجيه غارودي :كيف صنعنا القرن العرشين ،،ترجمة ليىل حافظ ،ط 1420 ،2هـ-
2001م ،دار الرشوق ،القاهرة.
( .18رونالد سرتومربج ،تاريخ الفكر األوريب الحديث .1977-1601 ،ترجمة أحمد الشيباين،
ط14115 ،3هـ1994-م ،دار القارئ العريب ،القاهرة ،مرص ،وجدة ،اململكة السعودية.

 .19ريتشارد تارناس :آالم العقل الغريب ،فهم األفكار التي قامت بصياغة نظرتنا إىل العامل،
ترجمة فاضل جتكر ،الطبعة العربية األوىل1413 ،هـ2010-م ،منشورات كلمة ،أبو ظبي،
والعبيكان ،السعودية.
 .20رشح بداية الحكمة للطباطبايئ ،محمد مهدي مؤمن .50/1 ،مرتىض مطهري ،دروس
فلسفية يف رشح املنظومة ،ج1

 .21عادل مصطفى ،فهم الفهم ،مدخل إىل الهرمنيوطيقيا ،نظرية التأويل من أفالطون إىل
غادامري ،رؤية للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل.2007 ،
 .22عبد الوهاب املسريي :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية(املوجزة) ،ج  ،2ط ،4
 ،2008دار الرشوق ،القاهرة.
 .23عثامن أمني :الفلسفة الرواقية ،طبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،1945 ،القاهرة.

 .24عيل عبد املعطي محمد :مقدمات يف الفلسفة ،ط 1405هـ 1985-م ،دار النهضة
العربية ،بريوت.

 .25فرانكلني ل .باومر ،الفكر األوريب الحديث ،الجزء األول ،القرن السابع عرش ،ترجمة
أحمد حمدي محمود ،الهيئة املرصية العامة للكتاب.1978 ،

 .26فريدريك كوبلستون ،تاريخ الفلسفة ،املجلد األول ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،ط،1
 ،2002املرشوع القومي للرتجمة ،القاهرة.

 .27فيكتور فركس :اإلنسان التقني ،تعريب إميل خليل بيدس ،دار اآلفاق الجدية ،بريوت
(د.ت).
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 .28كرين برينتون :تشكيل العقل الحديث ،ترجمة شوقي جالل ،ط الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة(د.ت).
 .29ليبنتز :املونادولوجيا ،ترجمة ألبري نرصي نادر ،اللجنة الدولية لرتجمة الروائع اإلنسانية،
 ،1956بريوت

 .30ماهر عبد القادر محمد عيل :مشكالت الفلسفة ،دار النهضة العربية ،بريوت-لبنان،
1405هـ.1985-
 .31محمد باقر الصدر ،فلسفتنا ،ط ،3دار التعارف ،بريوت1430 ،هـ.2009-

 .32محمد جامل الكيالين ،الفلسفة اليونانية أصولها ومصادرها ،الجزء األول من املرحلة
األسطورية وحتى أفالطون ،مراجعة وتصدير د محمد فتحي عبد الله ،ط ،2008 ،1دار الوفاء لدنيا
الطباعة والنرش ،االسكندرية ،مرص .وقد أحال عىل ولرت ستيس :تاريخ الفلسفة اليونانية.

 .33محمد حسني الطباطبايئ :أسس الفلسفة واملذهب الواقعي ،ج-1تعريب محمد عبد
املنعم الخاقاين ،تعليق األستاذ الشهيد مرتىض مطهري ،ط 1408 ،2هـ1988-م ،دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت.
 .34محمد خاقاين :بينات ،ط1420 ،1هـ1999-م ،دار الهادي ،بريوت.

 .35محمد عيل أبو ريان ،هرياقليطس فيلسوف التغري وأثره يف الفكر الفلسفي ،ط،2016 ،1
دار الوفا لدنيا الطباعة والنرش ،اإلسكندرية ،مرص .وموسوعة الفلسفة ،عبد الرحامن بدوي ،ج.2

 .36محمد مصباح اليزدي :املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة ،ج ،1ط 1418هـ1998-م ،دار
التعارف للمطبوعات ،بريوت.
 .37محمود فهمي زيدان :نظرية املعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب املعارصين،
ط ،1989 ،1دار النهضة العربية ،بريوت.

 .38مرتىض مطهري :دروس فلسفية يف رشح املنظومة ،ج ،1هامش ،ترجمة مالك مصطفى
وهبي ،ط1422 ،1هـ2002-م ،دار الهادي ،بريوت.

 .39الفكر األوريب الحديث ،35 /1 ،واإلحالة عىل "أثر داروين يف الفلسفة لديوي =The
."influence of Darwin on philosophy
 .40هرني برغسون ،التطور الخالق ،ترجمة .محمد محمود قاسم ،مراجعة نجيب بلدي ،الهيئة
املرصية العامة للكتاب.1984 ،
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 .41ول ديورانت :قصة الحضارة ،ج ،7النارش :املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  -دار
الجيل للطبع والنرش والتوزيع.

 .42ولرت ستيس ،تاريخ الفلسفة اليونانية ،ترجمة مجاهد عبد املنعم مجاهد ،ط  ،1984دار
الثقافة للنرش والتوزيع ،القاهرة.

 .43يحي هويدي :باركيل ،ط  ،2017 ،2دار املعارف ،القاهرة .وعثامن أمني :الفلسفة
الرواقية ،طبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،القاهرة.
 .44يوسف كرم :تاريخ الفلسفة الحديثة ،ط ،1966 ،4دار املعارف ،القاهرة.
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الهوية
"رقمنة" اإلنسان و"فقدان"
حميد لشهب

[[[[*]

تتناول هذه املقالة قض ّية االستهالك كنمط حياة يف املجتمعات الغرب ّية الحديثة واآلثار التي
ترتّبت عليها يف مجمل امليادين االجتامع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية .وألجل بيان مقصده سعى
فصل البحث يف موضوعات ومحاور
ثم ّ
الباحث يف مقدّ مات دراسته إىل تعريف االستهالكّ ،
رئيسة ترتبط بنقد االستهالك ّية يف الحياة الغرب ّية  ،حيث رشع يف تناول الهويّة الغرب ّية يف مقابل
النزعة االستهالك ّية – االستهالك ومعنى الحياة – أثر االستهالك عىل هو ّيتنا العرب ّية واإلسالم ّية .وقد
ختم الباحث دراسته برؤية نقديّة تركّزت عىل فقدان الهويّة يف الغرب.

ِّ
املحرر

مؤسس
فرضت الحضارة الغرب ّية املهيمنة حال ًّيا «منط حياة» مل يسبق له نظري يف تاريخ البرشيّةّ ،
عىل إقحام البرش يف رحى االستهالك؛ لإلبقاء عىل عجلة االقتصاد تدور ،ولرفع عائداتها عىل
حساب كرامة اإلنسان ،وهذا ما يؤ ّدي إىل استنفاذ املوارد الطبيع ّية ،مع ما يرافق ذلك من انزالقات
يف بناء هويّة مريضة لألفراد واملجتمعات ،مرت ّددة ،خائفة ،ضائعة ،غريبة عن ذاتها ،غري قا ّرة،
وبعبارة موجزة فاقدة ملعنى الحياة.
لدراسة أه ّم ّية االستهالك لبناء الهويّة الشخص ّية لفرد ما أو ملجموعة مع ّينة من األفراد أو حتّى
شعب أو أ ّمة ،سيكون املرء يف حاجة إىل مجلّدات قامئة بذاتها ،عوض دراسة مركّزة كالتي نقرتحها
هنا .فشبكة العالقات املتبادلة التي تحكم أثر االستهالك يف تحديد الهويّة معقّدة للغاية ومتن ّوعة،
*ـ باحث وأكادميي مغريب مقيم يف النمسا.
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وطبقات معنى االستهالك والهويّة متع ّددة األوجه ،باإلضافة إىل ذلك ،فإنّها ترتبط بوجهات نظر
مح ّددة حول االستهالك والهويّة مبختلف االفرتاضات النظريّة التي تهت ّم مبثل هذه الدراسات،
مثل ،وكذلك الليربال ّيون يشتغلون عىل سياقات املعنى
املاركيس ً
جه
فاملفكّرون من ذوي التو ّ
ّ
بطرق مختلفة متا ًما.
جا نظريًّا واح ًدا للعالقة بني االستهالك والهويّة،
ال ميكننا وال نريد يف هذا البحث أن نق ّدم منوذ ً
وال نريد أن نقوم مبقارنة اجتامع ّية نظريّة بني السياقات املختلفة املمكنة للمعنى .ال تستند مناقشاتنا
ين واحد واسع النطاق تناول رصاحة أه ّميّة االستهالك بالنسبة للهويّة ،وال
هنا عىل مرشوع علم إنسا ّ
مفصل ألعامل كبا ِر املنظّرين السوسيولوجيّني والسيكولوجيّني فيام يتعلّق باملوضوع؛
عىل تحليل ّ
موسعة لعدد من
بل سنحاول عمو ًما تركيب مختلف الدراسات الجديدة ،منطلقني من قراءات ّ
املراجع وربطها ببعضها واملرور من ذلك إىل محاولة تركيب أه ّم استنتاجات هذه الدراسات،
علمي جديد نق ّدمه برتكيز يف هذه الدراسة.
شخيص ،أي الوصول إىل اجتهاد
بغية الخروج بتص ّور
ّ
ّ

محل املعالجة املنهج ّية
يحل ّ
بالطبع ،ال ميكن وال ينبغي لتفكرينا يف املوضوع بهذه الطريقة أن ّ
والنسق ّية والعلم ّية لإلشكال ّية العا ّمة التي تشغلنا؛ فبسبب القيود الكثرية التي تفرضها هذه الدراسة،
ّصا قامئًا بذاته للوضع
ّ
حتم مج ّزأة واستكشافيّة؛ لذلك ال نرى أ ّن مساهمتنا تع ّد ملخ ً
تظل تفسرياتنا ً
مم يؤ ّدي إىل حقيق ِة أ ّن معنى االستهالك
يل للبحث يف املوضوع ،بل هي نداء لتغيري املنظورّ ،
الحا ّ
االجتامعي وعلم االجتامع ال يعترب موضو ًعا هامش ًّيا ،بل يتعلّق
للهويّات الحديثة يف علم النفس
ّ
األمر مبحاولة فهم إشكال ّية اجتامع ّية رئيسة[[[ .وسننطلق من بديه ّية كون االستهالك[[[ ميثّل يف
أساسا للحياة اليوميّة ،وبهذا املعنى فإنّه
رصا بنيويًّا مركزيًّا ،وبالتايل ميثّل
ً
املجتمعات الحديثة عن ً
يوفّر نقاطًا مرجع ّية مه ّمة لبناء الهويّة .ويف ضوء التع ّدديّة املتزايدة ألشكال الحياة وأمناطها وتضاعف
ظل األه ّم ّية املتزايدة للتغيريات الرسيعة يف الحياة عمو ًما والتعقيدات
الخيارات واملخاطر ،ويف ّ
والتح ّديات يف جميع مجاالتها ،ويف سياق املطالبة املتزايدة باملرونة واالستعداد للتغيري[[[ ،يتزايد
[[[ -ازدادت أه ّم ّية أبحاث املستهلك يف علم االجتامع وعلم النفس منذ سنوات بطريقة ملحوظة.
[[[ -نستخدم مفهوم االستهالك هنا مبعنى شامل وواسع ،مثل «استخدام السلع النادرة للخدمات لغرض ( )...تلبية احتياجات آخر
مستهلك» ( .)Hellmann, Kai-Uwe. Soziologie der Marke. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2003. S. 67وهذا يشمل
ًّ
كل من االحتياجات األساس ّية واالحتياجات الثانويّة التي تهدف إىل اإلشباع مبا يتجاوز الرضوريّات العمل ّية اليوم ّية للحياة .وال ينحرص
بكل أنواعها ،والرياضة والثقافة وقضاء الوقت الثالث
معنى االستهالك هنا يف املأكل واملرشب وامللبس إلخ ،بل يشمل كذلك الخدمات ّ
إلخ .سرنجع إىل هذا فيام بعد.
[3]- Beck, Ulrich/Lau, Christoph (Hrsg.): Entgrenzung und Entscheidung. Was ist neu an der Theorie reflexiver
Modernisierung? Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2004.
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الشخيص واالستمراريّة واألصالة .وهذا بالضبط
بالنسبة للفرد تح ّدي تطوير هويّة تضمن متاسكه
ّ
األسايس الذي يسمح بفهم
النقدي مع عامل االستهالك ،وهذا هو الرشط
ما ميكن تسميته بالتعامل
ّ
ّ
املتغية،
رصف واتخاذ القرارات والتك ّيف مع الظروف املعيش ّية
ّ
الذات كموضوع قادر عىل الت ّ
يل أو إىل طبقة اجتامع ّية/اقتصاديّة
فكلّام زاد االنتامء إىل أصل ّ
معي ومح ّدد بوضوح وبشكل مثا ّ
سيايس ما ،تفقد السامت الفرديّة أه ّميّتها ،وهي سامت
معيّنة ،أو إىل دين وثقافة وحضارة ومعسكر
ّ
االجتامعي للفرد أكرث أهم ّية من خالل االستهالك.
جه تط ّور الفرد ،كلّام أصبح الوضع
تو ّ
ّ

يل بأنّه« :إنسان متس ّوق
يذهب روبرت ميسيك  Robert Misikإىل ح ّد تعريف اإلنسان الحا ّ
ّ :[[[»homo shoppensis
«كل ما نفعله هو أنّنا نتس ّوق»[[[ ،ووفقًا لذلك يت ّم تحديد هويّتنا مبا نشرتيه
كل يوم ،ومينحنا الفرصة يف الوقت نفسه
إىل ح ٍّد كبري ،أو إجبارنا عىل اتخاذ قرارات االستهالك ّ
للتعبري عن هويّتنا ولتحديد َم ْن نو ّد أن نكون من خالل مجال االستهالك .ويفهم  Misikأيضً ا
مفهوم االستهالك باملعنى الواسع للمصطلح ،بحيث إنّه ال يقترص عىل معنى اقتناء السلع الفرديّة،
بل ميت ّد أيضً ا إىل املامرسات امل ُشَ كَّلة ثقافيًّا ،والتي تتعلّق بتسلسل مح ّدد من عمليّات الرشاء
واستخدامات البضائع ،مثل :عشاء
رومانيس عىل ضوء الشموع[[[.
ّ
كل مكان ،ويجب اتخاذ العديد من القرارات
وفقًا ملسيك ،فإ ّن مجال االستهالك حارض يف ّ
كل يوم فيام يتعلّق مبا يجب رشاؤه أو عدم رشائه ،وعند تحديد عادات استهالك مع ّينة واملواقف
ّ
بنيوي للحياة اليوم ّية الحديثة ،وبالتايل كفئة
املرتبطة بها تجاه الحياة ،تتضح أه ّم ّية االستهالك كعامل
ّ
مرجع ّية مركزيّة لبناء الهويّة .وتعكس اعتبارات  Misikاألطروحات االجتامع ّية النظريّة لزيغمونت
باومان  ،Zygmunt Baumannوالتي مبوجبها «أصبح سلوك املستهلك هو الشكل السائد للفعل
الذي يسود جميع مجاالت الحياة»[[[.

ربر حقيقة كون العوامل املؤث ّرة األخرى يف عمليّة بناء
إ ّن هذا الحضور الدائم لالستهالك ال ي ّ
الهويّة قد ت ّم إهاملها[[[ .يجب أن ال تكون تنمية الهويّة مساوية للقرارات الح ّرة التي غال ًبا ما تكون
االجتامعي يف املجتمع والفئات املح ِّددة
غري منتظمة من قبل األفراد دون مراعاة ترسيخهم
ّ
املبسط واملخترص للهويّة يظهر االستهالك برسعة باعتباره املجال
لهويّتهم هذه .وبهذا الفهم
ّ
[[[ -ويسميه إيريك فروم „اإلنسان املستهلك .»Homo consumens
[2]- Misik, Robert. Das Kultbuch. Glanz und Elend der Kommerzkultur. Berlin: Aufbau, 2008, S. 38.
[3]- Illouz 2003 zum Konsum der Romantik.
[4]- Rosa/Lorenz 2009.
[[[ -عالوة عىل ذلك ،وكام يؤكد « ،Rosa / Lorenzمن املمكن أيضً ا الحصول عىل تعميامت متنافسة من خالل فهم األدوار األخرى».
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

االستغراب 23

فيسالا
االستهالكيرةغت
ب ّا
الغربية
الحياة
نقد
ّ

151

الرئيس للباحث ،والذي من خالله يع ّرف الفرد نفسه ،كام لو أنّه ال توجد حدود له[[[ ،وإذا كان
صان ًعا لسعادته يف بيع خيارات الهويّة بالتقسيط ،فيمكنه تجميع نفسه وتغيريها كام يحلو له ،لك ّننا
ال ننخرط يف مثل وجهة النظر هذه؛ ألنّها ال تفكّر نظريًّا يف معنى الهويّة بشكل ٍ
كاف ،وبالخصوص
فيام يتعلّق بعمل ّيات تطوير الفرد يف سياقات مؤطّرة من قبل البنيات االجتامع ّية .إذا اهت ّم املرء
بدراسة أه ّميّة االستهالك ،فإ ّن هذا ال يعني إعفاءه من االهتامم مبجاالت الحياة املختلفة ،مثل
التوسط فيها
العمل ،واألرسة ،والشبكات االجتامع ّية املتاحة ،وكذلك أمناط التفسري التي يت ّم
ّ
اجتامع ًّيا يف مسار الحياة الشخص ّية.

جله
ً
ال نتعامل مع االستهالك يف هذه الدراسة
تعامل أخالقًّيا بحثًا نشيطنه منذ البداية أو نب ّ
سلبي ،وهذا أمر مه ّم ج ًّدا عند دراسة عالقة
يب وآخر
عمو ًما ،بل نعتربه رأس يانوس[[[ بوجه إيجا ٍّ
ٍّ
االستهالك ببناء الهويّة؛ أل ّن وعي هذه الثنائ ّية البنيويّة ،أو هذا التجاذب الرصيح ،يساعد عىل فهم
عميق ملوضوع الدراسة ،بل تعميق هذه الدراسة ليك ال تبقى سطحيّة ،تدخل هي نفسها يف إطار
االجتامعي للتفسري الذي ميكن العثور عليه أحيانًا يف تقارير
الدراسات االستهالكيّة .يفشل النمط
ّ
عا ّمة لبعض وسائل اإلعالم ،والذي بفهم االستهالك بداهة عىل أنّه ِس َمة أساس ّية حقرية لـ «العامل
ي» يف التع ّرف عىل املعنى املعقّد الذي ميكن أن يُنسب إىل االستهالك يف الحياة اليوم ّية
املا ّد ّ
حا ،يأخذ يف االعتبار الجوانب املزدوجة
الحديثة .وندعو يف دراستنا هذه إىل اتّباع منهج أكرث انفتا ً
لالستهالك يف أه ّميّته لبناء هويّتنا ،من خالل فحص دوره كركيزة داعمة دون إغفال الجوانب السلبيّة
املرتبطة به كعامل معطّل وحجر عرثة يف تطوير الهويّة .برصيح العبارة ،ال ب ّد أن نعي أنّه مل يَ ُع ْد من
يئ يف
املمكن السباحة ض ّد الت ّيار ،عىل الرغم من أنّنا نؤكّد عىل أنّه من املمكن عدم الغطس النها ّ
بركة االستهالك ،بل إبقاء الرأس دامئًا خارج املاء ،ليتس ّنى للمرء بناء هويّة نقديّة ،كرشط للوقوف
يف وجه ما يُحاك ض ّد اإلنسانيّة لنسفها من الداخل يف مق ّوماتها األخالقيّة والجامليّة ،بفرض منوذج
هويّة ينزلق أكرث وأكرث إىل تشييئ اإلنسان وتطبيق مبدأ البيع والرشاء عليه أيضً ا.

ً
ّأول :تعريف االستهالك

ومصطلحي لالستهالك ،بقدر ما سنحاول وصف
قامويس
ال نريد هنا خوض غامر تعريف
ّ
ّ
أفعال استهالك ّية ،وليس فقط
ً
معناه ،بالنظر إىل وجود عدد كبري من اإلجراءات اليوم ّية التي تعترب
[[[ -رايرن فونك .اإلنسان الالمحدود .ترجمة حميد لشهب ،جاهز للنرش.
[[[ -اإلله ذو الوجهني يف األساطري الرومان ّية القدمية.
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جهة نحو
الظاهري لألشياء أو استهالكها ،ولكن اإلجراءات التي تكون ّ
االستخدام
ّ
حا مو ّ
أقل وضو ً
هذا االستخدام واالستهالك تندرج تحت مفهوم االستهالك أيضً ا .وكام أرشنا إىل ذلك ،فإنّنا نختار
هنا تعريفًا واس ًعا لالستهالك ،بحيث إنّ« :جميع السلوكات التي تهدف إىل اكتساب واستخدام
السلع والخدمات االقتصاديّة»[[[ ،تعترب استهالكًا؛ لذلك يجب أن يُنظر إىل االستهالك عىل أنّه
يل ،وكذا مرحلة اتخاذ
عمليّة ديناميكيّة ،وقبل ّ
كل يشء ،عمليّة متع ّددة املراحل تشمل الرشاء الفع ّ
القرار السابقة ومرحلة االستخدام الالحقة ،بل مرحلة التع ّرف عىل السلعة من خالل الدعاية لها
أيضً ا .يبدأ التحليل الشامل لسلوك املستهلك بالبحث يف ظهور أو تحديد االحتياجات ،ويهتم
أيضً ا باختيار املعايري لقرار الرشاء ،ويهت ّم بعد ذلك أيضً ا بالبحث عن املعلومات ذات الصلة بهذا
القرار ،وبعد رشاء السلعة االستهالكيّة ،يكون نوع االستهالك وطريقته ،وتحديد مسار االحتياجات
مهم أيضً ا[[[.
املستقبل ّية إذا لزم األمر ،أم ًرا ًّ
ميثّل الرشاء واالستهالك أو االستخدام نفسه جوهر عمليّة االستهالك ،وعىل الرغم من ذلك،
فإ ّن للسؤال عن كيفيّة استخدام هذا االستهالك أه ّميّة مركزيّة من وجهة نظر سوسيو -نفسيّة؛ أل ّن
االجتامعي» ،فاملنتجات ليست أكرث من
هذا السلوك يكشف كيف يت ّم دمج الناس يف إطارهم
ّ
موضوعات ألنظمة مع ّينة من املعنى ،والتي مل يعد من املمكن قراءة وظائفها من األداة املساعدة
االجتامعي
جه
الرضوري االنتباه إىل التكوين
وحدها»[[[؛ لذلك من
ّ
االجتامعي من ناحية ،والتو ّ
ّ
ّ
لالستهالك من ناحية أخرى :يتشكّل االستهالك اجتامعيًّا ،بحيث يط ّور األفراد أمناط استهالك
مح ّددة يف سياق تنشئتهم االجتامع ّية التي تتشكل من خالل رشوط ال ُبنى والقيم االجتامع ّية
جهون أنفسهم نحو ردود أفعال
والثقاف ّية .ال يستهلك األفراد عادة مبعزل عن بعضهم البعض ،بل يو ّ
االجتامعي لالستهالك
اآلخرين  -سواء أكانوا افرتاضيّني أم موجودين بالفعل  -مام يجعل التوجه
ّ
تجاه اآلخرين مفهو ًما .وميكن للفرد نفسه استخدام املقارنة مع اآلخرين للتحقّق من مواقفه
الخاص به يتك ّيف مع املعايري
وإنجازاته وأمناطه السلوك ّية ومراقبة ما إذا كان سلوك املستهلك
ّ
املط َّبقة يف بيئته.
االجتامعي لالستهالك أيضً ا يف حقيقة أ ّن الشخص يرسل ثالثة أنواع من
جه
يت ّم التعبري عن التو ّ
ّ
اإلشارات تصاحب أنشطته االستهالك ّية :أ ّو ًل ،يُظهر بعض احرتام الذات (وظيفة التعبري) ،وميكن
[[[ -نفس املرجع السابق ،نفس ص
[[[ -نفس املرجع السابق ،ص 25
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لهذا املساهمة يف إنشاء هويّة الشخص أيضً ا .ثانيًا ،يشري إىل التذوق الواضح إىل ح ٍّد ما ،باإلضافة
إىل القدرة عىل استخدام السلع االستهالك ّية بذوق وجامل (وظيفة الكفاءة) .ثالثًا ،ميكن للفرد
ٍ
معي ،أي من خالل التك ّيف مع معايريها
إثبات االنتامء إىل مجموعة من خالل
سلوك استهاليكٍّ ّ
وقيمها أو مج ّرد متييز نفسه عن عمد عن مجموعة ما (وظيفة املوقع /االنتامء).

الرمزي للبضائع كوسيلة
ميكن إجراء هذا التوطني الذايتّ[[[ بشكل ج ّيد من خالل التعبري
ّ
للتواصل  -سواء أكانت ما ّديّة أم غري ما ّديّة-؛ ألنّها مه ّمة من حيث املعاين الواضحة واملشرتكة
بشكل
جامعي ،وهي مرئيّة كذلك ،أي قابلة للتواصل بشكل دائم [[[ .ويُنظر يف أبحاث االستهالك،
ّ
يل املشرتك اجتامعيًّا للسلع (العدوى اإليجابيّة) عىل أنّها إمكانيّة رمزيّة مه ّمة
إىل هذا الدمج الفع ّ
أي مشكل للفرد للمشاركة يف مجموعة ما.
وال متثّل نسب ًّيا ّ

ّ
ً
الهوية يف دورة احلياة
ثاني�ا .أسس

مع تنوع الخيارات وأساليب الحياة املتزايدة ،أصبحت درجة عالية من املسؤول ّية الشخص ّية
مبثابة قاعدة اجتامع ّية جديدة :تصبح الهويّة مه ّمة تدبرييّة ( .[[[)Managementوغال ًبا ما تفتقر
ح للهويّة ،كام أنها ال تنطلق من أمثلة تجريبيّة واضحة
النقاشات إىل مفهوم راسخ نظريًّا وواض ٍ
وملموسة من املامرسة الواقع ّية .فغال ًبا ما ت ُستخدم الهويّة كمفهوم قابل للتم ّدد عىل نطاق واسع
مغزى كبري .ويشبه كاوفامن ( )Kaufmann 2005هذا ببنية حلوى
ويف النهاية ليس مفهو ًما ذا
ً
القطن[[[ ،التي ت ُبنى طبقًا ملبدأ طبقات دقيقة تحدث بدوران آلة تهييئها ،ويتطابق هذا مع التفاف
املعاين والتفسريات األكرث تن ّو ًعا ملسألة الهويّة.
استنا ًدا إىل فهم الهويّة القائم عىل صريورة عمل ّيات مع ّينة ،أي االفرتاض األساس بأ ّن الهويّة تخضع
«اشتغال عىل الهويّة» يف
ً
الخاصة وباعتبار هذه العمليّة
لعمليّة تطوير مستم ّرة مرتبطة بحياة الشخص
ّ
االجتامعي والرصاعات األساس ّية والغموض والشكوك والتناقضات التي يجب
التعامل مع املحيط
ّ

ّ
املكاين للفرد وإدراكه ملكان إقامته ،أي وعيه بالفضاء حيث يوجد.
[[[ -املقصود التصنيف
[[[ -انظر يف هذا اإلطار.49-Stihler 1998a: 57; Wiswede 2000: 25, 48 :
[[[ -انظر يف هذا اإلطار ،رايرن فونك ،اإلنسان الالمحدود .ترجمة حميد لشهب.
العريب ،فهي عند املغاربة }حلوة الصوفة» ويف بالد الشام ومرص يطلق عليها اسم «غزل
[[[ -لهذه الحلوى أسامء متعدّ دة يف العامل
ّ
البنات» ،ويسميها التونسيون «لحية جدي» وهي «لحية الشايب» يف الخليج و«شعر البنات» يف األردن والعراق .تصنع من املاء والسكر
مركزي .تتج ّمع خيوط السكر عىل أطراف الوعاء املستخدم لهذا الغرض ،وتُجمع مشكّلة ما يشبه القطن
برتكيز عال وباستخدام مح ّرك طر ٍد
ّ
يف نعومته وبياضه.
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إعادة إنشائها مرا ًرا وتكرا ًرا[[[ ،سنحاول تسليط الضوء عىل أه ّميّة االستهالك لبناء الهويّة الحديثة.

وفقًا لفهمنا األساس استنا ًدا إىل ( )Keuppو ( ،)Rosaيت ّم دامئًا دمج الهويّة يف إطار تاريخ الحياة،
كعالقة مح ّددة بني خطط تجارب الحياة السابقة والحاليّة واملستقبليّة[[[ .ويحاول هذا الفهم أن يجيب
جه؟ تشري الهويّة
عىل أسئلة من قبيلَ :م ْن أنا؟ كيف أصبحت ما أنا عليه؟ وإىل أين أريد أن أذهب /أتو ّ
إذن إىل أه ّم ّية عمل ّيات صريورة الحياة الشخص ّية والتجارب األساس ّية التي منتلكها خالل حياتنا.
العصبي أيضً ا[[[.
وتتأكّد أه ّم ّية مثل هذه التجارب الرئيسة من خالل نتائج علم النفس
ّ

يل وسيط ثقاف ًّيا ،وهو نوع من
وفقًا لروزا ( )Rosaاآلنف الذكر ،تستند هويّتنا عىل نظام قيم داخ ّ
س ما هو
«الخريطة األخالق ّية»[[[ التي تشكّل أفق قيمة
ضمني .وعىل أساس هذه الخريطة ،فإنّنا نف ّ
ّ
مه ّم وغري مه ّم ،ما هو صواب وما هو خطأ ،ما هو مرغوب فيه أو غري مه ّم بالنسبة لنا .نقوم بتطوير
حا
هذا يف سياق سريتنا الذاتيّة عىل أساس الخربات الرئيسة .وما يعترب ً
مهم بالنسبة لنا ونعتربه صحي ً
وجميل ،يعتمد عىل البيئة االجتامع ّية التي عشناها ونعيشها .ومن أجل فهم الهويّة ،من امله ّم ج ًّدا
ً
حا متا ًما ألفق قيمنا ،وبالتايل فإ ّن الهويّة ال تقترص عىل
أن نضع يف اعتبارنا أنّنا ال منلك وع ًيا واض ً
االجتامعي
املفصلة لغويًّا ،بل إ ّن املستوى املنعكس الشعوريًا للسلوك
مستوى الصورة الذات ّية
ّ
ّ
املتجسد» له أه ّميّة كبرية لفهم بنى الهويّة.
وللمامرسات كشكل من أشكال «التفسري الذايتّ
ّ

يك يجب إعادة تأسيسه مرا ًرا وتكرا ًرا يف مسار الحياة ،وهو
نفهم الهويّة عىل أنّها بناء دينامي ّ
يرتبط مبدى فهمنا ألنفسنا وللعامل من حولنا[[[ .وليك نتمكّن من إعادة بناء هذه الجهود ،منيّز
االجتامعي هايرن كوب ( )Heiner Keuppبني ثالثة مستويات بناء للهويّة[[[:
مع عامل النفس
ّ
اجتامعي مربك ومتن ّوع بشكل متزايد ،البحث عن األصالة
تحقيق التامسك ( )Kohärenzيف فضاء
ّ
( )Authentizitätكتعبري عن االستقالل واملكانة الفرديّة يف املجتمع ،إشباع الحاجة إىل االعرتاف
االجتامعي.
( )Anerkennungواالندماج ()Integration
ّ
 Keupp, Heiner/Ahbe, Thomas/Gmür, Wolfgang/Höfer, Renate/Mitzscherlich, Beate/Kraus, Wolfgangانظر [1]-
Rosa, Hartmut/Lorenz, Stephan Schneller Kaufen! Zum Verhältnis von Konsum und Beschleunigung. In: Berliner
Debatte Initial 20(1): (2009): 10- 18.
 Kühn, Thomas/Koschel, Kay-Volker/Barczewski, Jens (2008): Identität als Schlüssel zum Verständnis vonانظر [2]-
Kunden und Marken. In: Planung & Analyse 36(3): 17- 21.
 Scheier, Christian/Held, Dirk. Was Marken erfolgreich macht. Neuropsychologie in der Markenführung.انظر مثال [3]-
Freiburg: Haufe. (2007).
[4]- Rosa 1998.
[[[ -انظر يف هذا اإلطار بالخصوص :كتابات إيريك فروم.
[6]- Keupp. 2002: 243f.
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يخلق شعور الفرد بالتامسك انطبا ًعا داخليًّا بالق ّوة ومشاعر السيطرة واالستمراريّة ،باإلضافة
إىل عالقة ذات مغزى مع عمل الفرد يف مجاالت مختلفة من الحياة .و يف محاولة للحصول عىل
االجتامعي :يريد املرء أن يعرف مكانته يف املجتمع
االعرتاف ،تت ّم اإلشارة إىل الرغبة يف االندماج
ّ
وكذلك حقوقه ،ينتظر االحرتام من اآلخرين ويسعى إىل النجاح[[[ .ومبا أ ّن املرء ال يريد أن يرى
مجتمعي قابل للتبديل ،فإ ّن هناك أيضً ا رغبة يف عيش الذات بطريقة مختلفة عن
نفسه كعضو
ّ
اآلخرين وتحقيق أصالة ذات ّية .ويف هذا السياق يت ّم التأكيد عىل االستقالل ّية والح ّريّة واإلبداع ،مام
حقيقي وفريد يف و (من) نوعه.
يؤ ّدي إىل إدراك املرء لنفسه عىل أنّه
ّ
يجب فهم بناءات الهويّة كصريورة للحياة الذاتيّة .وهناك باختصار ثالثة مستويات لبناء الهويّة.
كل من الفضاءات التجريب ّية /املعيش ّية
يتم تطوير الهويّة يف إطار الحياة اليوم ّية ،وبالضبط يف ّ

املح ّددة (مثل السياقات العائل ّية واملهن ّية) ويف فضاءات مفصل ّية مح ّددة ،والتي تتيح للفرد الفرصة
األسايس للهويّة ،املستند
الخاصة وعن نفسه .وعىل وجه الخصوص ،يربر الفهم
للتعبري عن قيمه
ّ
ّ
إىل ( ،)Charles Taylor von Rosaرضورة مالءمة فضاءات التعبري هذه لتطوير هويّتنا.

ً
ّ
الهوية
ثالثا :االستهالك من منظور

عىل أساس مستويات الهويّة املوضحة أعاله بإيجاز كبري ،ميكن فحص معنى االستهالك
كل من دوره كدعامة للهويّة وكذا يف جانبه املظلم،
بطريقة شاملة ،بحيث يت ّم الرتكيز عليه يف ٍّ
نقدي ،ميكن مالحظة أ ّن االستهالك غال ًبا ما يتعارض مع االندماج
كتهديد لها .من منظور
ّ
جع عىل التكيّف
االجتامعي والتنمية الشخصيّة[[[ ،وحتى وإن افرتضنا بأنّه عكس ذلك ،فهو يش ّ
ّ
مع الوضع الراهن ( )Status Quoدون املستوى املطلوب .يعيق االستهالك ومينع املشاركة يف
يت عىل
جه االستهاليكّ ،تنتقل املصالح
ّ
الخاصة إىل مق ّدمة الوعي الذا ّ
الحياة العا ّمة ،وكنتيجة للتو ّ
حساب الشعور باملسؤول ّية تجاه الحياة العا ّمة .وميكن أن يؤ ّدي االستهالك أيضً ا إىل العزلة[[[،

السلبي لظروف معيّنة ال تكون صالحة لهم
ظل القبول
وبالتايل زيادة ضعف األفراد ،وذلك يف ّ
ّ
كأفراد وال كمجموعات أفراد ،وال حتى كشعوب[[[.

[[[ -لفحص معمق لإلعرتاف املجتمعي انظر :)1994( Honneth, Axel
Der Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
[[[ -انظر يف هذا اإلطار ،رايرن فونك ،األنا والنحن.
[[[ -انظر إيريك فروم ،االمتالك أو الوجود.
[[[ -كام يحدث حال ًّيا يف مجموع الدول العرب ّية وغالب ّية البلدان املسلمة ودول العامل الثالث.
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ميكن أيضً ا تحديد أه ّميّة تكوين الهويّة من خالل االستهالك والتأكيد عليها بهذه الطريقة:
توفّر العروض املق َّدمة للمستهلك التوجيه يف الحياة اليوم ّية ،بحيث إ ّن االستهالك يسري جن ًبا
إىل جنب مع الشعور باألمن واألمان .وفيام يتعلّق بخيارات االستهالك ،يت ّم إنشاء فضاءات عا ّمة
جديدة مرتبطة بإمكان ّية تكوين تجربة /معيش والتعبري عن الهويّة .والنتيجة هي تعزيز الحوار بني
إل
األشخاص وتبادل اآلراء؛ لذلك ال ميكن فهم أه ّميّة االستهالك يف إنشاءات الهويّة الحديثة ّ
عىل أنّها توت ّر ،وميكن توضيح هذا باستخدام املستويات الثالثة السالفة الذكر التساق الهويّة
( ،)Kohärenzواالعرتاف ( )Anerkennungواملصداق ّية /أصالة (.)Authentizität
إذا اختار املرء مثل هذا النموذج كنقطة انطالق ملزيد من البحث والتحسينات النظرية ،فإنه لرمبا
يضمن وصف األهمية املعقدة لالستهالك لتطوير الهويّة بطريقة جيدة وال يُنظر إىل دور االستهالك
من جانب واحد .وغال ًبا ما يكون هناك توتر بني التأثريات املختلفة لالستهالك ،والتي يتم تشكيلها
الخاص ،فعىل مستوى التامسك ،ميكن تحديد
يف سياقات مختلفة ،وبالتايل يجب فهمها يف شكلها
ّ

جه ( ،)Orientierungفإ ّن
جه والتجزئة ،فيام
ّ
يخص التو ّ
أه ّميّة االستهالك يف منطقة التوت ّر بني التو ّ
مشاعر األمن واألمان يت ّم نقلها من خالل االستهالك ،وبعبارة أدق ،ميكن توضيح ذلك مبثال االكتتاب
يف رشكات التأمني فيام يتعلّق بالحاجة إىل األمن[[[ .وبشكل عام ،مثّ ة ثقة يف أنّه يف املجتمع الحديث
الخاصة ،ومنها
ميكن للمرء الحصول عىل عروض كافية متاحة يف املستقبل كذلك لتلبية الحاجات
ّ
األسايس باألمن واألمان.
خصوصا األكل وامللبس ،مام يؤ ّدي إىل الشعور
ً
ّ

تتول العالمات التجاريّة
ّ
إضافة إىل ذلك ،يف عامل أصبح أكرث عرضً ا للمنتوجات االستهالك ّية،
يف وتق ّدم
بتغي الفرد والوسط
تتغي ّ
وظيفة رفيقة طريق الفرد ،وهي عالمات ّ
االجتامعي والجغرا ّ
ّ
منتجات مختلفة ملواقف الحياة املختلفة ،وبهذا فإنّها تساهم يف تغيري الفرد)طواعية أو قه ًرا) ،عن
كل البضائع واملنتوجات والخدمات :منتوجات زينة،
وعي أو دون وعي ،وتدخل يف هذا اإلطار ّ
مالبس ،أحذية ،س ّيارات ...ويف هذا السياق فإ ّن االستهالك يع ّزز اإلحساس بهويّة االستمراريّة،
األسايس بأنّها ستكون متوفّرة للمرء يف
يف الوقت نفسه ،تنقل العالمات التجاريّة الثقة والشعور
ّ
املستقبل ،كام سبقت اإلشارة[[[[[[.

[[[ -انظر يف هذا اإلطار رايرن فونك ،املرجعني السابقني.
مفصلة ملعنى العالمات التجاريّة.
[[[ -انظر  Hellmann 2003للحصول عىل مناقشة سوسيولوج ّية ّ
[[[ -ظهر هذا بوضوح عندما ظهرت جائحة كورونا مطلع عام  ،2020وزعزعت هذا األمن و«هرول» الناس إىل املحلّت التجاريّة لرشاء
تحس ًبا للجوع والعطش .ويعطي هذا االنطباع بأنّ الناس مل يرهبهم الفريوس يف حدّ ذاته ،بقدر ما أرهبتهم فكرة الخصاص
ما ميكن رشاؤه ّ
ونقص يف املواد التي يستهلكونها يوم ًّيا.
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يت
يت ّم نقل التوجيه أيضً ا من خالل األمناط االستهالكيّة ،سواء أكان فيام يتعلّق بالتقويم الذا ّ
يتغي منط االستهالك هذا من
االجتامعي ّ
أم بتص ّور وتقويم اآلخرين والواقع
ككل ،ويختلف أو ّ
ّ
مثل مرتبط يف
جهات شعوريّة مع ّينة ،فالشعور بالسعادة ً
بلد آلخر ومن قا ّرة ألخرى ،وهو مرتبط بتو ّ
محلت تجاريّة كربى( ،وقد باتت كنائس وجوامع العرص الحديث كام
ّ
بلدان مع ّينة بالتس ّوق يف
يرى إيريك فروم)[[[  ،وبقضاء اإلجازة يف مناطق معيّنة ،بينام نجد أ ّن هذا الشعور مرتبط يف دول
معي ملاركات تجاريّة بعينها.
أخرى بالحصول عىل منتوجات مع ّينة كالهواتف أو لباس ّ

بالطبع ،عىل املرء أن يحذر من التبسيط والتعميامت القشوريّة القامئة عىل عادات املستهلك
عندما يتعلق األمر بوصف الهويّة الجامعيّة[[[ .ولكن فيام يتعلّق بأه ّميّة االستهالك بالنسبة للهويّة
الفرديّة ،والتي لها األسبق ّية هنا ،ميكننا القول إ ّن عادات االستهالك هي جزء أساس ومنظّم من
اليومي؛
الزمني
الحياة اليوم ّية للفرد ،وتع ّد خيارات االستهالك رضوريّة أيضً ا إلدراك تنظيم الربنامج
ّ
ّ
وعىل سبيل املثال عندما يت ّم تنظيم أوقات الفراغ /الرتفيه ،مثل الربامج التلفزيونيّة ،وأوقات عمل
يخص الطقوس
محلت السوبرماركت واملقاهي ...فإ ّن اليشء نفسه ميكن أن يُقال أيضً ا فيام
ّ
ّ
الشخص ّية ،املرتبطة باملشاعر األساس ّية للتحكّم يف حياة املرء وإمكان ّية التعبري عنها ،مثل
اليومي واألمل
اإلجازات والحفالت و(املشرتيات املحبطة)[[[ واملكافآت أو التفاعل بني الروتني
ّ
يف الفوز باليانصيب (إعطاء الح ّ
شخيص) ،فإ ّن لالستهالك أيضً ا وظيفة
ظ فرصة) (من منظور ذايتّ/
ّ
الخاصة ،مثل رشاء منزل أو ا ّدخار لسفر إلخ.
مرجعي ألهداف الفرد
توجيه/توجيهيّة ،كإطار
ّ
ّ
األسايس بالتامسك
إذن ،ميكن لالستهالك ،كعامل توجيه ،أن يساهم بشكل حاسم يف الشعور
ّ
الفردي ( .)Kohärenzويف الوقت نفسه ،ميكن أن يكون له تأثري معاكس من خالل التسبّب يف
ّ
التجزئة[[[ .ويتضّ ح هذا يف النقاش حول العوامل الوهم ّية املتعلّقة باستهالك وسائل اإلعالم ،بالنسبة
َ
االستهالك كتهديد
للشباب عىل وجه الخصوص ،تعترب العديد من الدراسات النقديّة االجتامع ّية

[[[ -انظر املراجع التي ذكرناها إليريك فروم يف هذا البحث.
[[[ -كام ّ
حث عىل ذلك مثلً رايخر وهوبكينس .Reicher/Hopkins 2001
املتخصص الذي يشتغل مع من يُصطلح عليهم حال ًيا “مدمنوا االستهالك” يف الدول الغرب ّية بأنّ هناك استهالكًأ
[[[ -مبعنيني :يالحظ
ّ
محبطًأ ،عندما يقتني املرء سلعة أو يختار خدمة وال تكون يف مستوى انتظاراته وتطلّعاته .ويتحدّ ث املرء عن استهالك إحباط ،عندما
التعوييض.
الرضوري وغري املعقلن ،فيام يس ّمى االستهالك
يحاول املرء تغطية إحباطه ،ولرمبا كبته باللجوء إىل االستهالك غري
ّ
ّ
[[[ -املقصود التجزئة النفس ّية ،لكن ليس مبعنى الفصام ،حتى وإن كانت هذه التجزئة تُصاحب يف غالب األحيان بنوع من اإلحباط ،الذي
يس ّبب الكآبة عندما يتك ّرر بانتظام ،وذلك بدرجات متفاوتة من شخص إىل آخر.
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يل
افرتايض[[[ ،عىل حساب املشاركة
لهويّتهم ،ويف الغالب بسبب وضع أنفسهم يف واقع تخي ّ
ّ
األسايس بالسيطرة
يف الحياة العا ّمة «الحقيق ّية وغري االفرتاض ّية» ،ويف النهاية عىل حساب الشعور
ّ
مشكل
ً
عىل الذات والتعبري عنها يف التفاعالت االجتامع ّية الفعل ّية ،وال تعترب هذه الهويّة املج ّزأة
ككل أيضً ا ،ويتّضح هذا يف كثري من األمثلة الواقع ّية،
بالنسبة للفرد فقط ،ولكن بالنسبة للمجتمع ّ
مثل أعامل العنف من قبل الشباب يف الفضاءات العا ّمة والعموميّة (ميادين ،مالعب ،مدارس،
منها ً
رض
شوارع )...مبحاكاة ما يستهلكونه يف عوالهم الرقم ّية وبناء حقائق ذات ّية وهم ّية افرتاض ّية ،ت ّ
باألمن العا ّم.
أ ّما الوجه الثاين املتعلّق بتجزئة الهويّة من خالل االستهالك ،نشري إىل ظهور الالمكان والعواقب
الفرنيس
املرتبطة باألفراد ج ّراء ذلك[[[ .ت ّم تقديم مفهوم الالمكان من قبل عامل األنرثوبولوجيا
ّ

مارك أوجي ( ،)1994( )Marc Augéويشري هذا املصطلح إىل أ ّن هناك فضاءات آخذة يف الظهور
جهة نحو تلبية
بشكل متزايد ،ليست للناس عالقة شخصيّة بها ،وهي بذلك قابلة للتبديل ومو ّ
التسوق الضخمة
ّ
احتياجات معزولة مح ّددة ،وكأمثلة عىل مثل هذه الفضاءات ،ميكن ذكر
محلت ّ
وغياب فضاءات تسمح بتحديد الهويّة الشخص ّية عىل مدى فرتة أطول للفرد ،واالكتساب املتزامن
أله ّم ّية فضاءات العبور التي تجعل تطوير إحساس متامسك بالهويّة من الصعوبة مبكان[[[.

ميكن ربط انتقاد ميسيك ( )Misikلالستهالك بتحليالت أوجيه ( .)Augéويصف أوجيه مراكز
التس ّوق ،التي ت ّم توسيعها لتشمل مطاعم فن الطهي ،ونقاط التقاء الناس ودور السينام املتع ّددة،
بأنّها رسطان ّية ( ،)Karzinomوتضخيم ضواحي املدن بأنّها أماكن عا ّمة ،وهي بهذا ليست مدنًا
باملعنى الدقيق للكلمة ،بل خلفيّات وكواليس اجتامعيّة ،حيث ميكن للمرء أن يكون نشطًا ،ولكن
فقط بطريقة سلب ّية خاصة[[[.
«كل شخص يعرف الحياة الواقع ّية فقط من برنامج تلفزيون الواقع ،ويخترب
[[[ -عىل سبيل املثال عند بونروفايس ّ :Bonner/ Weiss
أي شخص يقيض معظم وقت فراغه مع الكمبيوتر أو وحدة التحكّم يف األلعاب ويعرف
أكرث األمس ّيات إثارة أمام التلفزيون لديه مشكلةّ .
موظفي أرض العجائب عىل اإلنرتنت أفضل من أولئك املوجودين يف رشيط الزاوية لديه مشكلة
.ص «Bonner, Stefan/Weiss, Anne: Generation Doof: Wie blöd sind wir eigentlich? Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe، 2008، 330
[[[ -انظر مح ّمد سبيال.
[[[ -عىل حدّ تعبري مارك أوجي « :Marc Augéعامل ينفي الوالدة واملوت إىل املستشفى ،عامل يتزايد فيه عدد غرف العبور واملهن
املؤقّتة ( )...باستمرار (سالسل الفنادق و قاعات اإلقامة العابرة ،وقرى اإلجازات ،ومخيامت الالجئني ،واألحياء الفقرية املص ّممة للهدم
أو االضمحالل) ،عامل تتط ّور فيه شبكة كثيفة من وسائل النقل ،وهي أيضً ا مساكن متنقّلة ،حيث أولئك الذين لديهم دراية مبساحات طويلة
يك وبطاقات االئتامن ميكنهم استخدام إمياءات الروابط لحركة املرور الصامتة ،وهو عامل يستسلم بهذه الطريقة
من املوزعني األوتوماتي ّ
للفرد الوحيد والعبور واملؤقّت وعابر الزوال».
[4]- Misik 2007: 65.
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مؤشات عىل تجزئة الهويّة من خالل االستهالك ،عندما يرجع إىل التحليالت
يلمس املرء
ّ
االجتامع ّية للحداثة العابرة (بومان  )Baumannأو األطروحة األساس ّية للرفع من وترية الرسعة (روزا
ية برسعة ،فإنّه ال يخدم ذاته ،بل يكون غري
 .)Rosaإذا كان املرء كمستهلك يطارد[[[ املوضة املتغ ّ
للتغي الرسيع« :إ ّن الرسعة تؤ ّدي يف
الخاصة القابلة
مستق ّر وتحت رحمة االحتياجات واملطالب
ّ
ّ
آخر املطاف إىل استنزاف املوارد ذات املغزى؛ ألنّها ال تفي مبا تعد به ( )...ويف معنى باومان،
وباألخص
يعني االستهالك املشاركة يف السباق ،ولكن ال يعني ذلك أ ّن املرء سيصل إىل مكان ما،
ّ
إىل مكان أفضل (حالة ركود جنون ّية)»[[[ .من منظور حياة الفرد الشخص ّية ،فال وجود بهذا املعنى
لنم ّو عىل أساس العمل ّيات املفكّر فيها ،بل هناك سلسلة من أجزاء مختلفة من الخربة يقوم بها
تتأسس من
املرء ،ال ترقى إىل مستوى خربة أو معيش قائم بذاته ،قد يستفيد منه يف بناء هويّته؛ التي ّ
تتأسس عليه عىل «دروس» خربات وتجارب الحياة للفرد.
بني ما ّ
عىل مستوى االعرتاف كبنية للهويّة يؤ ّدي االستهالك من ناحية إىل االندماج ،ولك ّنه يؤ ّدي أيضً ا
من ناحية أخرى إىل الحرمان ،فنتيجة لتفضيالت االستهالك املشرتكة ،تنشأ فضاءات للتعبري عن
أفكار الفرد ومشاعره ،باإلضافة إىل فضاءات الخربة املشرتكة التي يت ّم فيها االعرتاف به .يحظى
املرء باالهتامم واالحرتام من قبل األشخاص ذوي التفكري املامثل ،عىل سبيل املثال يف املنتديات
ومجموعات اإلنرتنت .ويف هذا السياق ،تجدر اإلشارة إىل األه ّميّة املتزايدة ملجموعات العالمات
ِ
مبستخدمني لعالمات تجاريّة معيّنة لديهم شعور واضح
التجاريّة يف العامل الحديث[[[ .يتعلّق األمر
األخالقي بالتضامن[[[.
بذواتهم ويعتربون أنفسهم وحدة جامع ّية ،مرتبطني بالشعور
ّ

مثل أن أوضح بالفعل يف كتابه« :االختالفات الدقيقة» ( )1987كيف ترتبط
وقد ذكر لبيري بورديو ً
عضويّة املجموعة بعادات استهالك مع ّينة ،ويت ّم نقل هذه العادات من خالل االعرتاف املتبادل
داخل هذه املجموعات ،فباإلضافة إىل أمناط االستهالك غري الواعية ،مث ّة أيضً ا مجموعات مصالح
جعي كرة القدم الكبرية ولقاء
مختارة بوعي كفضاءات خربة تنقل االعرتاف ،تعاش ً
مثل يف أندية مش ّ
معي ،لحم شواء ،)...أي ما يس ّمى خرباء الذِّواقة[[[.
خرباء ما ّدة غذائيّة معيّنة (جبنة ،مرشوب ّ
السلبي لالستهالك من حيث بُعد االعرتاف :تفضيالت
بذكر بورديو ،يتّضح أيضً ا الجانب
ّ

[[[ -يتبع /يتهافت /يهرول /يجري وراء ،وكلّها كلامت تصلح لالستعامل هنا.

[2]- Rosa/ Lorenz 2009: 16.

[[[ -راجع رايرن فونك ،اإلنسان الالمحود.
[[[ -انظر رايرن فونك ،األنا والنحن ،مرجع سابق ،وكذا .Hellmann 2007; Muniz/ O’Guinn 2001
[[[ -رايرن فونك ،األنا والنحن ،مرجع مذكور سابقًا.
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االستهالك ال تؤ ّدي إىل االندماج فحسب ،بل تؤ ّدي أيضً ا إىل اإلقصاء والوصم ،وهذا ما ذهب إليه
هيلامن ( )Hellmannيف تحاليله ال َّن َس ِق ّية ،آخذًا قواعد اإلدماج واالستبعاد التي تشكّلها العالمات
[[[
الخاص باملجموعة
التجاريّة كمثال ،ويت ّم استبعاد الذين ليس لديهم معرفة كلمة الرس (الكود)
ّ
الفرع ّية املرتبطة بأمناط مع ّينة من االستهالك ،كام يُستبعد أولئك الذين يفتقرون ببساطة إىل املوارد
للمشاركة يف أنشطة معيّنة ،إ ّن حقيقة رفض املجموعات املختلفة لالعرتاف بها بسبب تفضيالت
االستهالك املختلفة تعني أ ّن فضاءات الخربة والتعبري محدودة بالنسبة لهم ،فيت ّم توجيه األفراد
إىل مجموعات اجتامع ّية مح ّددة ،سواء أكانت مجموعات نوادي الجولف أم مجموعات مح ّبي
فرقة موسيق ّية ما يف األحياء الفقرية للمدن الكبرية .وتعمل تفضيالت االستهالك أيضً ا كنمط تفسري
الستنتاج قيم شخص آخر.
الشخيص
الفردي والذوق
إذا ت ّم تفسري عادات االستهالك املح ّددة اجتامع ًّيا كتعبري عن االختيار
ّ
ّ
واألقل جودة ،فإ ّن االستهالك يكون
ّ
هرمي قائم عىل خربة الحياة الجيّدة
وت ّم دمجها مع تسلسل
ّ
فعل
وسيلة لتطبيع عدم املساواة االجتامعيّة وجعلها غري مرئيّة[[[ .فام يبدو للوهلة األوىل بأنّه ُ
فردي يتجاوز االلتزامات االجتامع ّية ،مرتبط يف الواقع ارتباطًا وثيقًا بوجود أسس الفرصة
اختيا ٍر
ٍّ
لتحقيق هذا الفعل ،وهي فرصة تت ّم بوساطة اجتامع ّية ،ومبستويات مختلفة من املشاركة يف
الشبكات االجتامعيّة أيضً ا ،فبنيات الوقت املنقولة من خالل الشغل واملوارد التعليميّة اإلضافيّة،
الفردي.
عىل سبيل املثال ،تخلق ظروف بداية مختلفة متا ًما للعمل
ّ
خاصة ألفراد
ميكن أن يصبح االستهالك جز ًءا من النضال من أجل االعرتاف واالحرتام،
ّ
مثل للحفاظ عىل الكرامة الذاتيّة ظاهريًّا ،والظهور كأفراد قادرين
الطبقات األضعف اجتامعيًّاً ،
عىل الفعل وعىل إطعام أنفسهم أو تقديم يشء لعائالتهم واملحافظة عليها ،من هذا املنطلق يؤ ّدي
االستهالك إىل تخفيض قيمة الفرد ،حيث تتّجه مجهودات الجهات الفاعلة نحو ترتيب خالص
يل ،مع االستعداد لقبول مستوى منخفض والتعامل مع الظروف املعاكسة من
مع الوضع الحا ّ
أجل البقاء يف أمن قدر اإلمكان ،والبقاء مغطى ومستو ًرا قدر اإلمكان ،ومن أجل التمكّن من تلبية
احتياجات املستهلك بشكل
خاص[[[.
ّ
[[[ -انظر محمد سبيال ،األيديولوجيا .نحو نظرة متكاملة.
[2]- Souza, Jessé (2008): Die Naturalisierung der Ungleichheit. Ein neues Paradigma zum Verständnis peripherer
Gesellschaften. Wiesbaden: VS Verlag.
[3]- Kühn, Thomas/Koschel, Kay-Volker/Barczewski, Jens (2008): Identität als Schlüssel zum Verständnis von Kunden
und Marken. In: Planung & Analyse 36(3): 17- 21.
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فيام يتعلّق بالتوت ّر بني االرتباط واالغرتاب /االستالب عىل مستوى املصداقيّة /األصالة ،ميكن
بالفعل إجراء استنتاجات من األمثلة املذكورة أعاله .توضح أمثلة ( )Blocos Afrosواملجموعة
املوسيق ّية ( )Olodumكيف ميكن لالستهالك أن يساهم يف الشعور باألصالة والتف ّرد ،وعىل
يت للتعبري عن هويّة الفرد ،وينمو االنخراط وااللتزام يف املجتمع
هذا األساس ،ينمو الجهد الذا ّ
يف الوقت نفسه ،وتتاح هذه اإلمكانات أيضً ا يف مجموعات أخرى ،كاملنظّامت غري الحكوميّة
مثل.
جهة للتجارة العادلة ً
املو ّ

بشكل عا ّم ،تخلق تفضيالت ومصالح االستهالك املشرتكة فرصة للتواصل ،وبالتايل تفتح
إمكانيّة اكتشاف أشياء جديدة من خالل اقرتاحات مه ّمة من اآلخرين ،وبذلك يرى املرء نفسه
فرصا
كأصيل يف سياق صريورات حياته الشخص ّية ويلتزم بأهدافه وقيمه ،ويوفر االستهالك أيضً ا ً
للتغلّب عىل أزمات الهويّة املرتبطة بالشعور بنقص األصالة ،عىل سبيل املثال ،باستخدام عروض
صالونات الدردشة عىل اإلنرتنت ،التي تهت ّم بالشؤون االجتامعيّة ،فيمكن بناء تواصل جديد مع
أناس آخرين يهت ّمون باملوضوع نفسه ،أو من خالل املشاركة يف املناقشات حول املشكالت يف
املنتديات ،وميكن تقديم اقرتاحات تتجاوز البيئة االجتامع ّية املكان ّية املحل ّية والض ّيقة.

ميكن أن يؤ ّدي االستهالك إىل اختفاء فضاءات التعبري والخربة أيضً ا ،وقد يكون مرتبطًا باالغرتاب
الشعائري
واالستالب [[[ ،ويف هذا السياق تت ّم ،عىل وجه الخصوص ،مناقشة االستهالك املتك ّرر
ّ
أي
للمحتوى الذي تع ّممه وسائل اإلعالم /التواصل ،أي ما يصطلح عليه بالدردشة الفارغة من ّ
رت ما قيل إىل ما ال نهاية ،ولهذا االجرتار وظيفة مع ّينة؛ ألنّها تضمن تدجني املستهلكني
معنى ،تج ّ
وبناء منطيّة يف تفكريهم وسلوكهم وعاداتهم اليوميّة .إىل جانب هذا النوع ،هناك أيضً ا املوقف
األقل وع ًيا يف التهام الوجبات الخفيفة
ّ
مثل بصورة األشخاص
السلبي بشكل عا ّم ،الذي يرتبط ً
ّ
الجاهزة ،وعيش تجاربهم الحيات ّية بسطح ّية واضح .ويف هذا اإلطار ،تح ّدث بونر ()Bonner
وفايس ( )2008( )Weissعن تسطيح متزايد للواقع ،عوض التفكري والتأ ّمل األصيل ملشاكل هذا
جا له ،بل املحافظة
الواقع ،وقد نجح التس ّوق يف إنتاج جيل بأكمله ،أصبح مثل هذا التفكري منوذ ً
ين ،كام ذهب إىل ذلك باربر ( )2008( )Barberالذي
نفيس
عليه يف مرحلة تط ّور
اجتامعي صبيا ّّ
ّ
رب األطفال
تح ّدث عن اتجاهات نحو الصبيان ّية ( )Infantilisierungمن خالل االستهالك« :يُ ّ
أكرث فأكرث من خالل تدابري التسويق عىل عقل ّية :أريد أن أملك ،أريد هذا[[[ ،بحيث تصبح الرغبة
[[[ -انظر مراجع إيريك فروم التي ذكرناها سابقًا يف هذا البحث.
ّ
االستهاليك.
كثريا عىل هذا األمر ،وأظهرا العواقب الوخيمة ملثل هذا التط ّور
[[[ -اشتغل إيريك فروم ورايرن فونك ً
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يف االستهالك املتك ّرر للسلع مطلبًا وهدفًا فرديًّا مركزيًّا ،ويف هذا اإلطار ،يعني مصطلح االغرتاب/
االستالب التأكيد عىل أ ّن أفعال الفرد يت ّم تحديدها بشكل متزايد من قبل اآلخرين ،من خالل «فلك
( )Orbitاستهاليكّ» يه ّيئ املوضوعات والعامل[[[ .وعندما يت ّم تحديد الهويّة من خالل عروض
االستهالك الجاهزة ،فإ ّن هذا يؤ ّدي يف النهاية إىل االعتباط ّية ،ويعترب هذا عكس األصالة.

ً
رابعا :االستهالك ومعىن احلياة

عىل الرغم من جميع األزمات ،فإ ّن االستهالك يبقى بنية أساسيّة ،ذات مغزى يف املجتمع
وعب فيليكس روش ( )Felix Röschعن هذا بقوله« :املال هو ما ّدة التشحيم التي تح ّرك
الحديثّ .
للسوسيولوجي ماكس فيرب
كل يشء بدأ مع التنوير ،ووفقًا
املجتمع االستهاليكّ» .والواقع أ ّن ّ
ّ
( )Max Weberفقد ت ّم« :رفع الهالة السحريّة عن العامل ( ،»)Entzauberung der Weltمبعنى
والجامعي .وال ّ
شك يف
الفردي
ين
ّ
نجاح العلم يف تفسري قوانني الطبيعة ،ومن ث َ ّم السلوك اإلنسا ّ
ّ
أ ّن هذه اليقظة الفكريّة جلبت معها العديد من األشياء الجيّدة ،فبدون التنوير ،ال الثورة الفرنسيّة وال
إعالن االستقالل األمرييكّ ،وال األحداث التي شكّلت بداية الدميقراط ّية الحديثة ،كان من املمكن
تص ّورها ،لك ّنه يف الوقت نفسه حرم الناس من العقائد املطلقة لإلميان .لقد كان األمن والوعي
الكامل بهويّة الفرد شيئًا من املايض ،ومع ذلك يت ّم حاليًّا السعي لتحقيقه باستمرار ،عىل أسس
التيكنولوجي ،بل أصبح
بحق آخر خطوات تط ّور العلم
جديدة ،مبقتضيات االستهالك ،الذي يُعترب ّ
ّ
سب ًبا و ُمس َّب ًبا يف الوقت نفسه.
يبق سوى الليرباليّة االقتصاديّة التي غزت العامل ،مبا يف ذلك
من بني الـ «ية و يا»[[[ اليوم ،مل َ
روسيا والصني الشيوع ّية .وكام أوضح هانز مورجنثاو وهانا أرنت ،انتقل اإلنسان من «اإلنسان
العامل /الصانع ( ،»)homo faberواملواطن املبدع الذي يق ّرر مصريه بكثري من الح ّريّة،
إىل «الحيوان العامل ( ،»)animal laboransحيوان ُمتحكَّم فيه ال يعي حتى ما يقوم به .تقوم
كل
الق ّوة الدافعة لهذه األيديولوجيّة الرأسامليّة عىل االستهالك ،ويف الواقع ،تختزل الرأسامليّة ّ
ميتافيزيقاها فيها ،وال يعني هذا شيئًا آخر سوى أن أسئلة الوجود مستن َف َدة يف الوقت نفسه يف
االستهالك ،بنا ًء عىل شعار« :أرين ما تشرتيته وسأخربك من أنت»[[[ .ويستغل االستهالك الفردان ّية
[1]- Misik 2007: 57.
تخصصات منها تنتهي بـ„ :ية أو يا“ كالسوسيولوجيا ،السيكولوجيا ،األيديولوجيا والبنيويّة والوجوديّة إلخ.
[[[ -املقصود العلوم اإلنسان ّية أو ّ
[[[ -أو :أنا أستهلك ،إذن فأنا موجود.
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لتحديد الهويّة ،فعند رشاء سيارة فإ ّن مث ّة عد ًدا ال يحىص من اإلضافات االختياريّة ،أو التي يعتقد
املرء أنّه يختارها بنفسه ،يف حني أنّها اسرتاتيج ّية تسويق مدروسة ومج ّربة منذ سنوات .اليشء
مثل ،التي
نفسه يصدق عىل منتجات استهالك ّية أخرى ،كحقائب لويس فيتون (ً )Louis Vuitton
خاص باملشرتي .يكشف سلوك الرشاء عن الرغبة يف
ميكن تطريزها باستخدام حرف واحد فقط
ّ
االلتحاق مبجموعة ما ،تكون مح ّ
ط تحليل ودراسة من قبل أقسام التسويق وتوجيهها باإلجراءات
اإلعالن ّية املناسبة للرشكات[[[.
يعترب االستهالك إذن وسيلة لبناء الهويّة ،ويرتت ّب عىل ذلك أ ّن جودة أو فائدة هذه السلع
االستهالكيّة تصبح غري ذات صلة بالشخص نفسه ،واليشء الوحيد الذي يه ّم هو «جودة نافذة
املتجر لألشياء» ،كام أشار عامل االجتامع جورج سيميل قبل  100عام .يعني يف النهاية ال يشرتي
املرء سوى القرشة التي يأمل يف مساهمتها يف تكوين هويّة له من خالل وضعها وعرضها يف
األماكن العا ّمة[[[.

يت ّم رشاء هذه الهويّة املفرتضة بسعر مرتفع معنويًّا يف املقام األ ّول .وعىل املرء أن يستهلك
تتغي .ووفقًا
باستمرار ليضمن لنفسه فردان ّيته وليبقى جز ًءا من مجموعة مع ّينة؛ أل ّن (املوضات) ّ
لهانا أرينت ومورجنثاو ،فإنّنا نعيش يف «مجتمع نفايات» ،مجتمع ُم ْه ِمل ينتج القاممة باستمرار،
ويتعي عليه إنتاجها .يف دونغيانغ ( )Dongyangالصين ّية عىل سبيل املثال ،يت ّم تصنيع أكرث
بل
ّ
من ثلث الجوارب املباعة يف جميع أنحاء العامل .األمر نفسه ينطبق عىل سوكيس  Suxiومدينة
املتخصصة يف السلع االستهالك ّية
القمصان ومدينة األزرار وعدد ال يحىص من املدن األخرى
ّ
واملظلت إلخ .وبعد استهالك هذه البضائع يف الدول
ّ
الولعات وربطات العنق
األخرى ،مثل ّ
الغرب ّية ،يت ّم إرجاعها م ّرة أخرى كقاممة إىل البلدان املنتجة نفسها ،ومن ذلك تصدير الس ّيارات
املستعملة من أوروبا إىل إفريقيا ،فهذا مثال واضح املعامل لثقافة القاممة ،حيث إ ّن هذه الس ّيارات
بعد استعاملها لعرشات السنوات يف الدول املص ِّنعة ومنع استعاملها لحالتها التقن ّية وامليكانيك ّية
ُص َّدر إىل إفريقيا ،التي تضمن املادة الخام لصناعة السيّارات يف الغرب .اليشء نفسه
يف أوروبا ،ت َ
يقال عن السفن التي تنقل السلع االستهالك ّية حول العامل ويت ّم التخلّص منها مبارشة عىل شواطئ

[[[ -انظر رابرن فونك ،األنا والنحن ،مرجع سبق ذكره يف هذه الدراسة.
االستعرايض ،الذي عرف تط ّورات سلب ّية خطرية يف املنطقة العرب ّية عا ّمة ،وبالخصوص يف اإلمارات
ّ
[[[ -ما يصطلح عليه :االستهالك
السياحي للمرتفني
يب .ويالحظ من يعيش يف الدول الغرب ّية النشاط
البرتول ّية .فقد تجاوز األمر البذخ ،ليصبح هد ًما لهويّة اإلنسان العر ّ
ّ
ّ
محلت املاركات للتبضّ ع
وخاصة لجهة إقبالهم عىل
الخليج ّيني ،الذي يقضون الجزء األكرب من إجازتهم يف زيارة مساجد االستهالك،
ّ
-ولرمبا للتض ّبع أيضً ا.-
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البلدان النامية ،يف شيتاغونغ (بنغالديش) أو آالنج (الهند) مثال.
يل سلطته
لهذه األمثلة عالقة وطيدة ببناء الهويّة الفارغة من ّ
أي معنى ،يك ّرس الغر ّ
يب اإلمربيا ّ
و«تف ّوقه» بإنتاج القاممة وفرضها عىل العامل الثالث ،بينام يبني هذا األخري هويّته عىل تبعيّته للغرب،
بل انبهاره به ،ويلهث وراء نفاياته التكنولوجيّة :هويّة ُم ِ
صبة .وسرنجع إىل
غتصبة يف مقابل هويّة ُمغتَ َ
هذا بعد قليل.
كل يشء وفقًا
أي يشء كأمر مسلّم به ،فيجب تصميم ّ
ال يأخذ كثري من املستهلكني اليوم ّ
للرغبات واألفكار :الجسد ،الذكاء ،العمر ،الحياة اليوم ّية ...بعبارة أخرى :إ ّن الكامل هو الهدف.
منصة الصور الشخص ّية
ويت ّم تعزيز هذه اإلرادة الجديدة من خالل وسائل التواصل
االجتامعي مثل ّ
ّ
( .)Instagramوقد أ ّدى ذلك إىل تفاقم الضغط إىل ح ّد كبري .وأحد األمثلة عىل أجندة االستهالك
الشعبي «الكونتور» ،والذي يدور حول جعل األنف يبدو أضيق وعظام
الجديدة هو اتجاه املكياج
ّ
الوجنتني أعىل ،وقد حقّق اإلتقان الكبري يف سوق مستحرضات التجميل أرقا ًما قياس ّية يف املبيعات.
يت[[[ ،فإذا كان هذا
يئ أو التحسني الذا ّ
وغال ًبا ما يكون االستهالك اليوم يف اتجاه تحقيق الذات النها ّ
عىل رأس أولويّات املستهلك يف جميع املجاالت يف املستقبل ،فقد يؤ ّدي يف النهاية إىل رغبة
العادي يف رشاء هويّة جديدة ومثاليّة .أصبحت العالمات التجاريّة األنا ( )ICHالذي
املستهلك
ّ
ينشئ الهويّة؛ رمبا حتى من َه ِويَّات تجاريّة مختلفة؛ حسب االستهالك ومزاج املستهلك؛ وبهذا
سيعيد املستهلك «اخرتاع» نفسه[[[.

جذري؟ يبدو اآلن
سيغي الهاتف الذيكّ عاملنا بشكل
من كان يتخ ّيل قبل أحد عرش عا ًما كيف
ّ
ّ
كام لو أنّنا عىل وشك إجراء مزيد من التغيريات الجذريّة بفضل «الهواتف الذك ّية» الجديدة ،ومن
املمكن أن تحدث هذه التغيريات التخريب ّية بشكل أرسع وأكرث جذريّة ،باإلضافة إىل ذلك ،يف
ين»[[[ ،يبدو
عرص الطاوالت ( )Tabletsاألسيويّة الصنع واإلنرتنت ومع إمكانيّات التس ّوق «األمازو ّ
بغض النظر عن سببه وما إذا كان املرء
أ ّن مث ّة شيئًا جدي ًدا قد حدث :التس ّوق كهدف يف ح ّد ذاتهّ ،
ٍ
مستهلك
يف حاجة إىل ما يقتنيه أم ال ،وهنا بالضبط تحدث تلك الطفرة الالواعية يف بناء هويّة
[[[ -يشرتك يف هذا األمر الرجال والنساء عىل قدم «املساواة» ،ليس فقط يف الغرب ،بل يف الدول العرب ّية واإلسالم ّية أيضً ا ،وبالخصوص
الخارجي لبعض «الرجال (الفنانة)» ،وطريقة لباسهم وماكياجهم
فيام يسمى عبثًا وبهتانًا «عامل الفنّ» ،حيث مل يعد املرء مي ّيز بني املظهر
ّ
ديني واضح،
نص
عىل
يستند
وال
،
رشعي
أساس
أي
عىل
س
مؤس
ّ
ربج الرجال غري ّ
ربج النساء ،فإنّ ت ّ
إلخ .فإذا كان اإلسالم قد نهى عىل ت ّ
ّ
ّ
ّ
يب واملسلم ،وليس فقدان هويّته فقط.
وبهذا أصبح بناء هويّة «الرجال» مبساعدة ثقافة االستهالك عنوانًا لفقدان اإلنسان العر ّ
[[[ -مراجع إيريك فروم ،املذكورة سابقًا.
منصة „أمازون“
[[[ -إشارة إىل التس ّوق عن طريق ّ
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ألي سلعة ،وميكن أن نطلق عىل هذا النوع من الهويّة« ،الهويّة
يتس ّوق دون أن يكون يف حاجة ّ
الصمء» .فعمل ّية الرشاء يف ح ّد ذاتها مل تعد مه ّمة ،وكذلك األمر بالنسبة إىل
االستهالك ّية» «العمياء،
ّ
عمل ّية استهالك السلعة ،كام أ ّن قرار الرشاء مل يعد مرتبطًا بإرادة فرديّة واضحة ،بل بنوع من « الهويّة
جهة بعناية إىل هدف غري مس ّمى ،غري مح ّدد ،ولرمبا غري مرغوب فيه
جنة ،املو ّ
املستد َرجة» ،املد ّ
إطالقًا .فتشكيل الهويّة مل يعد يقترص عىل مثاليّات وأمثلة إنسانيّة ،بل تدخلت يف هذا التشكيل
العالمات التجاريّة والتصميامت «الديزاين »Design؛ لذلك إذا كان الناس يتق ّبلون هويّتهم الطبيع ّية
حاتني ألجسادهم البدن ّية[[[ ،ولك ّنهم يريدون
والثقاف ّية بشكل ّ
أقل ،وإذا مل يعودوا راضني عن كونهم ن ّ
حاتني لهويّتهم الجديدة واملثال ّية ،فسيت ّم تحديد ذلك للمنتجات والخدمات وإعطاء
أن يصبحوا ن ّ
العالمات التجاريّة خيارات تصميم جديدة ورائعة.
يرافق هذا ارتقاء إشباع احتياجاتنا الوظيف ّية والعاطف ّية إىل مستوى جديد .مل يعد األمر يتعلّق
يئ وامللموس يف الشقة والسيارة
بشكل أسايس باألمور الخارجيّة مثل منط الحياة الفاخر املر ّ
والسفر ومستحرضات التجميل واملالبس والطعام واملرشوبات وما إىل ذلك ،بل يتعلّق األمر
بهويّتنا ،بكياننا ،بالحياة الالنهائ ّية والسعادة .أو كام وصفها يوفال نووا هراري[[[ (Yuval Noah
« :)Harariسنسعى اآلن لتحويل الناس إىل آلهة وإخراج اإلنسان من اإلنسان العاقل»[[[ .تخدش
معظم العالمات التجاريّة اليوم مشاعرنا وهويّتنا.
مث ّة كثري من امليادين االستهالك ّية ،التي ميكن عن طريق التأمل فيها تلمس نوع من االنزالق
خاص ،و
يف فهم وعيش الهويّة الشخص ّية ،ومن بني هذه امليادين يربز ميدان التجميل بشكل
ّ
«محاربة الشيخوخة» ،فعدم تقبّل الحتميّة الطبيعيّة املتمثّلة يف كون نصيب جامل الناس غري
متكافئ ،بل تعترب معايري الجامل مسألة ذوق وتنشئة اجتامع ّية؛ وكذا عدم تق ّبل الشيخوخة كحدث

حي ،وبالخصوص اإلنسان ،يدفعان إنسان «ثقافة االستهالك» إىل
طبيعي
حتمي يف حياة ّ
أي كائن ّ
ّ
ّ
االعتقاد بأ ّن «العلم» والتكنولوجيا قادران عىل تحقيق بناء هويّة جديدة بتوفري مواد التجميل ومواد
أي عقار
«محاربة» الشيخوخة .وعىل الرغم من أ ّن العلم
البيولوجي ال يق ّر وال يعرتف وال يعرف ّ
ّ
ض ّد الشيخوخة وض ّد «القبح» ،إلّ أ ّن ماليني الدوالرات تصب يف صناديق رشكات بعينها تهت ّم أو
يصا
خص ً
توهم بأ ّن عقاقريها صالحة لـ «مكافحة» هذين األمرين ،وير ّوج عدد هائل من البضائع ّ
[[[ -إشارة إىل ما يس ّمى عبثًا “بناء األجسام”.
[[[ -يف كتابه « .»Homo Deusقبله تحدث إيريك فروم عن ميول اإلنسان ليك يصبح إل ًها.
[[[ -الطرح نفسه قدّ مه إيريك فروم يف دراساته حول االستهالك واملاركتني.
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«الحق يف الحياة» ،فإ ّن
العاملي لحقوق اإلنسان يتح ّدث عن
لهذا الغرض .وإذا كان اإلعالن
ّ
ّ
الحق يف استهالك
ين مرشوع إىل
مستهلَك اليوم يأخذ هذا
ّ
الحق حرف ًّيا أكرث فأكرث ،لينزلق ّ
ّ
حق إنسا ّ
وهم «الحياة األبديّة» عىل هذه األرض .يتعلّق األمر إذن ببناء هويّة «أبديّة» ،ال تشيخ ،ال مترض،
أصل ،أي
ً
بل أكرث من هذا «جميلة» وخالية من العيوب ،إنّه البحث عن هويّة دامئة مثال ّية ال توجد
«وثني» تغ ّنت به كثري من الحضارات اإلنسانيّة الغابرة .إنّه فقدان
«أسطوري» بل
البحث عن وهم
ّ
ّ
املعنى يف الحياة ،ونسف اإلنسان من الداخل ،وإبقائه يف تبع ّية دامئة لس ّيد يشتغل وراء الستار،
وال يه ّمه ال مصري اإلنسان كفرد ،وال اإلنسان ّية كجامعة برشيّة .إ ّن هذا «الس ّيد» يعمل جاه ًدا لهدم
الخاصة واختياراته الوجوديّة التي ال تعرتف
ما تبقّى من القيم اإلنسان ّية الصالحة ،وتعويضها بقيمه
ّ
بالوجود كوجود ،بل مبا هو موجود من الخريات لبسط نفوذه عليها .واالستهالك يف هذا اإلطار
هو سالح ذو ح ّدين يف يد هذا «الس ّيد» ،يوهم بأ ّن إيجاب ّياته أكرث من سلب ّياته ،وبأنّه يخدم يف املقام
األ ّول «رفاه ّية» اإلنسان؛ يف حني أ ّن الهدف املسترت هو خلق عامل فوىض استهاليكّ ،وإفراغ
كل محتوياته األخالق ّية والروح ّية والنقديّة وامل ُقاوِمة ،كام يُفرغ قرع /يقطني يف حفالت
اإلنسان من ّ
«الهالوين»[[[ ،وتشويه هويّته وجسده بفرض هويّة غري قا ّرة عل حال ،وغري قابلة للبناء الصلب.

اإلسالمية يف ّ
ّ
ّ
خامساّ :
ً
مهب فقدان معىن احلياة؟
العربي�ة
هويتن�ا

واإلسالمي عا ّمة .ال
يب
يف
ّ
والحضاري العر ّ
ال يستقيم حال هذا البحث إال بربطه بواقعنا الثقا ّ
ّ
نوجد يف مأمن من بناء هويّة فاقدة للمعنى ،بل لرمبا نوجد حال ًّيا يف قلب هذا «الفقدان» ألسباب
ال حرص لها ،ونذكر منها بالخصوص األدوات التسلّط ّية التي أحكم الغرب بفضلها سيطرته علينا،
وبالخصوص فرضه علينا لحكّام ظاهريًّا عرب ولرمبا مسلمون ظاهريًّا ،ولك ّن داخلَهم غريب عن
إل من رحم ربّنا-بكل املعايري ،فـ «طبقاتنا الحاكمة» ّ
اللُحمة العربيّة واإلسالميّة ،بل خطر عليها ّ
هي امتداد للسيطرة الغرب ّية علينا ،بل تعترب الخادمة الط ّيعة له ،وليك ال نبقى يف سياق شعارات
زج الغرب للعرب
نقديّة ،مستهلَكة و َملُوكة يف أدب ّياتنا ،فسنحاول يف السطور القادمة تفكيك لوالب ّ
واملسلمني يف طاحونة االستهالك ،ونسفهم من مق ّوماتهم األصيلة واألصليّة ،التي كانت دعامة
اعتباطي أو رغبة ذاتيّة ح ّرة ُ -متو َّه َمة ،-إنّه
أساس يف بناء هويّتهم .فاالستهالك ليس مج ّرد قرار
ّ
ّ
األنجلوساكسوين
[[[ -إشارة إىل حفالت الهالوين ،التي تقام بداية شهر نوفمرب يف مختلف البلدان الغرب ّية ،وبالخصوص يف العامل
وتخريبي ،دفع بالكثري من املناطق واملدن يف أوروبا بحذرها .و“بطل“ هذه الحفالت هو
وثني،
ّ
وباألخص يف أمريكا .أصل هذه الحفالت ّ
ثم يُوضع أمام أبواب املنازل.
„اليقطني“ األحمر بالخصوص ،يفرغ ،وينحت عىل شكل وجه مخيف ،ويضاء بشمعةّ ،
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كواليس خفيّ ٍة ،للرفع من وقع
أيديولوجي كامل املعامل[[[ .يتحكّم العبون مختفون يفيف
َ
نظام ثقا ّ
ّ
وكل التقنيات النفس ّية املعروفة للتحكّم يف نفوس البرش وعقولهم ،ال يه ّم من
وإيقاع ضغط اإليحاء ّ
أي منطقة من العامل .هؤالء «الالعبون» هم خَدم بدورهم لكبار الرشكات العابرة للقارات ،وبالتايل
ّ
[[[
فهي املتحكّمة يف مصري العامل .إن األمر يتعلّق بأبرتهايد جديد وباستعامر واضح املعامل،
رئيسا لألبرتهايد االستهاليكّ.
يب
ويعترب العامل العر ّ
واإلسالمي هدفًا ً
ّ

ّ
ين من أصول باكستان ّية ،ضياء الدين رسدار[[[ ،أفضل
لعل املثال الذي ساقه الباحث الربيطا ّ
االستعامري إىل الدول املسلمة
العنرصي،
األبرتهايدي،
رسب االستهالك
ّ
ّ
ّ
مدخل للنبش يف كيفيّة ت ّ
التكنوقراطي للدراسات املستقبليّة وامل ُهي َمن عليه
«يكن تشبيه البُعد
عمو ًما والعربيّة
ً
خصوصاُ :
ّ
من قبل رجال األعامل حيث يكون املستقبل مصدر قلق بالغ للرشكات الكبرية ،ويكون املستقبل
ريا من الصفقات ،فتأ ّمل عدد املستقبل ّيني األمريكّيني
ً
يف ح ّد ذاته
عمل ألولئك الذين يعقدون كث ً
الذين يعملون يف التجارة بوصفهم رجال أعامل تقليديّني يتاجرون يف سلعة تُس ّمى [املستقبل]
مبا ُيكن أن نُطلق عليه اسم [محنة كولومبوس] .ويكمن وجه الشبه يف سعى كولومبوس مدفو ًعا
بظهور أزمة يف أوروبا إىل اكتشاف عوامل جديدة الحتاللها واستعامرها واستغاللها ،وكذلك يسعى
جزء كبري من الدراسات املستقبل ّية إىل البحث عن مجاالت جديدة ال ميكن تص ّورها حتى اآلن
ذيك للغاية ،يف نظرنا؛ ألنّه يلخّص الهويّة االستبداديّة
لغزوها»[[[ .واختيار استعارة «محنة كولومبس» ّ
والكولونياليّة للغرب بر ّمته .وفهم تكتيكاته وديناميّاته واسرتاتيجيّاته يف هذا السبيل مه ّمة للغاية لغري
يب ،الذي يحاول تفكيك الغرب قصد فهمه وفهم طرق اشتغاله ،وذلك كخطوة أوىل رضوريّة
الغر ّ
مؤسسة بطرق أخرى أيضً ا ،بحيث
للغاية ،ليس فقط للتعامل معه ،بل لتقديم بديل أو بدائل لهويّات ّ
تكون أكرث إنسانيّة وأكرث احرتا ًما للبرش.
أنتجت «محنة كولومبس» كذلك رواية «يوتوبيا» لتوماس مور ،الصادرة عام  ،1516أي مبا يناهز
واقعي عن أزمة الهو ّية األوروب ّية يف
حقيقي/
ربع قرن عىل مغامرة كولومبوس .والرواية هي تعبري
ّ
ّ
حينها ،التي مل تخرت لبنائها أو إعادة بنائها يف املستعمرات ّ
إل تنحية اآلخر ،أي الشعوب والثقافات
والهويّات األصل ّية للمستعمرات األوروب ّية« :وكان هذا العامل الجديد مبنزلة املدينة الفاضلة امل ُ َع َّدة

[[[ -انظر يف هذا اإلطار محمد سبيال ،مدارات الحداثة ،الشبكة العرب ّية لألبحاث والنرش .بريوت ،لبنان2009 ،
[[[ -انظر كتابنا األبرتهايد
[[[ -انظر« :استعامر املستقبل :ال ُبعد «اآلخر» للدراسات املستقبل ّية» ضياء الدين رسدار ،ترجمة :يارا عبدالرحمن املحيميد.
مجال الدراسات املستقبل ّية واستعامر املستقبل :ال ُبعد اآلخر  -ضياء الدين رسدار | مجلّة حكمة ()hekmah.org
[[[ -نفس املرجع السابق
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الس ْي توماس املثال
لعرص النهضة عند
السِّي توماس والطوباويّني الذين تبعوا خُطاه ،حيث يُق ّدم لنا ِّ
ْ
يب ،واستخدم واقع أرض يعيش يف كنفها أناس
األ ّول لنهج كان ل ُيصبح ِس َمة محوريّة للفكر الغر ّ
يتبعون آرا ًء سائدة مختلفة وأمناطًا متفاوتة من املعرفة والحياة ،وكانت هذه األرض مكانًا لعرض
أفكار أوروب ّية األصل واالهتاممات ،وال تزال [متالزمة مور] تظهر يف الدراسات املستقبل ّية؛ حيث
يستويل العديد من املستقبل ّيني املعارصين عىل أفكار املجتمعات والثقافات األخرى ومعلوماتها
يب [ ]...ولفهم امتداد االستعامر
ين الغر ّ
وخرباتها ،ومن ثم يعرضونها يف شكل رؤى للمستقبل العلام ّ
املهم فهم :كيف تُه َّيأ املساحات الفكريّة يف
املرتقب وتع ُّمقه حال ًّيا يف الدراسات املستقبل ّية ،من
ّ
االنضباطي
ُصان؟ وكيف تتبع الدراسات املستقبلية منطًا راسخًا من التط ّور
ثقافة الغرب وتُض َبط وت َ
ّ
ص ِّمم لكسب السمعة والشهرة ،وصناعة حرصيّة لنخبة العامل األبيض
الذي ال تخرج عنه ،وهو منط ُ
لتتحكّم يف فرض النظم ولتق ّرر الجوانب امله ّمة وغري امله ّمة يف مجال الدراسات املستقبل ّية».
املؤسسات الدوليّة
ال تتو ّرع هذه القوى العمياء ،يف سياسات فرض هيمنتها ،عىل استغالل
ّ

مثل ،ما هي
عىل الرغم من أ ّن هذا أمر ال يدهش ،ذلك أ ّن ما يس ّمى مبنظّمة األمم املتّحدة ًمثل ،يف
إل منظّمة للتغطية والتسرت عىل هيمنة القوى العظمى .-ذلك أ ّن اليونسكو ً
يف العمق ّ
تقريرها األ ّول لعام 1992م حول الدراسات املستقبل ّية ،مل تدرجع إال اسم عالِمِ مستقبل ّيات واحد
صمم التدقيق
يب ،أي أنّها تساهم يف وضع حدود ِعرقيّة « :وعىل عكس تقرير املستقبلُ ،
غري غر ّ
أي شخص من دولة نامية
يل لليونسكو بتصميم واضح بوصفه أداة مرجع ّية عامل ّية ،وال يُالم ّ
املستقب ّ
يل لليونسكو إذا اعتقد بأنّ الدراسات املستقبل ّية موضع اهتامم
يقرأ العدد األ ّول من التدقيق املستقب ّ
يب ضئيل ،وال عالقة لهذه األداة بالعامل الثالث ،ومل
الواليات املتحدة فقط ،وأنّها تحظى بدعم أورو ّ
يستحق الذكر يف
أي بقعة من بقاع العامل الثالث بكتابة عمل عن املستقبل
ّ
أي شخص من ّ
يُشارك ّ
يف ،وبدمج هذا التدقيق مع مجلّدات تقرير املستقبل السنويّة امله ّمة التي
أي عمل
ّ
مرجعي ببليوغرا ّ
ّ
تغطّي أكرث من عقدين من العمل يف الدراسات املستقبل ّية ،تتضح لنا الصورة كاملة لرنى أنّ العامل
ً
ومجال غرب ًّيا،
يبدأ وينتهي بالواليات املتحدة األمريك ّية ،ولذلك ُيصبح املستقبل بالفعل شأنًا غرب ًّيا
وتبقى الثقافات غري الغرب ّية ببساطة خلف ّيات ثقاف ّية».

يب واملسلم وعيه هو أنّ الدراسات
من بني ما يجب عىل إنسان العامل الثالث ،مبا فيه العر ّ
يب واضح ،مبا يحمله متجيد
يب بطابع غر ّ
املستقبل ّية الحال ّية هي التي تطبع ثقافات العامل الغر ّ
الغرب لذاته من دالالت منذ حركات االستعامر الكالسيك ّية .ومن بني الدراسات املعارصة التي
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يذكرها ضياء الدين رسدار يف بحثه هي دراسة جوزيف ف.كواتس وجنيفر جارات[[[ ،والتي تتض ّمن
كخالصة السؤال اآليت« :هل ستختلف أحوال هونغ كونغ يف القرن امل ُقبل؟ وما هي فرص التسويق
السوفيتي خالل السنوات العرشين القادمة؟ وبهذا فقد عدنا من جديد إىل أرض
الشامل يف االتحاد
ّ
كولومبوس التي تصيغ العالقة الوحيدة بالثقافات غري الغربيّة بكونها تقترص عىل أسواق الغرب[[[».

الجدير بالذكر هو أ ّن الدراسات املستقبليّة هي مصباح الجيب لالسرتاتيجيّني الغربيّني ،مهنديس

«خطط تنمية شعوب العامل الثالث» ،الذين ال يعملون باسرتاتيج ّياتهم من أجل إمناء هذا األخري،

بل عىل العكس من ذلك ،يكون الهدف األخري لهذه االسرتاتيجيّات هو تكبيل أيدي العامل الثالث
واإلبقاء عىل حاله كام كان يف أحسن األحوال أو العبث به وخلق فوىض حقيق ّية الستمرار سيطرة
الغرب وهيمنته عىل خريات الدول الفقرية« :من هنا تته ّيأ الدراسات املستقبل ّية ل ُتصبح أداة أكادمي ّية

وفكريّة أخرى الستعامر املجتمعات غري الغرب ّية مثلام استعمرت حركة االسترشاق تاريخ الثقافات

غري الغرب ّية ،واستعمرت األنرثوبولوجيا ثقافات املجتمعات غري الغرب ّية ،واستعمرت التنمية حارض

العامل الثالث ،واآلن تتط ّور الدراسات املستقبل ّية ل ُتصبح أدا ًة الستعامر الحدود األخرية للمستقبل

يب نفسه[[[».
غري الغر ّ

واإلسالمي يدوران يف فلك الغرب من خالل حكّامهام ومن خالل
يب
مبا أ ّن العاملني العر ّ
ّ

يب ،فإ ّن الهويّة العرب ّية واإلسالم ّية توجد
شعوبهام أيضً ا ،الدائرة بدورها حول فلك االستهالك الغر ّ
استالب مل يسبق له مثيل يف املجتمعات
الكل يف
منذ قرون عىل حافة اإلفالس واالنخراط
ٍ
ّّ
يل املعلَن هو القضاء عىل هويّة العرب واملسلمني عىل ح ّد سواء،
اإلنسان ّية؛ أل ّن هذف الغرب الحا ّ

ملا ميثّلونه من خطر ُمتو َّهم للغرب لهم وملا ميثّلونه من سوق شاسعة األطراف لرتويج سلعهم
وإغراق األسواق العرب ّية واملسلمة بنفايات الغرب ،من سلع مستهلكة وقاممة فعل ّية[[[ ونفياث من

كل األنواع[[[ .إذا أخذنا هذا األمر كرمز لبناء الهويّة العرب ّية واملسلمة مبحاكاة الغرب أو بضغط من
ّ
[[[ -ما يعتقده املستقبل ّيون What Futurists Believe

[[[ -املرجع السابق نفسه.
[[[ -املرجع السابق نفسه.
[[[ -قبل بضعة سنوات ضُ بطت سفينة إيطال ّية ضخمة مح ّملة بنفياث البالستيك لتفرغها يف شاطئ من شواطئ املغرب مبوافقة السلطات
حا للمغرب،
(أو باألحرى املتسلّطني) املغرب ّية .وكان ر ّد فعل الوزيرة التي كانت املسؤولة عىل حقيبة “البيئة” هو أنّ هذه النفياث متثّل رب ً
ألنّها ستصبح مادّة خام من جديد وتصدّ ر إىل أوروبا ،وكأنّ املغرب إىل حدّ اآلن مؤهّل ملثل هذا التدوير ،أو وكأنّ أوروبا غري قادرة عىل
إنشاء مصانع لهذا الغرض.
[[[ -ر ّوجت بعض وسائل اإلعالم أخبا ًرا مفادها أنّ الغرب يصدر نفاياته الذريّة إىل بلدان عرب ّية وإفريق ّية لدفنها يف فيايف صحاريها.

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

170

االستغراب
الملف

الحقيقي لن يلوح يف أفق تاريخ
جانبه ،فال نندهش إن تنبّأت الدراسات املستقبليّة بأ ّن استقاللنا
ّ
اإلنسان ّية حتّى بعد قرن من الزمن.

ليست معي كباحث عىص سحريّة ميكّنني استعاملُها ألرى أحوال أ ّمتي وقومي أفضل وأعقل،
لك ّنني أعتقد بأ ّن الضامئر الحيّة عندنا متوفّرة ،وبأ ّن اإلرادة الفرديّة والجامعيّة متوفّرة ،وأ ّن الجهاد
الحقيقي هو الجهاد ض ّد أنفسنا ورفض هويّة ممسوخة يفرضها علينا الغرب يوم ًّيا وبطرق شتّى،
ّ
لنظل رقيقه.
وذلك لغرض وحيد :هو تدجيننا أكرث واستغاللنا أكرث ودفعنا إىل مستنقعات استهالكه ّ
واإلسالمي ،الذي عندما يسقم من
يب
يل ثقّة أيضً ا يف ديناميكيّة اإلنسان املقهور يف العامل العر ّ
ّ
حياة دون معنى ،فإنّه لن يركن للسقم واالكتئاب ،بل سيستفيق ولو بعد أجيال إلعالن مقاومة حقيقيّة
ض ّد األصفاد التي ُوضعت يف معصميه ،ومنها بالخصوص االستهالك.
إل أ ّن األ ّمة
مظلم ،وتحقيق هذا الهدف صعب وبعيد املنالّ ،
وعىل الرغم من أ ّن األفق ظهر
ً
العرب ّية واملسلمة حبىل بأبنائها األبرار وبناتها البا ّرات من مفكّرين ومفكّرات علامء وعاملات يف
جا لكثري من شبابنا وأطفالنا لالستمرار يف تهيئة الطريق
مختلف
ّ
التخصصات ،قد يكونون منوذ ً
لوعي ذواتنا وهويّتنا وبنائها عىل أسس صحيحة وأصيلة وتحريرها من جربوت األيدي العابثة.

خاتمة
هدفت مساهمتنا إىل إظهار كيف ميكن توضيح املعنى املعقّد لالستهالك ألسس الهويّة الحديثة
أل نفهم االستهالك يف ح ّد ذاته كعامل
من خالل منوذج الكشف عن مجريات األمور .نقرتح ّ
سلبي عىل من ّونا ،بل اعتباره محاولة لفهم التوت ّر بني الجوانب الداعمة للهويّة وبني الجوانب
مؤث ّر
ٍّ
الفردي وعمل ّيات التنمية أه ّم ّية
التي ته ّددها .فلمنظور العمل ّية التي ميكن من خاللها تت ّبع التفكري
ّ
الفردي
جهة حرصيًّا نحو قرارات االستهالك
ّ
ّ
خاصة[[[ .وبهذا تتميّز هذه الدراسة بفهم الهويّة املو ّ
التي ال تويل أه ّم ّية كبرية للعوامل البنيويّة اجتامع ًّيا.

كانت األفكار التي ق ّدمناها منوذجيّة ،مل تتو ّخ الكامل -ولن تستطيعه-؛ أل ّن موضوع الدراسة
ومنهجي كاف لتعميقه
يف
شاسع وعميق ،والدراسات التي تهت ّم به حديثة ج ًّدا مل يتوفّر بعد ركام معر ٍّ
ٍّ
يوسعون أفكارنا هذه
أكرث والقيام باستنتاجات عا ّمة صالحة .ما نتم ّناه هو أ ّن باحثني وباحثات عرب ّ
لتشمل جوانب إضاف ّية ،مل نتط ّرق لها هنا ،أو مل نهتد لها .فدراسة االستهالك مه ّمة للغاية؛ أل ّن

[[[ ،Kühn / Koschel 2007 -مرجع سابق.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

االستغراب 23

فيسالا
االستهالكيرةغت
ب ّا
الغربية
الحياة
نقد
ّ

171

رشا عىل العديد من الجوانب وعىل مستويات عديدة يف تطوير هويّتنا ،وبالتايل فإنّه
له تأث ً
ريا مبا ً
يستحق االهتامم أكرث يف املستقبل يف إطار أبحاث الهويّة.
ّ
للهويّة عالقة وطيدة بالحياة بصفة عا ّمة ،فإذا كانت هذه الهويّة متذبذبة ،تابعة ،مريضة ،غري
أصيلة ،فإ ّن فقدان معنى الحياة يكون النتيجة الحتميّة لهذا؛ وإذا فقد الفرد معنى لحياته ،ومل يعد
ججة باألنواع املختلفة لألسلحة
جياته العضويّة ،يف إطار ثقافة استهالك مد ّ
يعيش إلّ لتلبية حا ّ
كل املق ّومات
السيكولوج ّية واالجتامع ّية واالقتصاديّة الستعامر دواخل هذا الفرد ،فإنّه يفقد أيضً ا ّ
األخالقيّة والفرامل الدينيّة التي تنظّم املجتمعات لتعيش يف سالم .يقود االستهالك الهويّة إىل
تشيئي ملعنى الحياة واإلنسان.
فقدان ركائزها اإلنسانيّة ،وبالتايل إىل بناء فهم
ّ

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

172

االستغراب
الملف

املصادر واملراجع
1.1أحمد مجدي حجازي :املجتمع االستهاليكّ ومستقبل التنمية يف مرص .2001
2.2إيريك فروم :االمتالك أو الوجود ،األسس النفس ّية ملجتمع جديد ،ترجمة :حميد لشهب ،جداول للطباعة
والنرش والرتجمة ،بريوت ،لبنان.2019 ،
النفيس إلنسان ما بعد الحداثة ،ترجمة :حميد لشهب ،جداول للطباعة
3.3رايرن فونك :األنا والنحن ،التحليل
ّ
والنرش والرتجمة ،بريوت ،لبنان.2016 ،
العلوي :ظاهرة االستهالك يف املجتمعات النامية ،دار موفم للنرش ،الجزائر.
4.4الطاهر
ّ
يب ،مركز دراسات الجزيرة العربيّة،
5.5عبد الرحمن السيد فهمي :االستهالك يف مجتمعات الخليج العر ّ
الرياض .1999
6.6محمد سبيال :الحداثة وما بعد الحداثة ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء ،املغرب.2007 ،
7.7محمد سبيال :يف تحوالت املجتمع املغريب ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء ،املغرب .2010
8.8محمد سبيال :مدارات الحداثة ،الشبكة العرب ّية لألبحاث والنرش ،بريوت ،لبنان.2009 ،
9.9يوسف زكار :االسرتاتيج ّية التسويق ّية لألسواق التجاريّة الكربى وأثرها عىل أمناط االستهالك لدى الفرد،
منوذج مرجان مبدينة مراكش أطروحة غري منشورة  2015ـ .2016
Augé, Marc (1994): Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der
Einsamkeit. Frankfurt/ M.: Fischer Verlag.

10.

Barber, Benjamin R. (2008): Consumed! Wie der Markt Kinder verführt, Erwachsene
infantilisiert und die Demokratie untergräbt. München: C.H. Beck

11.

Beck, Ulrich/Lau, Christoph (2004) (Hrsg.): Entgrenzung und Entscheidung. Was ist neu
an der Theorie reflexiver Modernisierung? Frankfurt/M.: Suhrkamp

12.

?Bonner, Stefan/Weiss, Anne (2008): Generation Doof: Wie blöd sind wir eigentlich
Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe.

13.

Bourdieu, Pierre (): Die feinen Unterschiede. Frankfurt/M.: Suhrkamp

14.

Haupt, H-G. Konsum und Handel. Europa im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht. 1987

15.

Hellmann, Kai-Uwe (2003): Soziologie der Marke. Frankfurt/M.: Suhrkamp

16.

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

االستغراب 23

173

فيسالا
االستهالكيرةغت
ب ّا
الغربية
الحياة
نقد
ّ

17.

Honneth, Axel (1994): Der Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik
sozialer Konflikte. Frankfurt/M.: Suhrkamp

18.

Illouz, Eva (2003): Der Konsum der Romantik. Liebe und die kulturellen Widersprüche
des Kapitalismus. Frankfurt/M.: Campus

19.

Jäckel, Michael (Hrsg.) (2007): Ambivalenzen des Konsums und der werblichen
Kommunikation. Wiesbaden: VS Verlag

20.

Keupp, Heiner/Ahbe, Thomas/Gmür, Wolfgang/Höfer, Renate/Mitzscherlich, Beate/
Kraus, Wolfgang

21.

König, W. Kleine Geschichte der Konsumgesellschaft. Konsum als Lebensform der
Moderne. Stuttgart: Franz Steiner, 2008.Straus, Florian (2002): Identitätskonstruktionen.
Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek: Rowohlt

22.

Kühn, Thomas/Koschel, Kay-Volker/Barczewski, Jens (2008): Identität als Schlüssel zum
Verständnis von Kunden und Marken. In: Planung & Analyse 36(3): 17-21

23.

Kühn, Thomas/Souza, Jessé (Hrsg.) (2006): Das moderne Brasilien. Gesellschaft, Politik
und Kultur in der Peripherie des Westens. Wiesbaden: VS Verlag

24.

Misik, Robert (2007): Das Kultbuch. Glanz und Elend der Kommerzkultur. Berlin: Aufbau

25.

Rosa, Hartmut (1998): Identität und kulturelle Praxis. Politische Philosophie nach Charles
Taylor. Frankfurt/M.: Campus

26.

Rosa, Hartmut/Lorenz, Stephan (2009): Schneller Kaufen! Zum Verhältnis von Konsum
und Beschleunigung. In: Berliner Debatte Initial 20(1): 10-18

27.

Schaeber, Petra (2006): Von den Flechtfrisuren der Blocos Afros zu Dreadlocks im Hörsaal
- die Bedeutung kultureller Bewegungen für das moderne Brasilien. In: Kühn, Thomas/
Souza, Jessé (2006): 320-339

28.

Scheier, Christian/Held, Dirk (2007): Was Marken erfolgreich macht. Neuropsychologie
in der Markenführung. Freiburg: Haufe

29.

Souza, Jessé (2008): Die Naturalisierung der Ungleichheit. Ein neues Paradigma zum
Verständnis peripherer Gesellschaften. Wiesbaden: VS Verlag

AL-ISTIGHRAB

2 0 2 1 ر بيــع

23 االستغراب

وتحديات أزمة «معنى الحياة»
ما بعد الحداثة
ّ

ذروة انسداد املعىن

ّ
سيد أحمد رهنمايئ

[*]
[[[

هذه الدراسة تيضء عىل أزمة معنى الحياة يف خالل حقبة أساسية وراهنة يف تاريخ الغرب،
عنينا بها حقبة ما بعد الحداثة ،وينطلق الباحث من فرضية مؤداها ان أزمة «معنى الحياة» كانت
وما زالت واحد ًة من أعظم التحدّ يات التي يواجهها الفكر البرشي ،فقد اقتضت ظروف الحياة
أهم وأبرز مشكلة يف حياة البرش.
واألوضاع االجتامعية بقاءها عىل حالها لتتح ّول إىل ّ
السؤال األسايس الذي يطرح يف هذا املضامر هو :ما املقصود من أزمة «املعنى»؟ وما هو
منشؤها؟ وملاذا واكبت الحياة البرشية عىل م ّر العصور كتحدٍّ جا ٍّد تغلغل يف كافّة املجتمعات
واتّسع نطاقه وبقي سارياً بشكلٍ مستم ٍّر؟

ِّ
املحرر

الهدف من تدوين هذه املقالة هو بيان دور التيار الفكري املوسوم بتيار ما بعد الحداثة يف خلق
أزمة عىل صعيد مفهوم «معنى الحياة» ضمن دراسة تحليلية ،ويف هذا السياق استعرض الباحث
املبادئ األساسية ألنرثوبولوجيا ما بعد الحداثة بشكل مقتضب لكون حياة اإلنسان منذ والدته حتّى
أي موضوع آخر ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن
وفاته حظيت باهتامم فالسفة ما بعد الحداثة أكرث من ّ
املسائل األنرثوبولوجية تع ّد من أه ّم املسائل التي استقطبت منظّري ما بعد الحداثة نحوها.
يف بادئ املقالة تط ّرق الباحث إىل بيان مفاهيم ومسائل داللية مرتبطة بتيار ما بعد الحداثة ،ث ّم
مؤسسة اإلمام الخميني (ره) للتعليم والبحوث.
*ـ باحث وأكادميي إيراين ،عضو هيئة التدريس يف ّ
مصدر هذه املقالة :مجلة "تربيت اسالمي" الفصلية ،السنة الخامسة عرشة ،العدد  ،32سنة 2020م( .الصفحات )92 - 77
rahnama@qabas.net.
ـ ترجمة :د .أسعد مندي الكعبي.
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الخاصة بهذا التيار الفكري بشكل موجز
سلّط الضوء باختصار عىل عدد من املبادئ واملواضيع
ّ
أيضاً ،وبعد ذلك تط ّرق إىل املوضوع املحوري بالتفصيل وهو واقع رؤية مفكّري هذا التيار إزاء
اإلنسان ودوره يف خلق أزمة «معنى الحياة» يف إطار منهج بحث تحلييل نقدي.
نتائج البحث دلّت عىل أ ّن السبيل الوحيد للخالص من األزمة املذكورة هو العمل عىل إيجاد
تغيري جذري يف رؤيتنا إزاء اإلنسان والحياة البرشية وفقاً أليديولوجيا معتربة ومعتقدات أصيلة وثابتة.
كلامت مفتاحية :تيار ما بعد الحداثة ،فكر ما بعد الحداثة ،إنسان ما بعد الحداثة ،معنى الحياة،
أزمة معنى الحياة
ال ّ
جهات األيديولوجية تجاه اإلنسان والكون له تأثري عىل صعيد أزمة
شك يف أ ّن اختالف التو ّ
ويوسع نطاقها أو أن يزيحها وال يبقي لها أثرا ً ،ويف هذا السياق
املعنى ،إذ من شأنه أن يزيد من مستواها
ّ
نالحظ أ ّن األيديولوجيات املا ّدية العلامنية واإللحادية تلعب دورا ً مشهودا ً يف خلق أزمات عىل هذا
الصعيد وتوسيع نطاقها يف شتّى نواحي الحياة البرشية بسبب تلك القيود الفكرية واألكسيولوجية
التي أوجدتها عىل صعيد املسائل األنرثوبولوجية؛ ومن جملتها التيار املوسوم بتيار ما بعد الحداثة،
فقد طرح نظريات وآراء بخصوص شتّى جوانب حياة اإلنسان ابتدا ًء من خلقته وصوالً إىل السبيل
الخاص لألنرثوبولوجيا
األمثل الذي يجب أن يسلكه وانتها ًء بعاقبته يف هذه الحياة عىل ضوء تفسريه
ّ
واملبادئ األنرثوبولوجية التي جاء بها ،وأتباع هذا التيار يف الواقع سلكوا نهجاً خاطئاً بعد أن تش ّبثوا
مبا وصفوه بأزمة معنى الحياة وفقاً ملا متليه عليهم أسس فكرهم ما بعد الحدايث.
تط ّرق الباحث يف هذه املقالة إىل تحليل ونقد اآلراء االرتكازية لتيار ما بعد الحداثة إزاء اإلنسان
ّ
استدل عىل سبل الوقاية من هذه
بشكل مقتضب وفق منهج بحث تحلييل نقدي ،ويف هذا السياق
األزمة وذكر الحلول الناجعة للخالص منها.

سيمنطيقا ما بعد احلداثة
قواميس اللغة اإلنجليزية ذكرت فيها تفاسري متنوعة ملفهوم ما بعد الحداثة وترجمته بألفاظ
وكل هذا التنوع يف التفسري والرتجمة يتمحور حول طرح هذا املفهوم ضمن مدلول يشري
عديدةّ ،
إىل حقبة تأريخية جديدة ابتدأت بعد عرص الحداثة[[[.
[1]- Merriam - Webster, Merriam - Webster’s Collegiate Dictionary, (2005), 11th edition, Frederick C. Mish, editor in
Chief, s.v. “post-modern”, Merriam-Webster, Incorporated, Springfield, Massachusetts, USA. p. 970.
“of relating to, or being an era after a modern one “ postmodern times “ a “ postmodern metropolis “.
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موسوعة الفلسفة ( )Encyclopedia of Philosophyذكر فيها أ ّن مصطلح ما بعد الحداثة ظهر
يف عقد الخمسينيات من القرن العرشين لوصف حركة معامرية ذات طابع ف ّني وثقايف وأديب معني
وجديد من نوعه يف مقابل األعراف والتقاليد املتشابهة املوروثة من املايض واملستوحاة من
األساليب التقليدية[[[.
فسه بصفته ر ّدة فعل لحركة فكرية أو رؤية تبلورت يف مقابل الرؤية التي كانت سائد ًة
وهناك من ّ
بغض النظر عن األفكار الحديثة من الناحية التأريخية[[[.
يف عرص الحداثة ّ
متعصب ومتش ّدد يف مختلف
كام استخدمه البعض للداللة عىل مسألة إعادة النظر بشكل
ّ

الفرضيات واألفكار التي طرحت يف عرص الحداثة عىل صعيد الثقافة والهوية والتأريخ واللغة وغري
ذلك ،وهذه الرؤية ال ارتباط لها بالتأريخ[[[.

بعض الفالسفة األملان والفرنسيني استخدموا مصطلح ما بعد الحداثة لنقد النهج العقيل الذي
اعترب يف العرص الحديث أيديولوجي ًة شموليةً ،كذلك لتحديد املعيار األسايس للعلم واألخالق،
ولنقد الثقافة الحديثة التي اعتربت عنرصا ً أساسياً للرقي بواقع العلم واألخالق[[[.
بنا ًء عىل ما ذكر فالسؤال األسايس الذي يطرح يف هذا املضامر هو :هل مصطلح ما بعد
الحداثة يُستخدم للداللة عىل معاين ومفاهيم متن ّوعة كتن ّوع التفاسري التي طرحت يف بيانه؟
مم ذكر يف قاموس مرييام ويبسرت (Merriam Webster`s Collegiate
إحدى اإلجابات نستشفّها ّ
 )Dictionaryوهي أ ّن ما بعد الحداثة عبارة عن حقبة فكرية ومنط فكري ظهرا يف العامل الغريب
يف املرحلة الالحقة لعرص الحداثة ،فهذا املصطلح يع ّد مفهوماً يشري إىل تيار فكري نشأ يف نطاق
الثقافة والفكر الغربيني عىل م ّر الزمان وبعد انتهاء مرحلة التيار الحدايث وتوفّر الظروف الالزمة
[1]- Borchert, Donald M. , Editor in Chief, (2006), Encyclopedia of Philosophy, v. 7, 2nd. Edition, Macmillan Reference
USA, Thomson, Gale, p. 729.
[2]- Merriam - Webster, Merriam - Webster’s Collegiate Dictionary, (2005), 11th edition, Frederick C. Mish, editor in
Chief, s.v. “post-modern”, Merriam-Webster, Incorporated, Springfield, Massachusetts, USA. p. 970.
of relating to, or being any of various movements in reaction to modernism that are typically characterized by a return
to traditional materials and forms (as in architecture) or by ironic self-reference
and absurdity (as in literature).
[3]- Ibid.
of, relating to, or being a theory that involves a radical reappraisal of modern assumptions about
culture, identity, history, or language “ postmodern feminism “.
[4]- Borchert, Donald M. , Editor in Chief, (2006), Encyclopedia of Philosophy, v. 7, 2nd. Edition, Macmillan Reference
USA, Thomson, Gale, p. 729.
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لظهور عرص فكري وثقايف جديد ،وعىل هذا األساس انتهى عرص الحداثة بظهور هذا التيار الجديد
لتبدأ حقبة جديدة يف تأريخ البرشية وسمت بعنوان عرص ما بعد الحداثة.
هذا االستنتاج فيه تفسري ملفهومني هام «ما بعد» و «الحداثة» حسب مدلوليهام األ ّوليني ،لذا ال
يشري إىل التعريف الدقيق الذي نريده ملفهوم «ما بعد الحداثة» ،ومن املؤكّد أنّه مطروح من قبل
أوائل الذين استخدموه وا ّدعوا انتهاء عرص الحداثة مثل آرنولد جوزيف توينبي[[[ (Arnold Joseph
 )Toynbeeوجان فرانسوا ليوتار[[[ ( )Jean Francois Lyotardحيث أكّد هؤالء عىل انتهاء عرص
عم
الحداثة وانطالق عرص جديد ألقى بظالله عىل الفكر والثقافة البرشيني يختلف إىل ح ٍّد كبريٍ ّ
هو موجود إبّان عرص الحداثة[[[.
فسوا مصطلح ما بعد الحداثة بأنّه مفهوم يتجاوز نطاق الحداثة ومضا ّد
أمثال هؤالء املفكّرون ّ
له[[[ ( )oppositional postmodernismوعىل هذا األساس ا ّدعوا أ ّن ظهور هذا العرص الجديد
يبق له ح ّيز يف
يعني قطع الطريق عىل تيار الحداثة وانتهاء عهده من الناحية التأريخية بحيث مل َ
الفكر البرشي[[[.
هذا الكالم يعني أ ّن األجواء تتغري حينام يتغري الفكر ،وتبعاً لذلك ات ّسم مصطلح ما بعد الحداثة
يف العقود املاضية بداللة مفهومية واسعة النطاق وتحول إىل مفهوم شامل يشري إىل انتهاء عهد
ازدهار الحداثة وأفولها بعد أن استحوذت عىل الساحة يف القرن العرشين[[[.
تيار ما بعد الحداثة استنادا ً إىل االستنتاج الثاين عبارة عن حركة تغيريية عىل صعيد الفكر
س عىل أساسه األفكار والرؤى
[[[ -آرنولد جوزيف توينبي هو أ ّول منظّر غريب استخدم مصطلح «ما بعد الحداثة» يف عام 1939م حيث ف ّ
التي طرقت ذهنه يف أجواء اعتربها مرتبطة بعرص جاء بعد عرص الحداثة.
جان فرانسوا ليوتار هو أ ّول من ف ّند املعايري الحداثية التي اعتربت آنذاك كلّية وشاملة واعتربها املفكّرون قواعد أساسية ثابتة ،فقد رفض الفكر الحدايث [2]-
 the grand narrative.كمبدأ قطعي وانتقد بشدّ ة مفهوم الرسديات الكربى للحداثة أو ما يس ّمى بالرسديات الخلفية أو الورائية
[3]- For more information see: Docherty, Thomas, (1993), Postmodernism: A Reader, New York, Columbia University
press, p. 1.
Also see: Sarup, Madan, (1993), An Introductory Guide to Post Structuralism and Postmodernism, The University of
Georgia Press, p. 132.
[[[ -التيار ما بعد الحدايث املضا ّد  oppositional postmodernismيطلق عليه البعض عنوان تيار ما بعد الحداثة املقاوم post
 modernism of resistanceللتأكيد عىل أنّ تيار ما بعد الحداثة مبثابة حركة مد ّمرة للحداثة ومقاومة لها.
[5]- For more information see: Smart, Barry, (1992), “Postmodernity and Present”, in Theories of Modernity and
Postmodernity, London, Sage Publication, p. 44.
Also see: Wood, Elizabeth, (1993), Postmodernism, Montreal, McGill University, Department of Culture and Values in
Education, Course Pack.
[[[ -سيد أحمد رهناميئ ،غرب شنايس (باللغة الفارسية) ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات مؤسسة اإلمام الخميني (ره)
للتعليم والبحوث ،الطبعة الخامسة عرشة ،2016 ،ص .197
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والثقافة انبثقت من باطن الحداثة وليست ناقض ًة لها ،بل تع ّد عامالً داعامً لتثبيتها واستمرارها ،لذا
فإ ّن مصطلح ما بعد الحداثة اإلثبايت (ّ )affirmative postmodernism
يدل عىل الرأي القائل بأ ّن
تيار ما بعد الحداثة استمرار للحداثة ومك ّمل لها[[[.

وأ ّما حسب االستنتاج الثالث فليس املقصود من مصطلح ما بعد الحداثة تفنيد الفكر الحدايث
من أساسه ويف الحني ذاته ليس املقصود استمراره وبقاءه ،وإنّ ا املقصود أنّه مصدر ق ّوة وحيوية
له ،إذ مبا أ ّن الفكر الحديث يف تلك اآلونة آل إىل الضعف والنقص ظهر تيار ما بعد الحداثة
للحيلولة دون أفوله وزواله بالكامل فأضفى له اقتدارا ً إضافياً وأصبح داعامً قوياً له يك يبقى فاعالً
ومؤثرا ً عىل الساحة.
مصطلح ما بعد الحداثة املحيي أو املج ّدد[[[ ( )reviving postmodernismميكن اعتباره
أنسب تعبري للداللة عىل االستنتاج املذكور ،وأبرز مفكر تب ّنى هذا االستنتاج هو عامل االجتامع
البولندي زيغمونت باومان ( )zygmunt baumanحيث كان آخر من أجرى تغيريا ً عىل داللة مفهوم
أي مفكر لتحويره أو تقوميه من حيث داللته الزمانية.
ما بعد الحداثة بحيث مل يتط ّرق بعده ّ

يعتقد باومان أ ّن مفهوم ما بعد الحداثة ال يشري إىل تيار زماين يك ميكن تصور أنّه البديل الذي
يولد يف لحظة فناء تيار الحداثة[[[.
حسب هذا الرأي ال ب ّد طبعاً من األخذ بعني االعتبار تلك الظروف التي أسفرت عن توقّف
ألي سبب كان أو التي تس ّببت يف انحرافها عن مسارها الذي
النشاطات الفكرية الحداثية املثمرة ّ
انطلقت فيه منذ بادئ ظهورها ،ففي خض ّم هذه الظروف الحظ املنظّرون لتيار الحداثة ضياع
أي أثر عليها بعد أن ظهر تيار جديد عىل الساحة باسم ما بعد الحداثة الذي
جهودهم وعدم ترتيب ّ
جاء مببادئ وقيم جديدة وغري األوضاع عىل الساحة الفكرية بالكامل لينتشل الحداثة من املستنقع
الذي سقطت فيه وينعشها من جديد يك ال تنقرض بالكامل[[[.
[1]- For more information see: Smart, Barry, (1992), “Postmodernity and Present”, in Theories of Modernity and
Postmodernity, London, Sage Publication, p. 24.
يستخدم البعض مصطلح ما بعد الحداثة اإلثبايت  affirmative postmodernismللداللة عىل بقاء الفكر الحدايث متواصالً ضمن تيار
ما بعد الحداثة ،وهناك من طرح مصطلح ما بعد الحداثة التفاعيل  post modernism of reactionللتأكيد عىل أنّ تيار ما بعد الحداثة

حصيلة ردّة فعل إزاء تيار الحداثة تتناغم مع الظروف املستجدّ ة عىل الساحة.
[[[ -هذا املصطلح من إبداع كاتب املقالة ومل يستخدم من قبل املفكرين الغربيني.
[[[ -سيد أحمد رهناميئ ،غرب شنايس (باللغة الفارسية) ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات مؤسسة اإلمام الخميني
للتعليم والبحوث ،الطبعة الخامسة عرشة ،2016 ،ص .198
[4]- Bauman, Zygmunt, 2000, Postmodern Ethics, Massachusetts, Blackwell, p. 10.
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أصح ،الرأي الرابع بالنسبة إىل تفسري معنى ما بعد الحداثة يؤكّد عىل
االستنتاج الرابع أو بتعبري
ّ
مم يجعله غامضاً وال ميكن تعريفه بوضوح ،لذا
عدم وجود بنية متكاملة وواضحة لهذا املصطلح ّ
ي ّدعي من تب ّنى هذا الرأي أ ّن تعريف مفهوم ما بعد الحداثة صعب للغاية وال ميكن بيان تفاصيله
بشكل شامل وكامل[[[ .الحقيقة أ ّن السبب يف عدم إمكانية تعريف مفهوم ما بعد الحداثة وفق الرأي
فكل مفكر عاد ًة ما يحاول طرحه استنادا ً إىل
املذكور يعود إىل التوجهات الفكرية الشخصيةّ ،
استنتاجه الشخيص وما يراه مناسباً بنفسه ،لذا ليس هناك إجامع عىل تعريفه.
التح ّديات الجا ّدة التي يواجهها الباحثون عىل صعيد بيان مدلول مصطلح ما بعد الحداثة يحول
ّ
بأي تحليل وتفسري كان ،وهذا األمر أسفر عن ذكر
دون طرح استنتاج واقعي
ودال بخصوصه ّ
استنتاجات متباينة بالكامل وأحياناً متناقضة[[[.
يف املبحث التايل سوف نتط ّرق إىل تحليل دور تيار ما بعد الحداثة يف إيجاد أزمة املعنى
يف الحياة ،وألجل بيان املوضوع بشكل أوضح نسلّط الضوء عىل أه ّم مبادئه األنطولوجية
واألنرثوبولوجية واإلبستيمولوجية باعتبارها أسباب أساسية يف حدوث هذه األزمة الفكرية يف
العرص الحديث.

املبادئ األساسية لتي�ار ما بعد احلداثة يف بوتقة النقد والتحليل
املا ّدة وفق املبادئ األنطولوجية ملفهوم ما بعد الحداثة هي أساس عامل الوجود بأرسه ،حيث
يص ّور حقيقة الوجود وفق أسس الفكر املا ّدي التقليدي باعتبار أ ّن نظام هذا العامل مكنون يف
الظواهر فحسب ،وذلك ضمن رؤية فينومينولوجية ذات طابع ما ّدي تجريبي محض ،وأصحاب
هذا الرأي يؤكّدون عىل أ ّن مفهوم ما بعد الحداثة ال يتجاوز يف داللته هذا املعنى املا ّدي وعىل
هذا األساس استنتجوا أنّه يتضا ًد بالكامل مع الرؤية الشمولية التي تع ّم القضايا املا ّدية واملاورائية
ويتعارض مع مفهوم ما وراء الرسديات ( )metanarrativesالذي طرح يف العقود املاضية[[[.
املنظّر الشهري لتيار ما بعد الحداثة جان فرانسوا ليوتار ( )Jean Francois Lyotardانتقد بش ّدة
مبادئ تيار الحداثة ومعايريه األصولية ومختلف قضاياه التي أصبحت عا ّمة وشاملة يف العامل
[1]- For more information see: Flinders, Neil, (1990), A Restorationist Views the Modernism / Post modernism Debate,
Salt Lake Sity, p. 6.

[[[ -لالطالع أكرث ،راجع :سيد أحمد رهناميئ ،غربشنايس (باللغة الفارسية) ،ص .196 - 195
[[[ -أنطوين غيدنز ،پیامد هاي مدرنیته (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية محسن ثاليث ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران،
منشورات مركز ،1998 ،ص .5
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وخص بالذكر منها ما اصطلح عليه الرسديات الكربى أو
وتغلغلت يف كافّة نواحي حياة البرش
ّ
الرسديات الخلفية أو الورائية ( )the grand narrativeوما وراء الرسديات ([[[)metanarratives؛
ومن منطلق اعتقاده بكون مفهوم ما وراء الرسديات يع ّد الوجهة األساسية لتيار الحداثة ،أكّد عىل
أ ّن هذا املفهوم عىل الصعيد اإلبستيمولوجي آل إىل الزوال بعد ظهور تيار ما بعد الحداثة ،بل
ذهب إىل أبعد من ذلك معتربا ً خطاب ما بعد الحداثة ال يشتمل عىل أيّة أسس لها ارتباط بيشء
اسمه «الله» عىل اإلطالق ،فاإلله ليس له دور يف املنظومة اإلبستيمولوجية ملا بعد الحداثة برأي
هذا املفكّر الغريب ،حيث قال حتّى إذا كانت التعاليم الدينية السابقة تؤكّد عىل وجود إله يف عامل
الوجود ،فهو قد مات اليوم وال دور له يف حياة البرشية عىل اإلطالق[[[.
مم ذكر أ ّن أيديولوجيا ما بعد الحداثة عبارة عن رؤية تغيريية ال تطيق وجود أيّة
ّ
نستشف ّ
حدة وقطعية ثابتة ،وهذا
أيديولوجيا ثابتة أل ّن ّ
كل أيديولوجيا عاد ًة ما تتناسب بطبيعتها مع مبادئ مو ّ
األمر يتعارض بالكامل مع مبادئ تيار ما بعد الحداثة[[[.
الجدير بالذكر هنا أ ّن فكر ما بعد الحداثة ال ينفي فقط وجود الله تعاىل ويرفض الوحي واإللهام
امليتافيزيقي والقضاء والقدر واملشيئة واملصلحة الربّانية ،بل يتجاوز هذا النطاق ويؤكّد عىل
ٍ
حدث وواقع ٍة يف منأى عن يشء اسمه «الله» وفق مبدأ
كل
كل موضوع وبيان حقيقة ّ
رضورة طرح ّ
«كل يشء بدون الله ( .»)everything without Godهذه الرؤية تنامت وتط ّورت وتجاوزت هذا
ّ
الطرح الجديد لتشمل قضايا أخرى ذات ارتباط عن قريب أو بعيد بالشؤون الدينية مثل تشييع
الجنائز ودفن املوىت لدرجة أ ّن بعض الباحثني واملفكّرين د ّونوا كتباً ومقاالت يف هذا املضامر[[[.
?[1]- Lyotard, Jean - Francois, (1987), “The Postmodern Condition” in After Philosophy: End or Transformation
Cambridge, Massachusetts, MIT Press, p. 74.
[2]- Luntley, Michael, (1995), Reason, Truth and Self, the Postmodern Reconditioned, Routledge, p. 2.
[3]- Sarup, Madan, (1993), An Introductory Guide to Post Structuralism and Postmodernism, The University of Georgia
Press, p. 130.
Also see: Jameson, Fredrick, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism” in New Left Review, n. 146,
(July - August 1984. P. 1).
تم تدوين الكثري من الكتب واملقاالت بهذا الخصوص تأكيداً عىل عدم أهمية األمور املرتبطة بالدين بشكل مبارش أو غري مبارش
[[[ّ -
وتفنيدها من األساس تحت عناوين ومسميات متنوعة من جملتها ما ييل:
- How to Hold A Funeral without God
- Humanist Funeral Finding Meaning without God
- Education without God
- Economy without God
- Marriage without God
لالطالع أكرث ،راجع املوقع اإللكرتوين التايلhttps://www.funeralzone.co.uk/blog/c/funeral-zone-services :
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هذه الرؤية تتناغم إىل ح ّد كبري مع مبادئ النزعة اإلنسانية وتواكبها يف متبنياتها وال سيام عىل
رشع للبرشية وحاكم ق ّهار عليها
صعيد االعتقاد بأ ّن ّ
كل عنرص ميتافيزيقي يفرض نفسه كمق ّنن وم ّ
سوف يكون مصريه الزوال ال محالة ،إذ يؤكّد أصحابها عىل وجوب تقييم كافّة اآلراء واملعتقدات
وفق معايري العلوم البرشية يك يتّضح سقمها من صوابها ،لذا يجب أن تخضع للتحليل العقيل
ٍ
والتجربة من قبل البرش فإذا ثبتت حقّانيتها تجريبياً
حينئذ ميكن تب ّنيها ويف غري هذه الحالة ال سبيل
سوى نبذها لكونها باطلة من األساس[[[.
أضف إىل ما ذكر فالفكر البرشي حسب مبادئ تيار ما بعد الحداثة ال وجود فيه أليّة مبادئ

ثابتة وقطعية إبستيمولوجياً مبقتىض الفطرة اإلنسانية ،أل ّن فطرتنا كبرش نقية ال وجود فيها أليّة أسس
ألي رأي ي ّدعي وجود حقائق ميتافيزيقية يف منظومة
ارتكازية مسبقة ،وعىل هذا األساس ال قيمة ّ

أي يشء كان وفق وجهات نظرنا الشخصية بإمكاننا تسليط
فكر ما بعد الحداثة [[[،وإذا أردنا تقييم ّ

وكل معامله من كافّة الجوانب ألجل أن نعرف ما إن كان حسناً أو
الضوء عىل حقيقته الوجودية ّ

مم يعني أ ّن رأي اإلنسان
رشا ً ،مح ّبب أو غري مح ّبب ،أو أنّه يشء متتزج فيه األضدادّ ،
سيئاً ،خريا ً أو ّ
البت بحقائق األمور [[[،ومن هذا املنطلق رفض دعاة فكر ما وراء الحداثة
هو القول الفصل يف ّ

كل يشء يجب أن يخضع للتجربة يك يت ّم إثباته ،وعىل
وجود أيّة حقيقة متعينة مسبقاً باعتبار أ ّن ّ

كل أم ٍر يعتربه الناس محتوماً وقطعياً دون أن يثبتوه بتجاربهم املا ّدية،
ضوء رؤيتهم النقدية أنكروا ّ
وهذا اإلنكار اعتربوه فصل الخطاب يف نقاشاتهم ومناظراتهم[[[.

خالصة ما ذكر أ ّن فكر ما بعد الحداثة من الناحية اإلبستيمولوجية يكتفي باملعارف الحسية

التجريبية وال يعري أدىن أهمية تذكر للمعارف البرشية األخرى ،ويؤكّد أتباعه عىل عدم وجود

أي أمر
أيّة حقيقة موضوعية ثابتة وقطعية ( )objective truthويف هذا السياق يرفضون وجود ّ

كل يشء ويدعون إىل التعامل مع
التمسك مببدأ نسبية ّ
محتوم وقطعي مؤكّدين عىل رضورة
ّ
األشياء وفق رؤية موضوعية ذاتانية ( )subjectivismفالحقيقة من وجهة نظرهم ذات ارتباط
مم يعني عدم
بالحارض ومنفصلة عن املايض بالكامل كام أنّها ما زالت غربية عىل املستقبل ّ

[1]- Kurtz, Paul, (1973), Humanist Manifestos I and II, Buffalo, New York, Prometheus Books, p. 15 - 16.
[[[ -سيد أحمد رهناميئ ،غربشنايس (باللغة الفارسية) ،ص .207
[[[ -املصدر السابق.
[4]- Ozmon, Howard and Craver, Samuel, (1995), Philosophical Foundations of Education, Columbus, Toronto, Merrell
Publishing Company, p. 364 - 372.
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أي معيار ثابت ومح ّدد تقيم املعتقدات واآلراء عىل أساسه[[[.
وجود ّ
كل يشء عىل رضورة انتهاج مسلك نقدي إزاء كافّة
دعاة فكر ما بعد الحداثة يؤكّدون قبل ّ
األفكار واملعتقدات الشمولية (الكلّية) ( )totalismواإلجاملية (العا ّمة) ( )totalizingوال سيّام
تجاه علم الكالم  -الالهوت  -والعلوم امليتافيزيقية مهام كانت مبادؤها وأسسها اإلبستيمولوجية[[[،
كذلك يحاولون صياغة مبادئهم الفلسفية عن طريق املزج بني مختلف املدارس الفلسفية يف
العامل يك يطرحوا نظرياتهم وفق هذا الرتكيب غري املتجانس ،وال ّ
شك يف أ ّن فلسفة كهذه تع ّد
لقيط ًة ال أصالة لها ومج ّرد مزيج غري متجانس من شتّى القواعد واملبادئ الفلسفية والنظريات غري
املتّسقة مع بعضها واملطروحة هنا وهناك.
من املؤكّد أ ّن أت ّم أنواع األيديولوجيا هو ما يتقوم عىل إدراج اآلراء واملعتقدات ضمن نطاق

العقل النظري ،وإدراج القيم واإللزامات والنواهي ضمن نطاق العقل العميل ،وعىل هذا األساس
فاأليديولوجيا التي تحظى مبادؤها بانسجام تا ّم ومتكامل ويوجد اتّزان بني مختلف أركانها ،هي
التي تجعل القيم واإللزامات والنواهي تابع ًة للمعتقدات التي تتبناها؛ يف حني أنّنا نجد ايديولوجيا
ما بعد الحداثة تعاين من تغيري متواصل عىل صعيد معتقداتها وإلزاماتها ونواهيها بحيث ال تطيق
ألي ركن من أركانها ،بل قوامها األسايس هو عدم االستقرار ،فهي أيديولوجيا مرتكزة عىل
أي ثبات ّ
ّ
نزعة فردية مبالغ فيها بحيث تسعى إىل استعراض عضالتها أمام األيديولوجيات األخرى وال تكتفي
بذكر أطروحاتها وبيان متبنياتها الفكرية يف مختلف شؤون الحياة ،بل تسعى جاهد ًة إىل تغيري منط
كل ما سواها.
حياة البرشية وإرغامهم عىل السري يف ركبها ونبذ ّ

ال ّ
شك يف أنّنا لو اتّخذنا رغبة اإلنسان أو عدم رغبته كمعيا ٍر لتقييم كافّة اإللزامات والنواهي يف
التخل عن كافّة املبادئ واملعايري الثابتة دينياً وفطرياً وعقلياً واحدا ً تلو
ّ
الحياة ،سوف نضط ّر إىل
ٍ
وعندئذ لو تغلغلت هذه
اآلخر واستبدالها مبعايري واهية قوامها رغبات شخصية ونزعات ذاتية[[[؛
املعايري الهشّ ة يف شتّى نواحي الحياة األخالقية واالجتامعية والسياسية والثقافية وغريها ،ستكون
النتيجة ظهور تع ّددية أكسيولوجية وترشذم فكري وعقائدي وركود إنساين مطلق يف شتّى النواحي
[1]- Ibid..
[2]- Tappan, Mark, and Lyn Mikel. Brown, (2006) Envisioning a Postmodern Moral Pedagogy, Journal of Moral
Education, 25, n. 1, p. 101.
[3]- Mibank, John, (1992), “Problematizing the Secular: the Post Postmodern Agenda” in Shadow of Spirit Postmodernism,
edited by Philippa Berry and Andrew Wernick, Routledge. PP 31 - 32.
Also see: Bauman, Zygmunt, 2000, Postmodern Ethics, Massachusetts, Blackwell, p. 10.
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املشار إليها ،األمر الذي يعني مواجهة تح ّد جا ّد وصارم يزعزع الفكر البرشي ويؤزّمه إىل أقىص
ح ّد ميكن تص ّوره.

وأ ّما من الناحية األنرثوبولوجية فتيار ما بعد الحداثة يج ّرد اإلنسان من هويته الحقيقية ،حيث
يعتربه أتباع هذا التيار كائناً ال ميتلك هوي ًة ثابت ًة ومنسجم ًة عىل الصعيدين الفردي واالجتامعي،
ومن هذا املنطلق يؤكّدون عىل أنّها يعيش يف تغيري وتح ّول متواصل وتبعاً لذلك ال ثبات ملعتقداته
وأفكاره عىل اإلطالق لكونها ذات ارتباط وطيد بشخصيته وهويته اإلنسانية املتزعزعة من أساسها[[[.

إذن ،مفكّرو ما بعد الحداثة ينظرون إىل اإلنسان وفق رؤية هيومانية ( )Humanismويف هذا
كل عقيدة
املضامر يؤكّدون عىل أ ّن الذات اإلنسانية هي املعيار األسايس وكلمة الفصل يف ّ
وفكرة تطرح يف املجتمعات البرشية ،وأ ّما التعريف الذي ذكروه لإلنسان فهو يص ّوره وكأنّه كائن
جهات متن ّوعة ،حيث اعتمدوا عىل مختلف التعاريف
ذو أوصاف لقيطة مستوحاة من رؤى وتو ّ
كل واحدة منها عنرصا ً أو ع ّدة عنارص
املطروحة يف مدارس وتيارات فكرية متنوعة واقتبسوا من ّ
لي ّدعوا أنّهم ع ّرفوه وفق متبناياتهم الفكرية.

نستشف من جملة ما ذكر أ ّن اإلنسان وفق رؤية فكر ما وراء الحداثة ال ميكن تعريفه اعتامدا ً عىل
ّ
مبادئ أصيلة ،أي من املستحيل طرح تعريف شامل وجامع له ،لذا لو أردنا معرفة ماهيته الحقيقية
حسب هذه الرؤية فال محيص لنا من استقصاء التعاريف السابقة التي طرحت بخصوصه من قبل
توصل إليها هؤالء.
مختلف املدارس والتيارات الفكرية الغربية يك
نتوصل إىل النتيجة التي ّ
ّ

بنا ًء عىل ما ذكر ألجل أن نعرف الصورة الحقيقية لإلنسان يف فكر ما بعد الحداثة ،يجب أ ّوالً
كل يشء إلقاء نظرة شاملة عىل مختلف التعاريف التي ذكرت يف هذا املضامر ،وال ّ
شك يف
وقبل ّ
أ ّن أه ّم التعاريف املذكورة يف العامل الغريب تنسب إىل أبرز املفكّرين والفالسفة املعنيني بالفكر
والفلسفة من أمثال ديفيد هيوم وتشارلز داروين وكارل ماركس وفريدريك نيتشه وسيغموند فرويد،
لذا نسلّط الضوء فيام ييل عىل آرائهم بهذا الخصوصو بشكل مقتضب:
ديفيد هيوم ( )David Hume 1711 - 1776اعترب عقل اإلنسان أضعف بكثري من رغباته وغرائزه
عىل صعيد تشخيص أهدافه يف الحياة ،حيث اعترب الرغبة والغريزة والعرف والعادة أفضل ها ٍد
[[[
ٍ
ومرشد ميكن االعتامد عليه.
[1]- Sarup, Madan, (1993), An Introductory Guide to Post Structuralism and Postmodernism, The University of Georgia
Press, p. 130.
[[[ -لالطالع أكرث ،راجع :روجر تريغ ،انسان از دیدگاه ده متفکر (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية رضا بخشایش ،الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات معهد التعليم والرتبية ،2003 ،ص .123 - 122
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تشارلز داروين ( )Charles Darwin 1809 - 1882ات ّبع ديفيد هيوم يف هذا املضامر مؤكّدا ً

عىل عجز العقل عن معرفة طبيعة اإلنسان ما مل يعتمد عىل الدوافع والغرائز الطبيعية ،كام ا ّدعى
أ ّن طبيعة اإلنسان نشأت إثر تغيريات متوالية حدثت عن طريق الصدفة إىل أن بلغ مرحلة االنتخاب
[[[
فضال عن ذلك فقد اعترب األعراف والتقاليد والعالقات االجتامعية ذات تأثري بالغ عىل
ً
الطبيعي؛
سلوك اإلنسان[[[.
كارل ماركس ( )Karl Marx 1818 - 1883أكّد عىل أ ّن اإلنسان جزء من عامل املا ّدة ،واملعروف
عنه اعتقاده بالحتمية عىل الصعيدين التأريخي واالجتامعي يف عاملنا املا ّدي ،وعىل هذا األساس
رصف وفقاً ملا
استنتج أن سلوك البرش وهويتهم متقومان عىل هذه الحتمية ،حيث قال إنّنا نفكّر ونت ّ
يجري يف عاملنا املا ّدي[[[.
فس حقيقة الوجود اإلنساين باإلرادة
فريدريك نيتشه (ّ )Friedrich Nietzsche 1900-1844
الرامية إىل كسب اقتدار ،فاإلنسان برأيه كائن باحث عن القدرة ،ومن هذا املنطلق اعترب البطل
املثايل يف الحياة البرشية هو من تق ّيده األعراف والتقاليد االجتامعية املوروثة ،فاإلنسان الحقيقي
كل شخص ألنّه كائن مقتدر
واألمثل حسب أطروحته الفكرية يجب أن يكون استثنائياً ويف غنى عن ّ
ال يعجبه إال من كان شبيهاً له يف الحرية املطلقة والتح ّرر من قيود األخالق واألعراف االجتامعية
املوروثة ،أي أنّه كائن فيام وراء العرف والعادة واألخالق ،فهذا اإلنسان يعتقد بعدم إمكانية اجتامع
[[[
وكل من يبلغ هذه املرحلة من الوجود فهو ميدح أقرانه الذين بلغوها.
األخالق مع حرية الذاتّ ،
سيغموند فرويد ( )Sigmund Freud 1856 - 1939ضمن بيانه حقيقة الوجود اإلنساين أكّد قبل
كل يشء عىل الدوافع الجنسية ودورها الفاعل يف سلوك البرش ،ويف هذا السياق تبنى رؤية سلفه
ّ
ديفيد هيوم الذي اعترب العقل عاجزا ً عن فرض سلطته يف الحياة كحاكم وآمر ،بل غاية ما ميكن أن
يفعله هو السيطرة عىل املشاعر واألحاسيس ال غري[[[.
ما ذكر أعاله خالصة آلراء أبرز املفكّرين الغربيني تجاه حقيقة اإلنسان وال ّ
شك يف أنّها ذات
[[[ -املصدر السابق ،ص .144 - 143
[[[ -املصدر السابق ،ص .143
[[[ -املصدر السابق ،ص .162
Also see: Marx, Karl. and Engels, Frederick, (2004), German Ideology, C. J. Arthur, ed. , New York, International
Publisher, p. 57 - 59.
[[[ -روجر تريغ ،انسان از دیدگاه ده متفکر (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية رضا بخشایش ،ص .187 - 185
[[[ -املصدر السابق.
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تأثري كبري عىل اآلراء التي تبناها مفكّرو تيار ما بعد الحداثة بهذا الخصوص رغم عدم ترصيحهم
بذلك ،إذ ال يذكر هؤالء مبن تأثروا بغريهم يف مجال تفسري ماهية اإلنسان ،لكن حينام منعن النظر
يف آرائهم نجد فيها بصامت ملن سبقوهم؛ وهذا االقرتاض من اآلراء األخرى عىل صعيد بيان
حقيقة اإلنسان ّ
يدل بوضوح عىل أ ّن منظّري تيار ما بعد الحداثة ليسوا مستقلّني عىل اإلطالق يف
مستقل وأصيل للوجود اإلنساين.
ّ
تفسريهم لهذه الحقيقة وال قدرة لهم عىل طرح تعريف
الجدير بالذكر هنا أ ّن مغزى أنرثوبولوجيا ما بعد الحداثة مقتبسة من املذهب اإلنساين  -النزعة
فس مفكّروها ماهية اإلنسان حسب متبنيات مبادئ الفكر اإلنساين
الهيومانية  -ومن هذا املنطلق ّ
مؤكّدين عىل أنّها مثرة ملجريات الحياة املتواصلة ( )continuous process of lifeيف عامل املا ّدة
وفق النظرية الداروينية  -نظرية التطور  -أي أ ّن الكائن البرشي ظهر يف الكرة األرضية عن طريق
الصدفة ث ّم طوال قرون متامدية تطور بشكل طبيعي إىل أن بلغ هيئته الحالية.
فحوى النظرية الداروينية هي عدم وجود سلف أصيل للكائنات الحية والظواهر الطبيعية ،أل ّن
كل كائن عبارة عن نوع جديد متطور من نوع سابق.
ّ
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن البيان اإلنساين األ ّول[[[ ( )Humanist Manifesto Iضمن ما ّدتيه
األوىل والثانية أكّد عىل أ ّن الكون -عامل الطبيعة -نشأ تلقائياً ،ومبا أ ّن اإلنسان جزء منه فهو قد نشأ
تلقائياً أيضاً[[[.
هذا التفسري ملاهية اإلنسان يقتيض رفض امتالكه روحاً وبدناً ويلزم من يتبناه بعدم االكرتاث
[[[ -البيان اإلنساين األ ّول ( )Humanist Manifesto Iكتبه يف عام  ،1933رميوند براغ ونظمه الفيلسوف األمرييك بول كريتز (Paul
 ،)Kurtzونرش مع  34توقيعاً ملفكرين غربيني بينهم اليلسوف وعامل النفس األمرييك جون ديوي ( .)John Deweyيتحدث هذا البيان
عن دين جديد ،ويشري إىل اإلنسانية كحركة دينية ،تهدف إىل تجاوز ،واستبدال األديان السابقة ،القامئة عىل مزاعم الوحي الخارق ،ومع
ذلك ،يجب الحرص عىل عدم التعبري عن العقيدة ،أو املعتقد.
تحدد الوثيقة ،خمسة عرش بندا ،وتؤكد ،عىل علم الكونيات ،والتطور البيولوجي والثقايف ،والطبيعة البرشية ،و نظرية املعرفة ،واألخالق،
والدين ،وتحقيق الذات ،والسعي إىل الحرية والعدالة االجتامعية.
وصفت العدالة االجتامعية ،املنصوص عليها يف املادة الرابعة عرشة ،أنها األكرث إثارة للجدل ،حتى بني اإلنسانيني ،باإلضافة إىل النظرة
العلامنية ،حيث أعلن معارضته عن “مجتمع االستثامر ،الذي يحركه الربح” ،ومطالبته ،مبجتمع املساواة ،يف جميع أنحاء العامل ،عىل
أساس التعاون املتبادل الطوعي.
تم اإلعالن عن إصدار البيان اإلنساين األول ،من قبل وسائل اإلعالم الرئيسية ،يف  1مايو /يونيو  ،1933ويتبعه بيانان هام البيان اإلنساين
الثاين عام  ،1973والبيان اإلنساين الثالث (اإلنسانية ،وتطلعاتها) ،عام .2003
تم تدوينه سنة  1973من قبل بول كريتز وإدوين أتش .ويلسون (Edwin H.
البيان اإلنساين الثاين يعترب مت ّمامً للبيان اإلنساين األ ّول وقد ّ
 )Wilsonووقّع عليه  120مفكراً غربياً من ضمنهم يب .أف .سكيرن (.)B. F. Skinner
For more information see: Kurtz, Paul, (1973), Humanist Manifestos I and II, Buffalo, New York, Prometheus Books.
[2]- Kurtz, Paul, (1973), Humanist Manifestos I and II, p. 8.
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بالتعاليم الدينية التي تطرح نظرية الخلقة اإللهية مبحورية الروح والبدن ،والبيان املذكور أشار يف
هذا السياق ضمن املا ّدة الثالثة إىل أنّهام -الروح والبدن -عنرصان طبيعيان يف عامل املا ّدة [[[.وقد
بات هذا التفسري مرتكزا ً أساسياً ألنرثوبولوجيا ما بعد الحداثة.
وأ ّما املا ّدتان الخامسة والسادسة من البيان اإلنساين الثاين ( )Humanist Manifesto IIفقد
وكل مانع يحول دون استثامره ما ميكن أن يحصل
رفضتا جميع القيود التي تفرض عىل اإلنسان ّ
كل فعل يطال كرامته وقيمه
عليه يف الحياة وال س ّيام عىل صعيد املسائل الجنسية ،وف ّندتا مرشوعية ّ
اإلنسانية العليا ،وعىل هذا األساس أكّدتا عىل رضورة متهيد األرضية املناسبة يك يعيش بح ّرية
أي قيد ورشط[[[.
تا ّمة ويفكّر بح ّرية مطلقة ويفعل ما يشاء حسب ما متليه عليه إرادته دون ّ

كذلك املا ّدة الحادية عرشة من البيان اإلنساين األ ّول أكّدت عىل رضورة أن يتعلّم البرش كيف
أي عامل ميتافيزيقي ،وأن يضعوا حلوالً
يعيشون اعتامدا ً عىل قابلياتهم العلمية دون اللجوء إىل ّ
لكافّة األزمات والتح ّديات التي يواجهونها وفقاً ملا يرونه مناسباً
بغض النظر عن التص ّورات
ّ
امليتافيزيقية[[[.

إنسان ما بعد الحداثة مييض حياته يف رحاب تغيريات طبيعية متواصلة ويف بعض األحيان
يضط ّر ألن يساير الحتمية االجتامعية أو التأريخية باعتبار أ ّن جميع طرق حياته تنتهي إىل نقطة
متزعزعة ال ثبات لها ،حيث يواجه مصريا ً يف نطاق مقتضيات الطبيعة وعامل املا ّدة ،أي أنّه يعيش
بيئة تسري نحو النهاية وال تتجاوز الحدود املرسومة لها وهو بدوره ال ميكن أن يتجاوزها عىل
أي مجال لتب ّني أفكار بنيوية وال محيص له سوى توطيد
اإلطالق؛ وعىل هذا األساس ليس هناك ّ
ارتباطه بعامل الطبيعة يك ينال سعادته املنشودة ضمن حياته التي هي ما ّدية بحتة.

معىن احلياة وأزمة معىن احلياة
ذكرت الكثري من االستنتاجات بخصوص معنى الحياة ،واملعنى الذي نقصده يف هذه املقالة
هو فهم ماهية الحياة من حيث مصدرها الذي انبثقت منه وشانها الحايل ومصريها املستقبيل ،أي
أنّنا نقصد منها روح الحياة البرشية وأسباب نشأتها والحكمة من وجودها ،فهذه حقيقة يسعى جميع
كل ما بوسعهم يف هذا املضامر بحيث ال نجد شخصاً يتجاهلها ،بل
الناس إىل بلوغها ويبذلون ّ
[1]- Ibid.
[2]- Ibid, 18 - 19.
[3]- Ibid, p. 9.
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كل إنسان يريد معرفة معنى الحياة ويف الحني ذاته يرغب يف معرفة ما إن استطاع إدراكها عىل
ّ
حقيقتها أو ال.
من يريد معرفة معنى الحياة ال محيص له من البحث عنه يف رحاب السؤال التايل :من أين
جاءت الحياة؟ وما هو شأنها اآلن؟ وإىل أين سيكون مصريها؟ لذا يجب أن يسعى إىل معرفة حقيقة
وجوده متسائالً :من أين جئت؟ وأين أنا اآلن؟ وما هو مصريي مستقبالً؟
يا ترى هل ميكن لجميع الناس معرفة اإلجابة الصحيحة عن هذه التساؤالت الها ّمة؟ ولو أخفق
البعض يف معرفة اإلجابة الصحيحة ،فام هو املحذور الذي سيواجهونه يف حياتهم؟ أي ما هي
األزمة التي ستعصف بأفكارهم؟
ال ّ
شك يف أ ّن الكثري من األزمات  -ومن جملتها أزمة معنى يف الحياة  -تنشأ من جهل اإلنسان أو
عدم رغبته أو عجزه عن امتالك فهم واضح ودقيق للسؤال عن مصدر الحياة وشأها الحايل ومصريها
املستقبيل ،لكن لو سلّطنا الضوء عىل املوضوع ضمن تحليل سيكولوجي وسوسيولوجي بسيط
ندرك كم هذه األزمات جا ّدة ومتفاقمة وواسعة النطاق بحيث باتت الهاجس األسايس ألفكار الكثري
من الناس عىل الصعيدين الفردي واالجتامعي يف العرص الحارض؛ وال نبالغ لو قلنا إنّها أش ّد أزمة
تواجهها البرشية لكونها مشكلة مستعصية تتغلغل تلقائياً يف عمق حياة البرش وتخلق لهم أزمات
حا ّدة يف شتّى املجاالت بحيث تض ّيق عليهم عيشهم وتجعلهم يف د ّوامة فكرية ال مخرج منها.
ذكرنا آنفاً أ ّن أزمة املعنى تلقي بظاللها عىل اإلنسان حينام يعجز عن فهم مصدر وجوده ومكانته
يف هذا العامل ومصريه الذي سيالقيه مسقتبالً ،أي أنّه يواجهها عندما يخفق يف معرفة حقيقة
الحياة وسبب وجودها وكيفية وجودها؛ وعىل هذا األساس بات البحث والتحليل بخصوص هذا
املوضوع ذا أهمية بالغة بني سائر قضايا العلوم اإلنسانية.
إذن ،ما املقصود من أزمة املعنى؟ وما هو منشؤها؟
عندما يكون اإلنسان جاهالً مببدئه الذي نشأ منه وال علم له بالهدف من خلقة الكائنات ،سوف
حة عىل اإلطالق،
يسقط ال محالة يف مستنقع األوهام والتصورات الواهية التي ال أساس لها من الص ّ
بكل تأكيد بداية ألزمة حا ّدة وجا ّدة هي أزمة املعنى.
ولو مل يكن هذا األمر أزم ًة بح ّد ذاته فهو ّ
من املؤكّد أ ّن أوضاع اإلنسان تتأزّم إىل أقىص ح ّد وتتفاقم بش ّدة ومن ث ّم يواجه تح ّديات شاقّة
يف حياته فيام لو جهل مببدأ خلقته ومصريه والحكمة -الهدف -من حياته يف هذا الكون ،وحتّى لو
االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

188

االستغراب
الملف

كل البعد عن
تصور حسب ظاهر الحال أنّه أدرك هذه األمور دون أن يدركها يف الواقع ،فهو بعيد ّ
مغزى الحياة وحقيقتها.
ٍ
حينئذ من اإلذعان إىل
إذا ع ّرفنا الحياة البرشية وفق معايري وأسس فكر ما بعد الحداثة ،فال ب ّد لنا
معنى ذي نطاق محدود ال يتجاوز العامل املا ّدي الذي تحكمه الغرائز بحيث ال نحصل عىل يشء
أكرث من ذلك وال ندرك املعنى الحقيقي للحياة ،ومن ث ّم تصبح قيمتها مقيدة بنطاق املعتقدات
واإللزامات والنواهي املطروحة من قبل املدرسة السكوالستيكية الليربالية.
الحقائق امليتافيزيقية وفقاً ملا يطرحه دعاة فكر ما بعد الحداثة عبارة عن أمر وهمي ،حيث
الحس والتجربة والشهود العيني واملا ّدة ،لذا ال ميكنهم
أي يشء فيام وراء
يعتقدون بعدم وجود ّ
ّ
عىل اإلطالق طرح تعريف حقيقي وصادق للحياة كام ال ميكنهم معرفة الهدف والحكمة السامية
يتجل بوضوح حينام نستطلع الوثائق التأريخية بهذا الخصوص ،فقد تداعت
ّ
منها ،وهذا األمر
آراء الفيلسوف فريدريك نيتشه الذي ذاع صيته عىل نطاق واسع يف القرن التاسع عرش عىل الرؤى
والنظريات الحديثة وم ّهدت األرضية الالزمة لوالدة تيار ما بعد الحداثة؛ وإذا أردنا تقييم مدى
مصداقية الفكر الذي جاء به هذا التيار يكفينها تت ّبع جذوره ومعرفة منشأه األسايس.

جهات الفردية
فريدريك نيتشه أكّد عىل بعض املفاهيم ضمن آرائه الفلسفية ،مثل مناهضة التو ّ
ونقض البنيوية ورفض جوهرية األشياء وعدم قبول وجود أيّة حقيقة متعالية ،وعىل أساس هذه
الرؤى وضع نظاماً فلسفياً نسبوياً يف منأى عن الحقيقة والواقع ،ث ّم بات هذا الفكر املنحرف بني ًة
أساسي ًة ملبادئ فكر ما بعد الحداثة ،ومن هذا املنطلق أصبح نفي الجوهر مرتكزا ً إلنكار كافّة
الرضورات يف الحياة طبيعي ًة كانت أو ميتافيزيقيةً ،أل ّن نيتشه تب ّنى وجه ًة فلسفي ًة نبذ عىل أساسها
وكل يشء ميكن
كل ّ
وكل كيان ّ
جوهر األخالق والقيم واألديان والفلسفة الباحثة عن الحقيقة ّ
اعتباره رضورياً وإلزامياً ،فهذه األمور برأيه ال قيمة لها[[[.
من جملة األمور التي أكّد عليها هذا الفيلسوف الغريب هي أ ّن الوجود اإلنساين قوامه البدن
فحسب ،فاإلنسان برأيه مج ّرد بدن والروح والعقل ليسا سوى جزء من هذا البدن املا ّدي[[[ .السؤال
الذي يطرح عىل كالم هذا الفيلسوف ،هو :إذا تجاهلنا العقل بالكامل وأعرضنا عن القيم من
ٍ
حينئذ؟
أساسها ،هل يبقى لدينا أمل يف معرفة املعنى الحقيقي للحياة
[[[ -إسحاق طاهری رستشنیزی ،أحمد عزیز خاين ،انسان شنايس پست مدرن و نقد آن از منظر آموزههاي دیني ،مقالة باللغة الفارسية
نرشت يف مجلة "انسان پژوهي ديني" الفصلية ،الدورة الثامنة ،العدد 2011 ،25م ،ص.35
[2]- Nietzsche, Fredrick Wilhelm,(1966), On the Genealogy of Morals and Ecce Homo, New York, Vintage Book, p. 59.
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الجدير بالذكر هنا أ ّن التعريف الذي ذكرته املوسوعة الربيطانية ملفهوم ما بعد الحداثة ّ
يدل
بوضوح عىل كونه ّ
يدل عىل تيار فكري يعاين من ضعف ،ومن هذا التعريف ندرك السبب يف عجز
مفكّري ما بعد الحداثة عن بيان املعنى الحقيقي للحياة ،حيث أشارت هذه املوسوعة يف تعريفها
إىل أ ّن تيار ما بعد الحداثة ظهر يف أواخر القرن العرشين للميالد ووصفته بأنّه محفوف بالنزعات
الشكوكية ( )skepticismوالنسبوية ( )relativismوالذاتانية ( )subjectivismإىل جانب تجاهل
الف ّن والذكاء والعقل وكافّة املعارف العقلية ،أو التن ّزل مبستواها واعتبارها العلمي وكاشفيتها
إىل أدىن ح ّد ممكن ( ،)a general suspicion of reasonكام تع ّرض لأليديولوجيا )an acute
وكل نزع ٍة أيديولوجي ٍة ٍ
ّ )sensitivity to the role of ideology
بنقد الذ ٍع[[[.
مفكّرو ما بعد الحداثة انخرطوا يف هذا التيار الفكري وطرحوا آراء ونظريات تؤكّد عىل استقالل
الحقائق املوضوعية عن العقل البرشي وأوعزوا إنسانية البرش إىل حقيقة بسيطة ()naive realism
وتن ّزلوا بها إىل مستوى فرضية داللية ( )conceptual constructوإبداع لغوي ،لذا كيف ميكنهم
عىل أساس هذه الرؤية الضيقة التي قيدوا فكرهم بها أن يعرفوا حقيقة الحياة ومعناها[[[؟
من جملة آراء هؤالء اعتقادهم بأ ّن هوية اإلنسان تنشأ بفعل حتمية اجتامعية ،وعدم اكرتاثهم
مطلقاً باملبادئ النفسية الفردية لإلنسان وقابلياته وأوضاعه ورغباته الطبيعية املكنونة يف ذاته منذ
لحظة والدته قبل أن يلج يف مضامر الحياة االجتامعية ،حيث يعتربون هذه األمور -أو معظمها عىل
جهات النفسية التي تنشأ يف
ّ
أقل تقدير -مج ّرد قضايا مرتبطة بالسيكولوجيا اإلنسانية العا ّمة والتو ّ
رحاب الحياة العا ّمة إثر التفاعل االجتامعي بني البرش ،لذا ال تع ّد مبادئ ثابتة وأصيلة[[[.

مهب رياح ظروف مش ّوشة وأحياناً
من الطبيعي أ ّن رؤي ًة كهذه إزاء الحياة تجعل اإلنسان دامئاً يف ّ
غامضة بالكامل بحيث ال ميكنه تحديد املصري الذي ستؤول إليه حياته ،حيث ينشأ لديه ّ
بكل
شك ّ
ومستقل عن الظروف االجتامعية التي
ّ
أي مجال لالعتقاد بوجود معنى ثابت
يشء وال يبقى له ّ
يعيش يف رحابها ،وهذه الظروف بطبيعة الحال يف تذبذب متواصل وال استقرار لها عىل اإلطالق.

بنا ًء عىل ما ذكر لو بقي اإلنسان حائرا ً يف حياته وال قدرة له عىل االطمئنان لهدف يأمل يف
تحقيقه ،ث ّم شيئاً فشيئاً يواجه أزمة يف معنى الحياة وال يستمتع يف حياته كام ينبغي ،وتجدر
اإلشارة يف هذا السياق إىل أ ّن الفيلسوف جان فرانسوا ليوتار ()Jean Francois Lyotard
[1]- Duignan, Brian, (2017), Encyclopedia Britannica (on line), s. v. Postmodernism.
[2]- Ibid.
[3]- Ibid.
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الذي يع ّد واحدا ً من أشهر مفكّري تيار ما بعد الحداثة أكّد عىل ما ييل:
 )1عرص الصناعة واإلنتاج نشأ يف رحاب السياسة والحياة االجتامعية.
 )2ليس مبقدور البرشية طرح نظرية أخالقية وأكسيولوجية مطلقة -ثابتة ودامئة.-
ٍ
 )3إضفاء معنى إىل الحياة والكون مج ّرد أم ٍر نسبي وشخيص
بحت[[[.

كذلك اعترب التشكيك ( )incredualityباملبادئ واملفاهيم الثابتة من خصائص فكر ما بعد
الحداثة[[[.
إذن ،حسب هذه االعتقادات يكف ميكننا البحث عن معنى ثابت ودائم للحياة؟! فهل هناك
أمل يف ذلك لو اعتقدنا بهذه اآلراء؟! وهل يبقى أمل ملعرفة الهدف أو األهداف املتعالية يف عامل
الوجود؟!
التيارات واملدارس الفكرية التي ك ّونت مبجموعها مبادئ وقيم تيار ما بعد الحداثة الذي تبلور
عىل هيئة حركة فكرية جديدة ،إذا متكّنت من إضفاء معنى أصيل تا ّم يتّصف بالثبوت واالستمرار
ٍ
عندئذ من تحقيق ذلك لكون
سام لحياة اإلنسان ،سوف يتمكّن مفكّرو تيار ما بعد الحداثة
وهدف ٍ
أفكارهم ملتقطة من تلك املبادئ والقيم املشتّتة؛ لكن مبا أ ّن فكر ما بعد الحداثة ال يقتيض ذلك
فال أمل يف تحقيق هذا الهدف عىل اإلطالق.

نتيجة البحث
معنى الحياة ذو ارتباط وطيد باملبادئ واملناهج األساسية يف الحياة ،لذا كلّام كانت هذه
املبادئ واملناهج أصيل ًة ودقيق ًة وثابت ًة يتّضح معنى الحياة بشكل أفضل؛ والعكس صحيح ،أي
كلّام كانت لقيط ًة وغامض ًة وغري ثابت ٍة سوف يعاين املجتمع من ضياع ويفقد هويته وينىس واقعه
أي معنى.
ث ّم ال يبقى للحياة ّ
حياة اإلنسان تكتسب معناها األصيل عندما يعرف من أين أىت وملاذا خلق وإىل أين سيكون
مصريه ،وإثر ذلك يعرف مقامه اإلنساين فتع ّمه رحمة الله الواسعة ويستثمر نعمة الحياة التي أُكرم
[[[ -عيل جمشيدي ،پست مدرنیسم چیست؟ (باللغة الفارسية) ،1999 ،عىل الرابط اإللكرتوين التايل:
http://postmodir.blogsky.com/138713/03//post-27/
?[2]- Lyotard, Jean - Francois, (1987), “The Postmodern Condition” in After Philosophy: End or Transformation
Cambridge, Massachusetts, MIT Press, p. 74.
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حق
بها بأفضل وأمثل شكلٍ وإىل أقىص ح ٍّد ممكنٍ ؛ وهذه امليزة ال يتّسم بها إال من يعرف نفسه ّ
رش وبني خالقه العظيم وعىل هذا األساس يصوغ ارتباطه بالدنيا
املعرفة ويدرك الح ّد الفاصل بينه كب ٍ
واآلخرة وفق أسس صائبة وقومية؛ وال ّ
شك يف أ ّن بلوغ هذه الدرجة من اإلدراك يقتيض االعتقاد
مبجموعة من املبادئ واألهداف واملناهج الثابتة التي تضفي إىل الحياة معنى وتجعل بني آدم
مختلفني عن الحيوانات من الناحية الروحية.
الحس والتجريبي
حل ألزمة «معنى الحياة» فال ينبغي لنا االكتفاء بالجانب
إذن ،لو أردنا وضع ّ
ّ
يف الحياة ،بل يجب االعتقاد بوجود عوامل مؤث ّرة أخرى يف الحياة ال ميكن تجاهلها عىل اإلطالق،
أقل قدر ممكن من
مثل الفطرة والعقل والوحي ،إذ لو اعتقدنا بهذه املبادئ األصيلة سنواجه ّ
التح ّديات املحتملة كام ننجو من أزمة املعنى.
وبعبارة أوضح :الهاجس الذي يكتنف اإلنسان ملعرفة روح الحياة ومعناها ال يسمح له بأن
يق ّيد فكره وقابلياته ودوافعه ويحبسها يف قفص فكر ما بعد الحداثة الذي يعجز عن تجاوز حدوده
الضيقة.
مم ييل:
خالصة الكالم أنّنا إذا أردنا انتشال أنفسنا من أزمة معنى الحياة فال ب ّد لنا ّ
 )1معرفة الهدف من خلقتنا وخلقة العامل.
 )2معرفة املبادئ واملناهج األساسية يف الحياة.
 )3معرفة حقيقة ارتباطنا من أربعة أوج ٍه كالتايل:
وجل
أ  -ارتباطنا بالله ع ّز ّ
ب  -ارتباطنا بأقراننا البرش
ج  -ارتباطنا بأنفسنا
د  -ارتباطنا مبا حولنا يف عامل الطبيعة
مفكّرو ما بعد الحداثة ضمن أيديولوجيتهم الجديدة من نوعها ع ّرفوا اإلنسان بذاتانية فردية
جهات شخصية بحتة ،حيث
قوامها متكني ّ
كل إنسانٍ من استثامر ما حوله ومن حوله ضمن تو ّ
كل يشء فيامورائه ،أي أنّهم اقترصوا عىل أفق ما ّدي ونفيس ضيق
قيّدوا الحياة بهذا الح ّد وأنكروا ّ
ومحدود.
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العالم اإلسالمي والغرب
يعكس هذا القسم موقف العامل االسالمي تجاه الغرب ،من خالل اآليت:

أ .رشح وتظهري مشاريع العلامء واملفكّرين يف العامل اإلسالمي ممن نقدوا
الغرب؛ ثقافياً وسياسياً ،واجتامعياً...

ب .تحليل ونقد املشاريع املستغربة واملتوافقة مع الغرب ملفكرين من
العامل اإلسالمي ممن تأثروا بالغرب ور ّوجوا ألفكاره.

ّ
الغربي�ة
التغريب بما هو الوجه اآلخر للهيمنة

ً
ّ
نموذجا
العثماني�ة
حقبة اخلالفة
هاشم امليالني

ّ
األنطولويج للحداثة
نقد التـأسيس
تنظري الغرب يف منظومة محمد عثمان اخلشت
محمود حيدر

والنفساني�ات الرتنسندنت ّ
ّ
ّ
�الية
األورويب
أزمة الوعي
ً
فينومينولوجيا فرانز برنت�انو تطبيقا

خنجر حم ّية

الغربية
التغريب بما هو الوجه اآلخر للهيمنة
ّ
ً
ّ
نموذجا
العثماني�ة
حقبة اخلالفة
[*]

هاشم امليالين

اإلسالمي
تتناول هذه الدراسة واحدة من أبرز القضايا اإلشكال ّية التي ال تزال تعصف بالفكر
ّ
منذ أكرث من قرن مىض ،عنينا بها قض ّية التغريب وما ينجم عنها من آثار وتداعيات ثقاف ّية وحضار ّية
عىل بنية مجتمعاتنا املعارصة.
اإلسالمي السيد هاشم امليالين سنقرأ مقاربة مع َّمقة ملفهوم
يف هذه الدراسة للباحث يف الفكر
ّ
ً
فضل عن بيان العالقة شديدة
التغريب يف بواعثه املعرف ّية والسوسيولوج ّية ،ومصادره التاريخ ّية،
ولعل ما يكسب الدراسة أه ّم ّيتها
ّ
اإلسالمي والظاهرة االستعامريّة.
الحساس ّية والتعقيد بني العامل
ّ
هو اعتامد الباحث حقبة الخالفة العثامن ّية ً
حقل تطبيق ًّيا لتأصيل مفهوم التغريب والنظر إليه كظاهرة
تاريخ ّية هي من أبرز وأخطر ظواهر الهيمنة االستعامر ّية عىل مجتمعاتنا اإلسالم ّية.

ِّ
املحرر

«إ ّن ما قد بلغته الروح الغرب ّية يف الرشق من سعة االنتشار وش ّدة التأثري ،هام من األه ّم ّية بحيث
تفصيل استغرق ذلك املجلّدات الضخام»[[[.
ً
لو أردنا الكالم عليه
ربا مل يكن ذا بال قبل ع ّدة قرون؟..
ملاذا السؤال عن الغرب واالهتامم به ،وهو األمر الذي ّ
اإلسالمي ينحدر بعد
ولإلجابة ال ب ّد من مراجعة الذاكرة وقراءة املايض القريب ،حيث راح العامل
ّ
ما كان يف الصدارة والتألّق ،وبات يعيش روي ًدا روي ًدا عىل هامش الغرب فكريًّا وسياس ًّيا واقتصاديًّا
واجتامعيًّا بعد أن كان رائ ًدا ومتق ّد ًما ،منذ ذلك الحني بدأ يتولّد ما ُعرف بسؤال النهضة عند النخب
اإلسالم ّية« :ملاذا تأخّر املسلمون وتق ّدم عليهم غريهم؟».
*ـ باحث يف الفكر اإلسالمي ،مدير عام املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية.
اإلسالمي .237 :4
[[[ -استودارد – حارض العامل
ّ

اآلخرالا
الوجهغتس
التغريب بما هوبار
الغربية
للهيمنة
ّ
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مستهل البحث ،إنّنا تأخّرنا إذ
ّ
وجواب سؤال النهضة كامن يف السؤال األ ّول الذي طرحناه يف
مل نُسائل الغرب ومل نحاكمه ،وزعمنا أنّه سبب التق ّدم والرقي لو اقتفينا أثره حذو القذّة بالقذّة ،بل
اإلسالمي مع العامل
األمر عىل العكس إذ سبب تأخّرنا هو الغرب نفسه .بيان ذلك أ ّن عالقة العامل
ّ
يب قبل ثالثة قرون تقري ًبا ،كانت عالقة تف ّوقٍ يف كثري من املجاالت ،أو عالقة الن ّد للن ّد ،وإذا
الغر ّ
واالجتامعي
يف
رسدنا أبرز املعامل الحضاريّة ،لرأينا ذلك عيانًا ،فالتق ّدم
يف والثقا ّ
العلمي واملعر ّ
ّ
ّ
واالقتصادي مل يكن
السيايس
اإلسالمي ،كام أ ّن النظام
واالقتصادي وغريها من األمور ،كان للعامل
ّ
ّ
ّ
ّ
ريا بني الرشق والغرب ،ففي الرشق يحكم امللك ويف الغرب يحكم اإلمرباطور ،ويف
يختلف كث ً
الرشق يكون االعتامد عىل الزراعة وتربية املوايش والحرف اليدويّة وكذلك يف الغرب ،وإذا كان
مث ّة تف ّوق يف مكان ،كان االعتامد عىل تبادل الخربات والعلوم ،فاإلنسان بطبيعته يقتبس ويتعلّم
ليتط ّور ويس ّد حوائجه املا ّديّة ،وهذا هو دأب من ّو الحضارات وتبادلها فيام بينها.
ين أحمد جودت إىل أ ّن الغرب انتفع من خالل الحروب الصليبيّة من العامل
يشري املؤ ّرخ العثام ّ

عظيم« :فإ ّن العلوم والفنون والصنائع يف ذلك العرص كانت بأعىل درجة يف
اإلسالمي انتفا ًعا
ً
ّ
استنطبول ومرص ،فتعلّم اإلفرنج فيهام أشياء كثرية ،واشرتوا ع ّدة كتب روم ّية ورسيان ّية وعرب ّية،
وأخذوها إىل أوروبا واجتهدوا يف مطالعتها ...وصاروا ينرشون يف جهات أوروبا بعض العلوم
كالطب والكيمياء وعلم النباتات
التي نقلت من بالد العرب إىل أسبانيا وشاعت بني أهل اإلسالم،
ّ
كل ما كان غري معروف يف
والحساب والهندسة واملنطق ..ومن ذلك الوقت ظهر لعامل الوجود ّ
الغريب إيان موريس عندما يصف تق ّدم الغرب
أوروبا من أنواع النبات واألمتعة»[[[ ،كام أ ّن املؤ ّرخ
ّ
يف اآلونة األخرية يقول( :مل تكن ريادة الغرب محتومة يف املايض البعيد ،فألكرث من ألف سنة،
بد ًءا من حوايل 550م إىل عام 1775م أحرزت املناطق الرشقيّة نتائج أعىل)[[[ ،وأضاف قائلً:
(يف عام 1776م كان الرشق والغرب ال يزاالن متعادلني)[[[ ،وأكرث من هذا (فإن ّ أوروبا القرن الثامن
خاصة مصنوعات الهند،
عرش تستورد عىل نطاق ج ّد واسع منتجات من املصنوعات اآلسيويّة،
ّ
اإلسالمي
فاألقمشة القطن ّية الشهرية املسامة بالقطن ّيات الهنديّة تغرق السوق األوروب ّية)[[[ ،فالعامل
ّ
طبيعي ،يؤث ّر ويتأث ّر ،يأخذ ويعطي ،يُعلّم ويتعلّم ،وكان األمر جاريًا عىل
كان يتق ّدم ويتط ّور بنحو
ّ
هذا املنوال طول القرون املاضية ،غري أ ّن الغرب بعدما نهض أراد أن يسيطر عىل العامل ليبقى
[[[ -تاريخ جودت.228 :
[[[ -ملاذا يهيمن الغرب اليوم ،ايان موريس .44 :وانظر ايضا :فرنسا واالسالم ،جاك فرميو.14 :
[[[ -م ن.636 :
[[[ -األزمات الرشق ّية ،هرني لورنس.13 :
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الجهة املستفيدة الوحيدة ،ليكون هو املركز والباقي أطرافًا ،فقطع صلة التّواصل والتبادل وحارب
إل مبا يد ّر عليه
الرقي والتق ّدم الحقيق ّية ،ومل يفسح له منها بيشء ّ
الرشق للحيلولة بينه وبني ُس ُبل
ّ
األرباح وينفعه يف خططه اإلمربيال ّية واالستعامريّة.

الجيوسيايس البارع هو االستعامر الذي مارسته دول
فسبب التخلّف كام يراه إيف الكوست
ّ
األمرييك ستودارد
ّ
الشامل حيال هذه الدول منذ القرن التاسع[[[ ،مضافًا إىل ما يشري إليه املسترشق
حقيقي عند طبقة مفكّري الغرب بأ ّن الرشق لو حاز عىل رؤوس
( )1950-1883إىل وجود تخ ّوف
ّ
األموال ،فسوف يسبق الغرب اقتصاديًّا[[[.
إذًا عندما نرجع م ّرة أخرى إىل سؤال النهضة ،نرى أ ّن سبب تأخّرنا ليس الدين وال الرتاث وال
التقاليد واألعراف القدمية ،بل إ ّن سبب تأخّرنا الوحيد هو الغرب ذاته ،وما استخدمه من أخبث
الوسائل لإلطاحة بنا والستعامرنا ،ليبقى هو األعىل وهو املتف ّوق الوحيد؛ ففي «القرنني الثامن
عرش والتاسع عرش كان التط ّور يف هذه املجتمعات[أي اإلسالم ّية] قد انحرف ج ّراء التدخّل
يب»[[[.
األورو ّ

هذا ماذكره واعرتف به املسترشقون أنفسهم ،وقد تن ّبه إليه غري واحد من املسلمني أيضً ا ،فقد
قال مح ّمد لطفي جمعة إ ّن «أوروبّا تريد اغتيال الرشق واستغالله والقضاء عىل مصادر الحياة فيه
وتسخريه ألغراضها حتّى يف محاربة أعدائه»[[[.
يب مبقتىض فطرته
ونحوه ما يذكره شكيب أرسالن يف خصائص الغرب
ّ
االستعامري« :أ ّن األورو ّ
إل لنفسه ،فهو ال يقف مبج ّرد الوجدان كام يقف املسلم
ال يطيق وجود غريه ،وال يرى إذا ساد حقًّا ّ
عن استقصاء حقوق من يستويل عىل بالده ،بل إذا وقف ال يقف ّ
إل بسبب ق ّوة تصادمه ،أو بسبب
جح بها عنده نفع الوقوف عىل رضره .فأ ّما إذا وجد نفسه قاد ًرا أن يفعل وال يلحق به رضر،
موازنة يرت ّ
فإنّه قلّام يتوقّف عن هضم حقوق الذين تغلّب عليهم ّ
إل ناد ًرا»[[[.
«كل وعود األجانب للرشقيّني وعود عرقوبيّة ،ورساب كاذب
ويشري أيضً ا مح ّمد فريد بك إىل أ ّن ّ

[[[ -الجغرافيا السياس ّية للمتوسط ،إيف الكوست.33 :
اإلسالمي ،ستودارد .216 :4
[[[ -حارض العامل
ّ
[[[ -تاريخ املجتمعات اإلسالم ّية ،البيدس.749 :2
[[[ -حياة الرشق ،مح ّمد لطفي جمعة.18 :
اإلسالمي ،تأليف ستودارد (مع تعليق شكيب
تعصب اإلسالم ،شكيب أرسالن ،199 :وايضً ا حارض العامل
التعصب
[[[-
األورويب أم ّ
ّ
ّ
ّ
أرسالن) .329 :3
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يحسبه الظآمن ماء ،وأ ّن إظهارهم لنا الوالء والصداقة مل يكن إلّ لنوال أمانيهم والفوز بغاياتهم،
حا
فالعاقل من مل
ّ
ريا أو تبغي صال ً
يتمسك بذيل وعودهم ،وال يخالج فكره أ ّن دولة أوروب ّية تو ّد خ ً
لدولة أو أ ّمة رشق ّية مطلقًا»[[[ .ويضيف قائلً« :ومن الغريب أ ّن جميع دول أوروبا ال تأنف من
الغش والخديعة يف سياستهم ،حتّى صارت لفظة سياسة عندهم مرادفة للكذب
ّ
استعامل أنواع
واملني والتظاهر بغري الحقائق»[[[.

التغريب:
اإلسالمي ،هو أداة التغريب ،حيث يُستعان بها عىل
من أهم أسباب سيطرة الغرب عىل العامل
ّ
وكل ذلك بأيا ٍد محلّ ّية
لباسا آخرّ ،
هدم البناء من خالل النخر يف أسسه ومبانيه ،وإلباس املجتمع ً
تطبيقي
ووطن ّية .وألجل الوقوف عىل هذه األداة ومعرفة طرق فاعل ّيتها نتط ّرق إليها من خالل فحص
ّ
اإلسالمي ،أال وهي اإلمرباطوريّة العثامنيّة ،لرنى كيف جرى
يف إحدى أكرب إمرباطوريّات العامل
ّ
تفكيكها والسيطرة عليها من خالل تغريبها ،بعدما كانت أعظم ق ّوة يف العامل أجمع.
وسنبحث املوضوع ضمن إطارين:

النظري ،ونبحث فيه عن معنى التغريب وعوامله.
اإلطار
ّ
ين.
يل ،ونبحث فيه عن بعض املعامل التغريبيّة الحاصلة يف ملجتمع العثام ّ
اإلطار العم ّ

ّ
النظري:
اإلطار

التغريب لغة من باب التفعيل يأيت مبعنى التّشبيه أو الداللة عىل التكثري أو نسبة املفعول إىل
الفاعل.
والتغ ّرب لغة من باب التف ّعل يأيت أيضً ا مبعنى التل ّبس والصريورة واملطاوعة.

يدلن عىل التشبّه بالغرب ،أو
االصطالحي ّ
وكال املصطلحني( :التغريب-التغ ّرب) يف معناهام
ّ
التلبّس به ومطاوعته والصريورة مثله ،فالتغريب اذًا أن يصبح املرء متشبّ ًها بالغرب ومتلبّ ًسا ومنبه ًرا به.

يقول أنور جندي يف معنى التغريب« :التغريب يف أبسط مفهوم هو :حمل املسلمني والعرب
عىل قبول ذهنيّة الغرب ،وغرس مبادئ الرتبية الغربيّة يف نفوس املسلمني حتّى يشبّوا مستغربني يف
[[[ -تاريخ الدولة العلية العثامن ّية ،مح ّمد فريد.280 :
[[[ -م ن .286
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تجف يف نفوسهم موازين القيم اإلسالميّة»[[[.
حياتهم وتفكريهم ،وحتّى ّ

ويصف جالل آل الحمد التغريب بقوله( :مجموعة األعراض التي تطرأ عىل حياتنا يف جوانبها
أي عمق يف التاريخ،
أي جذور يف الرتاث ،أو ّ
الثقافيّة والحضاريّة والفكريّة من دون أن يكون لها ّ
وبدون أن يكون دخولها تدريجيًا يسمح باالستعداد لها ....وإمنا تداهمنا دفعة واحدة ،تقول لنا:
مؤش حقبة من تاريخنا مل نضع فيها اليد عىل اآللة ،ومل تكن
أنا هدية اآللة إليكم .التغريب إذن ّ
لنا معرفة بنظامها وبنائها ،ومل تتوافر خاللها عىل مقدمات اآللة ،أي العلوم الحديثة والتكنولوجيا.
والتغريب بعد ذلك :خصوصيّة فرتة من تاريخنا اضطررنا فيها تحت وطأة جرب السوق واالقتصاد
ّ
الثقايف ،أ ّما
وتداول النفط ،إىل استرياد واستهالك اآللة[[[ ،فالتعريف األ ّول اقترص عىل التغريب
والتكنولوجي والتبع ّية فيه ،والحال أ ّن التغريب له وجوه متع ّددة وال يقترص
التقني
الثاين فح ّدد البعد
ّ
ّ
عىل بعد أو بعدين ،كام أ ّن مطاع صفدي جعل التغريب هدفًا للسيطرة السياس ّية ،حيث يقول( :كان
الخاصة بالشعوب املستعمرة وإلباسها النمذجة التغريبيّة املسلوخة يف
مبدأ تدمري الثقافات الذاتيّة
ّ
الوطني لهذه الشعوب)[[[.
أساسا لزعزعة االستقالل
يل،
يف
ً
والتقني األص ّ
مضمونها املعر ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،وكانت الدول
وعمل ّية التغريب هذه تع ّد من أه ّم أسباب هيمنة الغرب عىل العامل
ّ
املستعمرة تضع الخطط والربامج
للتوسع يف ذلك ،وهذا ما يعرتف به املسترشق األمرييكّ ستودارد
ّ
بكل رصاحة ،إذ يقول« :وقد كان من ديدن الحكام واملتسلّطني الغرب ّيني أنّهم متى قبضوا عىل أع ّنة
ّ
الحكم يف بالد رشق ّية يرشعون مبقتىض الرضورة يف نرش املؤث ّرات والعوامل الغرب ّية جاهدين يف
تقريب متناولها.

ويف ذلك أسباب :ففي املقام األ ّول كانت الدولة املتسلّطة ترى من مصلحتها أن تحمل
السكّان عىل طأطأة رؤوسهم لها وانقيادهم إىل حكمها وأمرها ،وأن تسعى يف توفري أسباب العمران
ي ،وصيانة السلم واألمن ،ليك يتس ّنى لها بذلك كلّه االنتفاع واستدرار الخريات وابتزازها..
املا ّد ّ
ولكن هذه الحكومات الغرب ّية مل تقرص ه ّمها عىل الرتقية املا ّديّة فحسب ،بل سعت يف سبيل ترقية
األمم الداخلة يف حكمها الرتقية االجتامع ّية والعقل ّية واألدب ّية»[[[.

اإلسالمي ،لرأى املؤث ّرات الغربيّة يف جميع مفاصل
«وإذا ما قام املرء بفحص دقيق للعامل
ّ

[[[ -أهداف التغريب ،أنور الجندي.13 :
[[[ -نزعة التغريب38 :
[[[ -نقد الرش املحض ،مطاع صفدي199 :
اإلسالمي.8 :4 ،
[[[ -حارض العامل
ّ
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الحياة االجتامعيّة والدينيّة والثقافيّة والسياسيّة للفرد املسلم ،حتّى أ ّن بعضهم ذهب شططًا وتغربن
نهائ ًّيا« ،فباتوا ال يكرتثون لشأن من شؤون الدين الذي ولدوا فيه ،وال يهابون املصارحة بالتعطيل
واإللحاد ،فتالشت يف نفوسهم حرارة اإلسالم ،وذهبت منهم عصب ّية اإلميان»[[[.

الرشقي املتغربن بقوله« :فإنّه إذا كان يلبس
ومن الطريف ما وصف به مح ّمد لطفي جمعة
ّ
املالبس اإلفرنج ّية فهو من رأسه إىل أخمص قدميه مج ّهز من أوروبا ،فطربوشه من النمسا،
وقميصه من فرنسا ،وربطة عنقه من إيطاليا ،وزراريره من تشيكوسلوفاكيا ،وقامش بدلته من شفليد
أو برمنجهام أو ولفرهامبتون وجواربه من أمريكا أو لندن ،وحذاؤه من إنجلرتا أو سويرسا ،وثيابه
إل صورة اللحم والدم ،والله
التحتانيّة الصوفيّة منها والقطنيّة من أملانيا واليابان ،ومل يبق بعد ذلك ّ

أعلم كم من األمم اشرتكت يف تكوينها ،دع عنك عاداته األخرى اليوم ّية ،فهو يركب يف سيارة
إنجليزيّة أو فرنس ّية ،ويرشب مرشوبًا اسكتلنديًّا ،ويدخّن سجائر من هولندا ،ويقبض عىل عصا
الرتيك
ّ
مصنوعة يف يوجوسالفيا»[[[ .ووصل األمر يف تركيا إىل ح ّد ظهر فيها تيّار سمّه املؤ ّرخ
ين،
يب ،وإ ّن ّ
الرومانطيقي وهم يقولون« :بأفضليّة ّ
يلامز بالتيّار
كل يشء أورو ّ
كل يشء تريكّ ،عثام ّ
ّ
ين
ويجوز
واإلسالمي»[[[.
إسالمي ،هو فاسد ،كام إنّهم يتنكّرون للتاريخ الرتيكّ والعثام ّ
ّ
ّ

عوامل التغريب
اإلسالمي فجأة ومن دون أسباب وعوامل ،بل تظافرت مجموعة
والتغريب هذا مل يولد يف العامل
ّ
عوامل أ ّدت إليه ،مع االلتفات إىل أ ّن التغريب كان يختلف سعة وضيقًا بني حني وآخر ،فتارة يشت ّد
إذا تظافرت واتحدت جميع األسباب والعوامل ،وتارة يخف إذا قلّت األسباب والدواعي ،واذا
ربا كان متغرب ًنا يف
نشطت سائر الحركات والت ّيارات املناهضة للغرب ،حتّى أ ّن الشخص الواحد ّ
برهة من حياته ،غري أنّه يرتاجع يف أخريات حياته وتنكشف له الحقيقة[[[ ،كام هو الحال عند زيك
نجيب محمود[[[ ،وغريه من املفكّرين.

وفيام ييل نشري إىل أه ّم العوامل يف نرش التغريب ،مع تركيزنا عىل اإلمرباطوريّة العثامن ّية
كنموذج لذلك:
اإلسالمي.273 :1 ،
[[[ -حارض العامل
ّ
[[[ -حياة الرشق.175 :
[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز أوزتونا .645 :1
اإلسالمي ،ستودارد .4:4
[[[ -للمزيد راجع :حارض العامل
ّ
العريب ،زيك نجيب محمود.5 :
[[[ -راجع تجديد الفكر
ّ
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جهاز الدولة
بأي
ال يخفى أ ّن جهاز الدولة (السلطان أو الرئيس أو الوزراء) ملا ميلك من ق ّوة ومال ،كفيل ّ
تغي الزمان»[[[.
تغي السلطان ّ
تغيري يطرأ عىل املجتمع ،وقد ورد عن أمري املؤمنني  قوله« :إذا ّ
وبخصوص بحثنا فإنّنا نرى أ ّن جهاز الدولة كلّام كان متغرب ًنا أ ّدى ذلك إىل رسعة حركة التغريب
يف البالد.
كل يشء ،بحيث أصبحت
إ ّن الحكّام وامللوك العثامن ّيني كغريهم ،كانت تحكمهم املصالح قبل ّ
املصالح الشخصيّة والحفاظ عىل امللك يف الدرجة األوىل من األه ّميّة وفوق جميع القيم ،وكم
قرأنا يف كتب التاريخ من قتل األوالد أو اإلخوان أو األرحام ألجل البقاء يف امللك! وهذا ما تن ّبه

إليه حتّى املسترشقون ،حيث يقول جريمي سولت( :والواقع أنّه خالل حكم املاملك اإلسالم ّية
رشعني
الكربى ،كانت العقائد واملبادئ دامئًا يف الدرجة الثانية بعد مصلحة الحاكم والدولة وامل ّ
ألي أمر قىض به
املؤسسات الدينيّة الذين كانوا يتشاورون ويستفتون ،لتربير
والفقهاء يف
رشعي ّ
ّ
ّ
وأي عامل يتجارس عىل إبداء رأي الرشع يف أمر ال يريد الحاكم سامعه،
الحاكم أو أراد القيام بهّ ،
قد يعدم بقطع رأسه)[[[.
هذه املصلحة كانت تربط الدولة العثامنيّة مع جريانها من جهة الغرب ،فكانت تحصل بينهم
طبيعي،
روابط أرسيّة وتزاوج ،أو عقد معاهدات تجاريّة أو سياس ّية ،وكانت األمور تجري بشكل
ّ
إل بعدما تف ّوق الغرب وحاول بث
ومل تخرج عن طورها ومل تصل إىل مرحلة االنبهار والتغربن ّ
بكل وسيلة.
هيمنته وسيطرته ّ
من هنا نرى بعض ضعاف النفوس من سالطني الدولة العثامن ّية ،وكذلك بعض الوزراء س ّيام
علم بأ ّن االنفتاح عىل الغرب بدأ
الصدر األعظم كان أداة فاعلة يف غربنة الدولة واملجتمعً ،
مبك ًرا عند سالطني الدولة العثامنيّة ،فمع قطع النظر عن مسألة التزاوج بني األمراء العثامنيّني يف
القرن الرابع عرش وبني حكّام الغرب وأمرائه ،يذكر لنا التاريخ أ ّن السلطان مح ّمد الثاين (-1432
ين وقانون
 )1481يُنسب إليه ترتيب الحكومة عىل أنظمة جديدة ،ووضع أ ّول مبادئ القانون املد ّ
العقوبات[[[.
[[[ -نهج البالغة ،الكتاب رقم .31
[[[ -تفتيت الرشق األوسط ،جريمي سولت43 :
[[[ -تاريخ الدولة العلية العثامن ّية ،مح ّمد فريد.92:
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ين ( )1566-1494عندما فتح بالد املجر أخذ معه إىل تركيا
ث ّم إ ّن السلطان سليامن القانو ّ
الكتب التي كانت موجودة يف خزائن متياس كورفن[[[ ،مام كانت سب ًبا يف االطّالع عىل ثقافة الغرب
واالقتباس منه.
أ ّما السلطان سليم الثالث ( )1807-1789فإنّه كان «يستلهم أوروبا بقصد أخذ تكنولوجيّتها
وكل الذين جاؤوا بعده قلّدوه ...استقدم من أوروبا الضباط واملهندسني والبحريّني ،ألبس
العلياّ ،
يب»[[[.
الجيش مالبس بطراز مستنبط من اللباس األورو ّ

خاصة يف فرنسا ...كام
ثم إنّه كان «يرغب يف تكوين دراية بنظم الحكم األخرى يف العامل،
ّ

ين يرسل سفراء دامئني إىل العواصم األوروب ّية ...ويعترب سلطان سليم الثالث
أنّه أ ّول سلطان عثام ّ
ريا لالنفتاح عىل الغرب ،وبشكل
أخص عىل فرنسا التي يحرتم ثقافتها»[[[.
ّ
نص ً

أ ّما السلطان محمود الثاين ( )1839-1785فإنّه ارتدى املالبس األوروب ّية ،وسكن يف قرص
يب ،وتنقّل يف عربة وأدخل املوسيقى الغرب ّية إىل
دوملا باختيش
املبني عىل طراز النموذج الغر ّ
ّ
يب،
البالط وإىل الجيش ،وقد اقتدى به املوظّفون الحكوميّون والوجهاء ولبسوا
ّ
الزي األورو ّ
وأصبحت اللغة الفرنس ّية عالمة الحضارة[[[.
الفرنيس يف الدولة العثامنيّة انكه لهارد بقوله( :وقد أرسف يف التقليد
الدبلومايس
وقد وصفه
ّ
ّ
األعمى للدول األجنبيّة من حيث ملبسه وعاداته)[[[.

أ ّما السلطان عبد العزيز األ ّول ( ،)1876-1830فإنّه أ ّول من زار أوروبا من سالطني الدولة
العثامنيّة وذلك عام 1867م ،واستغرقت الرحلة  46يو ًما ،زار فيها فرنسا ولندن وغريهام ،ويف لندن
أكل الطعام مع امللكة وذهب معها إىل املراقص واملسارح[[[.

وقد تط ّور األمر عند السلطان مراد الخامس ( ،)1904 -1840فدخل املاسونيّة عام (1867م)
رسمي ،وكان مدم ًنا عىل الرشب ،وأصبح آلة بيد إنكلرتا والوزراء الذين يلعبون لعبة
بشكل
ّ
املرشوط ّية[[[.
[[[ -تاريخ الدولة العلية العثامن ّية ،مح ّمد فريد.119 :
[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز أوزتونا .647-646 :1
[[[ -بدايات املسألة الرشق ّية ،روبري مانرتان (ضمن كتاب تاريخ الدولة العثامن ّية) .14 ،12 :2
[[[ -م ن  ،59 :2وانظر أيضً ا تاريخ الدولة العلية العثامن ّية ،مح ّمد فريد.325 :
[[[ -تاريخ االصطالحات والتنظيامت يف الدولة العثامن ّية ،انكه لهارد.25 :
[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز .72 :2
[[[ -م ن .89 :2

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

204

االستغرابوالغرب
العالم اإلسالمي

السيايس وتركه النظام
أ ّما السلطان عبد الحميد الثاين ( ،)1918-1842فإنّه رغم استبداده
ّ
السيايس ،فقد كان من أكرب أنصار التحديث يف سائر املجاالت[[[.
يل
اللليربا ّ
ّ

فإنّه أرسل مئات من الضباط واألطباء واملتخ ّرجني الشباب وأرباب املهن األخرى إىل أوروبا
وخاصة فرنسا وأملانيا لغرض التحصيل ،وقد ارتقت العلوم التطبيقيّة واإلنسانيّة إىل املستوى
ّ
فرب ً
جيل مج ّه ًزا بالثقافات واللغات الغرب ّية[[[.
يبّ ،
األورو ّ

جه الحكّام
وأنت ترى أ ّن حركة التغريب ظهرت يف تركيا قبل باقي دول اإلسالم ،وذلك بسبب تو ّ
وامللوك إىل الغرب بغية اقتفاء أثره للوصول إىل التق ّدم والرقي .طب ًعا هذا عدا ما فعله الصدر
ين آنذاك ،من قبيل
األعظم وباقي الوزراء من حركة تغريب ّية نشطة يف جهاز الدولة واملجتمع العثام ّ
صدر األعظم رشيد باشا ( )1858-1800حيث يعد رئيس حركة اإلصالح والتنظيامت ،وكان يجيد
اللغة الفرنسيّة وله دراية جيّدة بالشؤون األوروبيّة[[[.

حب
وكذلك مدحت باشا ( ،)1884-1822حيث دعمت بريطانيا صدارته ،وكان منهمكًا يف ّ
بريطانيا ،وكان عد ًّوا لإلسالم ،وقد رضب القرآن عىل
الكريس يف مقصورة مجلس العوام[[[ .ومنهم
ّ
أيضً ا إبراهيم حقّي باشا ( ،)1913-1863حيث فتحت سبل املدن ّية أيّام صدارته[[[ ،وكان متسلّطًا
جا[[[.
عىل الثقافة الغرب ّية ومعتا ًدا عىل الحياة األوروب ّية ،ومتفرن ً

السفراء
ين ،وجود السفراء الغرب ّيني يف العاصمة
من العوامل املؤث ّرة يف تغريب الدولة واملجتمع العثام ّ
الفرنيس عام (1673م) من تحسني
واعتامد الصدر األعظم أو السلطان عليهم ،حتّى متكّن السفري
ّ
العالقات مع الدولة العثامنيّة بعد تص ّدعها[[[.

وقد اشت ّدت حركة السفراء يف زمن صدارة إبراهيم باشا ( ،)1730-1718حيث إ ّن «ما م ّيز
صدارة إبراهيم باشا العظمى هو اهتاممه الذي أواله للعالقات الدبلوماسيّة مع الدول الغربيّة» ،كام
[[[ -بدايات املسألة الرشق ّية ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .66 :2
[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز .187 :2
[[[ -بدايات املسألة الرشق ّية ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .67 :2
[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز .128 :2
[[[ -تاريخ جودت.75 :
[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز .204 :2
[[[ -الدولة العثامن ّية يف القرن السابع عرش ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .372 :1
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أنّه كان يوفد مندوبني إىل أوروبا لفهم أسباب التق ّدم يف الغرب واالطّالع عىل حياتهم[[[.

ّ
النخب واملثقفون

ين ،ما قام به النخب واملثقّفون يف الدعوة إىل
من العوامل امله ّمة يف تغريب املجتمع العثام ّ
التمسك بالغرب ،وهذه العمل ّية قد بدأت يف وقت مبكر ،ففي عهد السلطان عبد الحميد األ ّول
ّ
اإلسالمي ،س ّيام
( )1789-1774بدأ مثقّفون عثامن ّيون بنداءات إلدخال التجديدات عىل الفكر
ّ
الذين سافروا إىل الغرب« ،وقد تس ّنى لهم أن يرصدوا عن قرب هياكل ونظم حكم الدول األوروبيّة،
وأنّهم قد نقلوا منها عد ًدا معيّ ًنا من األفكار بالنسبة للمستقبل»[[[.

وإىل هذه الفئة يشري املسترشق األمرييك استودارد« :وهناك فريق آخر من املسلمني الذين
كل
ريا ،فأقبلوا عىل ّ
ً
عظيم ،ووغل فيهم تيّارها
بلغت منهم مؤث ّرات الحضارة الغربيّة مبلغًا
ً
موغل كب ً
يب أغثًّا كان أم سمي ًنا ،وولّوا ظهورهم جميع ماضيهم بحيث صاروا ال يحفلون مبفخرة من
يشء غر ّ
مفاخر تاريخهم ،وال يبالون بذكرى من ذكريات سالف أيّامهم.[[[»...
طب ًعا ال يفوته التعريض لهذه الطبقة املتغربنة ،ال ألجل أ ّن عملها غري صحيح ،وال من باب
التمسك بالهويّة الدين ّية والوطن ّية ،بل من باب أ ّن عملهم هذا يوغر قلوب املسلمني عداء ضد
لزوم
ّ
الغرب ،ويس ّبب ر ّدة فعلهم تجاه تق ّبل قيم الغرب ،إذ يقول« :دأبهم استثارة الروح الدين ّية يف قلوب
سواد األ ّمة ،وحمل هذا السواد عىل مقت ّ
يب يرونه يف بالدهم»[[[.
كل يشء غر ّ

وقد اشت ّدت عمل ّية التغريب يف فرتة التنظيامت ( )1878-1839حيث أنّها «تتم ّيز بظهور كوكبة
كاملة من األدباء الذين يجربّون شيئًا فشيئًا األشكال األدبيّة املأخوذة عن الغرب :الرواية ،املرسح،
الفلسفي ،ف ّن الكتابة الصحفيّة .ويستخدمون هذه الوسائل التعبرييّة لتوجيه النقد وللسجال
البحث
ّ
ولتقديم الدرس إىل القادة ولتهذيب الق ّراء .وقد يتص ّور املرء أ ّن هؤالء الكتّاب ليسوا غري مج ّرد
نشطاء بال فائدة ،لكن ذلك غري صحيح ،فإذا كانت عجلة اإلصالح تتح ّرك ،فالفضل يف ذلك إنّ ا
يرجع إليهم أيضً ا ،فعرب الحامس الذي يحتفون به بالحضارة الغربيّة ،وعرب الحميّة التي ينادون بها
بتح ّوالت أكرث جسارة باستمرار ،يسهمون إسها ًما ف ّع ً
ال يف تحريك األمور»[[[.
[[[ -الدولة العثامن ّية يف القرن الثامن عرش ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .415 :1
[[[ -بدايات املسألة الرشق ّية ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .29 ،25 :2
اإلسالمي ،استودارد .273 :1
[[[ -حارض العامل
ّ
[[[ -م ن .275 :1
[[[ -بدايات املسألة الرشق ّية ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .71 :2
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(ث ّم إنّهم ،بحكمهم انفتاحهم عىل الثقافة األوروبيّة ،ينفعلون عن أوساطهم األصليّة ج ّد
املتديّنة .واأليديولوجيا األكرث انتشا ًرا يف صفوف الجيش ،هي نوع من املا ّديّة املبتذلة القائلة
رشبون بأفكار أُوجوست كنت وهربرت سبنرس،
بالتف ّوق املطلق للعلم عىل الدين واألكرث ثقافة م ّ
أي بسوسيولوجيا تطبيق ّية متيل يف النهاية إىل ما ُس ّمي بالداروين ّية االجتامعية املفضية إىل تقديم
بيولوجي للنزاعات بني األمم)[[[.
تفسري
ّ

وميكن أن نشري إىل بعض هؤالء املثقفني من قبيل مح ّمد أفندي الذي أرسله أحمد الثالث عام
ريا عن رحلته إىل فرنسا ،قد أثار حامسه إىل أقىص ح ّد ما
(1720م) إىل فرنسا ،وقد «ترك تقري ًرا مث ً
شاهده يف ذلك البلد ،ولدى عودته إىل اسطنبول يصبح داعية الثقافة واملدنيّة والتقنيّات الفرنسيّة
إىل درجة أ ّن الصدر األعظم الشديد التأث ّر مبا سمع ،يدفع أوساط البالط والحكومة إىل تب ّني
أسلوب حياة جديدة ...ويتب ّنى السلطان أحمد الثالث عن طيب خاطر هذه الحالة الذهن ّية ،ويدعو
إىل اسطنبول عد ًدا من الف ّنانني األجانب ،وينظّم الكثري من أشكال اللهو املكلفة.[[[»...
الصحفي واملثقّف النشط الذي حاول لربلة اإلسالم،
ومنهم أيضً ا نامق كامل ()1888-1840
ّ
كل إميانات العرص ،وكانت له «ذخرية من األفكار التقويض ّية الرامية بشكل
وكان يحمل بني جنبيه ّ
خاص إىل لربلة نظام الحكم
واملؤسسات ...وكان مداف ًعا متح ّم ًسا عن فكرة الح ّريّة[[[».
ّ
ّ

اللمعني ،ومن الدعاة إىل التغريب،
ومنهم أيضً ا أحمد مدحت ( )1913-1844من األدباء ّ
وقد سعى «إىل أن ينقل إىل العدد األكرب من الق ّراء بشكل ميسور وبلغة بسيطة العنارص األساسيّة
ّ
للحضارة األوروب ّية...
ويتول تبسيط معارف أوروبا للجامهري»[[[.

مؤسيس حركة تركيا الفتاة ومن دعاة التغريب،
ومنهم عبد الله جودت ( )1932-1869من ّ
كان طبيبًا وميارس الكتابة والرتجمة ،وقد رأى أ ّن التغريب رضورة مطلقة بالنسبة إىل اإلمرباطوريّة
العثامن ّية ،وقد كتب« :ليست هناك حضارة غري الحضارة األوروب ّية ،وال ب ّد من األخذ بها بو ْر ِد َها
نحب العلم والتق ّدم والتط ّور
وشوكها» .وكتب أيضً ا« :الغرب قدوتنا ،وأن نح ّبه فذلك يعني أن
ّ
يب»[[[.
املا ّ
ّدي واألد ّ
[[[ -االزمات الرشقية ،هرني لورنس.243 – 242 :
[[[ -الدولة العثامن ّية يف القرن الثامن عرش ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .415 :1
[[[ -فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .75-74 :2
[[[ -النزاع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .211 :2
[[[ -موت إمرباطوريّة ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .263 ،262 :2
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ّ
التي�ارات واألحزاب
من العوامل األخرى يف غربنة املجتمع ،وجود ت ّيارات فكريّة وأحزاب سياس ّية متغربنة ،أخذت
وربا يقال إ ّن األحزاب والت ّيارات هي مبثابة عملة ذات
عىل عاتقها تغريب الدولة واملجتمع،
ّ
وجهني ،فهي عامل مهم من عوامل التغريب من جهة ،وهي أثر و َم ْعلم من معامل التغريب من جهة
ثانية.
ت ُع ّد املاسون ّية من أهم الت ّيارات التغريب ّية يف الدولة العثامن ّية ،حيث إ ّن «الرهان عىل املاسون ّية
الفرنسيّة كان يف ذلك العرص اختيا ًرا للعقالنيّة ،وللروح الفولترييّة ،وألفكار الثورة الكربى[[[».
وبلغ األمر يف اللهث وراء املاسون ّية للوصول إىل التحديث ،إ ّن السلطان مراد الخامس انض ّم عام
ين رسم ًّيا[[[.
(1872م) إىل املحفل املاسو ّ

ين عام (1863م) يف تركيا تحت عنوان (محفل ات ّحاد الرشق) ،وهو
كام ت ّم تأسيس محفل ماسو ّ
األخوي ،والوفاق بني األجناس،
الفرنيس ،وتب ّنى فكرة التعايش
محفل مرتبط مبحفل الرشق الكبري
ّ
ّ
ين[[[.
وض ّم بني جنبيه ( 143عض ًّوا) من مختلف طبقات املجتمع العثام ّ

كل
تأسست عام ( )1865عىل يد ّ
ومن الت ّيارات التغريب ّية أيضً ا جامعة العثامن ّيني الش ّبان ،التي ّ
االجتامعي عيل سواوي (-1838
املرصي مصطفى فاضل (1829ـ  )1875والكاتب
من األمري
ّ
ّ
رسيّة للغاية ،تهدف إىل ترويج األفكار الجديدة ،وهؤالء
 )1878وضياء باشا ،حيث كانت جمعيّة ّ
القادة يف هذه الجمعيّة كانوا مقيمني برهة من الزمن يف أوروبا ،حيث تع ّرفوا عن كثب عىل األفكار
مم س ّبب املزيد من تغربنهم وانسالخهم عن هويّتهم القوم ّية
والتقنيات وأساليب الحياة الغرب ّيةّ ،
والدين ّية[[[.
ومنها أيضً ا حركة (األدب الجديد) املتأث ّرة بالنهضة األدب ّية األوروب ّية ،وقد تج ّمعت تحت لواء
مجلّة (ثروة-أي فنون) بإدارة توفيق فكرت ،وكتب فيها أحمد مدحت ،حيث نقل العنارص األساس ّية
للحضارة الغرب ّية بلغة سهلة إىل املجتمع الرتيكّ ومتكّن من تبسيط معارف أوروبا للجامهري[[[.
تأسست عام (1902م) يف فرنسا عىل يد خمسني ليربال ًّيا
ومنها أيضً ا حركة (تركيا الفتاة) التي ّ

[[[ -فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .63 :2
[[[ -م ن .66 :2
[[[ -م ن .80-79 :2
[[[ -م ن .77 :2
[[[ -النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .211 :2

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

208

االستغرابوالغرب
العالم اإلسالمي

معارضً ا لسياسات عبد الحميد الثاين ،وإن كانت جذور هذه الحركة ترجع إىل عام (1889م)،
العسكري ،وكانت هذه الحركة مدعومة من قبل الدول
الطب
طلب مدرسة
حيث انطلقت عىل يد ّ
ّ
ّ

األوروبيّة سيّام بريطانيا ،كام أ ّن اليهود والحركة املاسونيّة كانت داعمة لها أيضً ا[[[.

قائل« :إ ّن تركيا الفتاة غدت تدير دفّة
وتثبيتًا لهذه املعلومة يؤكّدها املسترشق األمرييكّ ستودارد ً

اسم ،بل هم
سفينتها عصبة من الجحدة الغرب ّيني ،غالبهم ليس من املسلمني أو ليسوا مسلمني ّ
إل ً

من زنادقة اليهود[[[».

ّ
التطبيقي
اإلطار
التغريبي يف اإلمرباطوريّة العثامن ّية والنتائج التي وصلت إليها،
وهنا نبحث عن تطبيقات التيار
ّ

ونذكر أهم العوامل التغريبيّة:

معالم التغريب
تدريجي يتك ّون من الساسة واملثقفني وعا ّمة الناس،
العوامل التي ذكرناها أ ّدت إىل ظهور ت ّيار
ّ

اإلسالمي ،وبدأ بغزوه سياسيًّا وثقافيّا
ينحو نحو الحياة الغربيّة ،سيّام بعدما تف ّوق الغرب عىل العامل
ّ
واجتامع ًّيا.

وحركة التغريب هذه كانت تأخذ بالش ّدة والضعف ،ففي البداية كانت محاوالت لتجديد الجيش

توسع نطاق التغريب
واملع ّدات العسكريّة مع الحفاظ عىل الدين
جا ّ
ّ
والتمسك به ،ولكن تدري ً
يب يف امللبس
ليشمل جميع مفاصل الحياة يف العامل
اإلسالمي ،فرتى -كام م ّر -التأثري الغر ّ
ّ
واملنطق واملأكل واملسكن.

ففي اإلمرباطوريّة العثامن ّية ،وخالل ثالثة قرون تقري ًبا ( )20-18تتط ّور مشاهد التغريب
وتوسع شيئًا فشيئًا بشكل رسيع ومذهل« :إ ّن
واالخرتاق الشامل ،فالتغريب بدأ من نقطة صغرية
ّ
جرعة مع ّينة من الحريّة ومن االنفتاح عىل أفكار التق ّدم ،قد فتحت الطريق أمام هجامت متك ّررة
عىل النظام القائم»[[[.

[[[ -النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية).237-227 :2 ،
اإلسالمي ،ستودارد .317 :1
[[[ -حارض العامل
ّ
[[[ -فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .125 :2
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ويرى بعض الباحثني أ ّن القرن الثامن عرش هو بداية هجوم الدول األوروبيّة عىل اإلمرباطوريّة
العثامن ّية يف كافّة األصعدة السياس ّية والعسكريّة واالقتصاديّة والتقن ّية والثقاف ّية[[[.

واشت ّدت يف القرن التاسع عرش مع فرتة التنظيامت ( )1878-1839التي نشأت ج ّراء البحث
عن سبب تأخّر الدولة العثامن ّية ،حيث كان الجواب هو االلتحاق بالغرب واقتفاء أثره ،مبعنى علمنة
املجتمع والقانون والتعليم والثقافة العا ّمة[[[.
ويف هذه املرحلة يشرتك الجميع يف غربنة الدولة واملجتمع ،بحيث أنّك تشهد يف أواخر
الخاصة
هذا القرن الرجال الذين يرتدون املالبس األوروب ّية ،محطّات السكك الحديديّة ،املوانئ
ّ
الحرضي الجديد ،صاالت املرسح
بالسفن التجاريّة ،بنايات عا ّمة ومزيّنة بشكل باذخ ،النسيج
ّ
وغريها من األمور التي ّ
تدل عىل تحديث املجتمع وعلمنته[[[.

ويف بدايات القرن العرشين «فإ ّن التغريب يستمر أكرث فأكرث :ال تتوقف الصحف األوروب ّية
واألفكار الغربيّة ،واملوضة ،وأحدث التقنيات واأللعاب وأشكال اللهو كالدراجة والسينام ،عن
غزو املدن الكربى لإلمرباطوريّة[[[».
وفيام ييل ميكن أن نرصد أهم املعامل التغريبيّة يف اإلمرباطوريّة العثامنيّة:

ّ
الثقايف
التغريب

يف هو أوسع نطاقًا من غريه ،أل ّن للثقافة مساحة واسعة تشمل يف آن واحد مجموعة
التغريب الثقا ّ
ريا ،وهذا ما يعرتف به املسترشق
مهام متن ّوعة ،وقد تأث ّرت الثقافة العثامن ّية باملؤث ّرات الغرب ّية كث ً
فرانسوا جورجو ويقول« :وبالرغم من الرقابة فإ ّن الحياة الثقاف ّية يف اسطنبول حول عام ()1900
رشبة
ّ
تظل مفعمة بالحركة ،وبالرغم من ارتفاع النربة اإلسالم ّية السائدة ،فإ ّن الحياة الثقاف ّية تعترب م ّ
أكرث من ذي قبل مبثل الغرب[[[» .ويف هذا املحور بالخصوص ميكن أن نشري إىل األمور اآلتية:

الصحافة
قد دخلت الصحافة إىل اإلمرباطوريّة العثامن ّية أواخر القرن الثامن عرش ،حيث صدرت مجموعة
[[[ -الدولة العثامن ّية يف القرن الثامن عرش ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .429-428 :1
[[[ -راجع :فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .63 :2
[[[ -م ن .159-158 :2
[[[ -موت االمرباطورية ،بول دومون ،ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية ) .254-2:253
[[[ -النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .209 :2
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صحف عام (1795م) فرنسيّة ،وقد صدرت أ ّول صحيفة تركيّة يف اسطنبول بأمر محمود الثاين عام
الحقيقي إلّ يف الشطر
(1831م) ،ويرى املسترشق مانرتان أ ّن الصحافة الرتك ّية مل تشهد انطالقها
ّ
الثاين من القرن التاسع عرش[[[ .كام يرى بول دومون أ ّن أكرث الجامعات األثنيّة والطائفيّة كانت لها

خاصة يف اإلمرباطوريّة العثامن ّية وبلغات مختلفة ،يع ّد القاسم املشرتك بينها الدعوة إىل
صحف
ّ
التق ّدم والعدالة واإلخاء[[[ .وعند فرانسوا جورجو يكون املحور هو «االنفتاح األوسع عىل العامل

يب»[[[.
الغر ّ

الرتجمة
يب ظهر مبك ًرا يف الخالفة العثامن ّية ،فالسلطان مح ّمد الثاين (-1451
إ ّن االهتامم بالرتاث الغر ّ

 )1481أمر برتجمة بعض الكتب اليونانيّة والغربيّة املختلفة ،وكان يرغب بالتع ّرف عىل الدين

املسيحي[[[ .وقد م ّر أ ّن السلطان سليامن القانوين ( )1566-1494عندما فتح بالد املجر
ّ
اصطحب معه الكتب.
تأسست أ ّول مطبعة يف الخالفة العثامن ّية عام (1727م) ،قامت بنرش ترجامت كتب
وبعدما ّ

فرنس ّية وإنكليزيّة
خاصة كتب التاريخ والجغرافيا والعلوم[[[ ،كام تزايدت نسبة الكتب املرتجمة يف
ّ
بدايات القرن العرشين.

يقول فرانسوا جورجو« :فحتّى عام (1875م) كانت نسبة املؤلّفات املرتجمة من لغة أجنب ّية إىل

قياسا إىل مجموع الكتب الصادرة منذ إدخال الطباعة .ويف عرص عبد الحميد تنتقل
الرتكيّة (ً )%4،6
يتغي ،ففي زمن التنظيامت كانت الكتب
هذه النسبة إىل ( ،)%23كام أ ّن نوع األعامل املرتجمة ّ
املرتجمة قليلة ،لك ّنها كانت كربى أعامل اآلداب األوروب ّية .وبعد عام (1880م) نجد أ ّن األعامل

أساسا ،تعترب يف غالب ّيتها كت ًبا شعب ّية تتمتّع بتوزيع واسع ،وروايات أخالق ّية،
املرتجمة عن الفرنس ّية
ً

وقصص مغامرات ،وكتب خيال
علمي»[[[.
ّ

[[[ -بدايات املسألة الرشق ّية ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .59 :2
[[[ -فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .71 :2
[[[ -النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .210 :2
[[[ -صعود العثامن ّيني نيقوال فاتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .113 :1
[[[ -الدولة العثامن ّية يف القرن الثامن عرش ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .418 :1
[[[ -النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .210 :2
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نظام التعليم
يب بشكل ملحوظ يف عهد التنظيامت ( ،)1878-1839بد ًءا من
لقد ت ّم االهتامم بالتعليم الغر ّ
العسكري وانتهاء إىل باقي العلوم اإلنسانيّة ،وج ّراء ذلك نشأ جيل أخذ يتع ّمق يف الثقافة
التعليم
ّ
[[[
[[[
الغربيّة  .وكذلك افتتحت الكلّيّات الفرنسيّة واإلنكليزيّة واألمريكيّة شيئًا فشيئًا .

التعليمي ،من
التعليمي القديم ،وانترش «يف جميع املحيط
يب النظام
وقد نسخ هذا التعليم الغر ّ
ّ
ّ
الرشقي يرتضع أفاويق العلوم
كتاتيب األطفال حتّى الجامعات والكلّ ّيات الكربى ،فصار الناشئ
ّ
عىل مناهج غرب ّية»[[[.

يذكر املسترشق بول دومون أنّه يف عهد محمود الثاين ت ّم إنشاء املدارس العلامن ّية األوىل
التعليمي ،ق ّدم فيكتور دوروي
املخصصة لألطفال والبالغني ،ولتفعيل عجلة التغريب يف النظام
ّ
ّ
ين إلصالح التعليم ،وقد ت ّم
وزير التعليم العام يف عهد نابليون الثالث ،مرشو ًعا للسلطان العثام ّ
[[[
تعميمه عام (1869م) ،كام ساعدت فرنسا لتأسيس مجموعة مدارس يف تركيا عىل هذا النحو .

ّ
الفن

متس الطبقة املثقّفة فحسب ،بل تشمل جميع طبقات
من املعامل التغريب ّية األخرى التي ال
ّ
املجتمع ،هو الف ّن بفروعه الكثرية ،ليشمل الرسم والنحت واملرسح واملوسيقى ومنط العمران
والبناء وغريها ،وكان للتغريب فيها ميدان واسع للعمل.
يل ،س ّيام أ ّن جهاز الدولة كان
ين مبؤث ّرات كثرية منها
وقد تأث ّر الف ّن العثام ّ
البيزنطي واإليطا ّ
ّ
من الدعاة إىل ذلك ومن املتح ّمسني إليه ،فالسلطان أحمد الثالث ( )1736-1673قد دعا إىل
ريا من أشكال اللهو واللعب[[[.
اسطنبول عد ًدا من الف ّنانني األجانب ،ونظّم كث ً

ين يلامز أوزتونا بخصوص فرتة حكم السلطان محمود الثاين« :دخلت
يقول املؤ ّرخ العثام ّ
ين ،كانت
املوسيقى الغربيّة البيانو ،الجوقة ،األوركسرتا ،املرسح ،األوبرا ،إىل املجتمع العثام ّ
مؤسسات الدولة
هذه الفنون موجودة سابقًا ّ
يتولها ويقوم بها األوروب ّيون ،واآلن أصبحت من ّ
الرسم ّية[[[».

[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز .507 :2
[[[ -م ن .512 :2
اإلسالمي ،ستودارد .234 :4
[[[ -حارض العامل
ّ
[[[ -فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .93-92 :2
[[[ -الدولة العثامن ّية يف القرن الثامن عرش ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .415 :1
[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز .21 :2
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وبخصوص املرسح فإ ّن السلطان عبد الحميد الثاين كان مول ًعا به ،وقد أمر بإنشاء مرسح يف
يلدز ،ودعا إليه الفرق التمثيل ّية والفرق املوسيق ّية الغرب ّية[[[.
علم بأ ّن املرسح «مأخوذ بالكامل من أوروبا ،إذ يجري ترجمة شيللر وفيكتور هيجو واقتباس
ً

موليري ....إ ّن هذه املرسح ّيات املبن ّية بالكامل يف أغلب األحيان عىل نجاحات املشاهد
األوروبيّة ،تتح ّدث عن إيجابيّات الحضارة الغربيّة ،وتعيل من شأن األفكار وأساليب الحياة الواردة
من أوروبا»[[[.

وبخصوص الرسم «نجد أ ّن عثامن حمدي ( )1910-1842الذي تتلمذ عىل أيدي جريوم

للرسامني األوروبيّني املعارصين[[[».
وبوالنجيه ،يستم ّد إلهامه من الروح االسترشاقيّة ّ

أ ّما الرواية فقد ظهرت عام ( )1870من خالل ترجمة الروايات الغربيّة أمثال البؤساء ،روبنسون
ح ِسن متا ًما أداء وطيفتها الرتبويّة ،إذ تدعو
كروزو ،تيليامك وغريها ،وهي رغم سذاجتها غري أنّها «ت ُ ْ
إىل الحضارة الحديثة ،ويعيل هذا النوع من الروايات من شأن العالقات بني الجنسني ،ويستمتع
األنثوي»[[[.
بتناول مشكلة التح ّرر
ّ

أ ّما بخصوص املوسيقى ،فقد افتتح عام (1831م) معهد لتعليم املوسيقى الغرب ّية عىل
يل ،ث ّم بعدها املوسيقى األملانيّة والفرنسيّة ،وأصبحت املوسيقى الغربيّة ف ًّنا يتذ ّوقه
الطراز اإليطا ّ
املثقّفون[[[.

ويف مجال العمران ومنط البناء وتشييد البيوت والقصور ،فإنّه بعد رجوع املندوبني والسفراء

العثامن ّيني إىل تركيا ،وبعد تدوين مشاهداتهم عن منط الحياة الغرب ّية ونرشها يف البالط واألوساط

يب ،فالصدر األعظم إبراهيم باشا
املثقّفة ،تظهر رغبة يف تغيري منط الحياة وفقًا للنموذج الغر ّ
( )1730-1718بعدما يستمع إىل تقرير مح ّمد أفندي املبعوث إىل أوروبا «يدفع أوساط البالط

والحكومة إىل تب ّني أسلوب حياة جديدة ،ويرمز إىل تشييد القصور ...وإنشاء الحدائق كحدائق مياه

أوروبا العذبة»[[[.

[[[ -النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .210 :2
[[[ -فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .72 :2
[[[ -النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .211 :2
[[[ -فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية).72 :2
[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز .509 :2
[[[ -الدولة العثامن ّية يف القرن الثامن عرش ،مانرتان ،ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .1:415
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ومنذ عهد عبد الحميد الثاين شهدت املدن الكبرية يف اإلمرباطوريّة العثامنيّة تغيريات كثرية،
فهندسة الشوارع ،محطّات السكك الحديديّة ،مكاتب الربيد ،مستودعات السلع ،الفنادق ،الرتام،
املقاهي وغريها من األمور ،فإنّها كلّها مقتبسة من الغرب[[[.
كام أ ّن الصدر األعظم مصطفى رشيد باشا ( )1858-1800كان يرغب يف إعطاء العاصمة
مامثل للحوارض الغربيّة؛ لذا صاغ عام (1836م) مجموعة قوانني ومبادئ ال ب ّد
ً
حا
العثامنيّة ملم ً
[[[
من االلتزام بها يف تخطيط املدن وبناء البيوت ،تحقيقًا لرغبته تلك .

ّ
السياسية
التغريب يف املنظومة

املنظومة السياس ّية متش ّعبة األطراف وينضوي تحتها مجموعة أمور ،من قبيل شؤون الدولة
ونوع ّية نظام الحكم ،الدستور والربملان ،الدبلوماس ّية والعالقات الدول ّية ،شؤون العسكر والحرب
واألحزاب وغريها من األمور ،ونحن نرى أ ّن التغريب قد نال جميع هذه الشؤون.
ففي نظام الحكم وإن كانت الدولة العثامنيّة تتبع نظام اإلمرباطوريّة أو الحكم املطلق للسلطان
إىل حني القرن العرشين ،غري أ ّن سلطات الحاكم ت ّم تقييدها بالربملان ونظام املرشوطة ،حتّى أ ّن
عبد الحميد الثاين بعدما ألغى الربملان اضطر لفتحه من جديد يف أخريات حكومته.
ين يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش ،بعدما أفل نجمه واجه انتكاسات عديدة
إ ّن الحكم العثام ّ
تصب يف مصالحهم
يف العامل ،وبدأت الدول الغرب ّية بالضغط عليه إلجراء اصطالحات سياس ّية
ّ
وتدعم مشاريعهم.
تتغي األمور
وتشت ّد حركة تغريب املنظومة السياس ّية يف فرتة التنظيامت ( ،)1878-1839حيث ّ
صب الدولة بقالب جديد مأخوذ من أوروبا ،وتفتتح وزارات عىل غرار
بشكل تدريجي إىل أن يت ّم ّ
وزارات الدول األوروب ّية ،كالشؤون الخارج ّية والداخل ّية والعدل واملال ّية والتجارة وغريها من
الوزارات[[[ ،وهذا ما يعرتف به املسترشق دومون؛ إذ يقول« :فمنذ ذلك الحني تبدو الدولة العثامنيّة
مز ّودة بنظام حكم مامثل متا ًما لنظام حكم أمم الغرب الحديثة»[[[.
وتأسست يف بدايات القرن
أ ّما األحزاب فقد نشأت يف الربع األخري من القرن التاسع عرش[[[ّ ،
[[[ -فرتة التنظيامت ،دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .112-109 :2
[[[ -م ن .113 :2
[[[ -فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .84 :2
[[[ -م ن .151 :2
اإلسالمي ،ستودارد .46 :4
[[[ -حارض العامل
ّ
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السيايس يف تركيا،
لتتول الحقًا وبالتدريج املشهد
ّ
العرشين أي عام (1902م) حركة (تركيا الفتاة)
ّ
ين عىل يد
وتقوم بتغيري املنظومة السياس ّية نحو العلمنة والليربال ّية ،إىل أن ينهار الحكم العثام ّ
كل أنواع التديّن والتقاليد ،ويفتح الباب أمام الغرب عىل مرصاعيه.
مصطفى كامل أتاتورك ،ليحارب ّ
أ ّما األحزاب فإن أكرث ما كانت تنادي به إنّ ا هو مسألة الح ّريّة والعدالة ،متأث ّرة بالغرب؛ إذ كثري
منها نشأ يف املهجر ج ّراء الخوف من بطش السلطة ،يقول املسترشق األمرييكّ ستودارد« :وأخذ
الشبان املسلمون املتمشّ ية يف عروقهم روح الوطن ّية ،يف ّرون إىل ديار الغربة سع ًيا وراء غرضني:
طلب العلم ،إنشاء الدعوات السياسيّة الح ّرة املنظمة ...ث ّم رشعوا يص ّدرون مئات النرشات والكتب
األدبيّة والثوريّة ،ويبعثون بها خفية إىل أبناء أوطانهم»[[[.

املتمسكني بأذيال الغرب ،أ ّن احتضان
وقد خفي عىل هؤالء املتح ّمسني للح ّريّة والعدالة
ّ
الغرب لهم ودعمه لهم وفتح املجال أمامهم ليس ناشئًا من حبّهم لهم ،بل هي أطامع وأغراض
وإل فهم أبعد ما
اإلسالمي والسيطرة عليهّ ،
استعامريّة ،يرمون من خاللها التدخّل يف شؤون العامل
ّ
إل ألفاظ ال
يكونون من الح ّريّة وحقوق اإلنسان ،وإ ّن شعارات اإلنسان ّية وحقوق اإلنسان «ما هي ّ
معاين لهاّ ،
إل فيام يالئم مصالحهم»[[[.
أ ّما يف مجال القانون ،فكانت تعتمد الدولة العثامن ّية يف بدايات تأسيسها عىل الرشيعة اإلسالم ّية
والتوسع يف األرايض البيزنط ّية والرصب ّية والبلغاريّة
الحنفي ،ولكن ج ّراء الفتوحات
وفق املذهب
ّ
ّ
يف القرنني الرابع عرش والخامس عرش ،تع ّرفت الحكومة العثامنيّة عىل مد ّونات قانونيّة تواجدت
الحنفي للمستجدات الطارئة ،فقد لجأ
يف هذه البلدان ،ونظ ًرا لعدم استجابة ما عندهم من الفقه
ّ
الحكّام إىل االستفادة من تلك القوانني العرف ّية.

ففي منتصف القرن الخامس عرش ،يصدر مح ّمد الثاين سلسلة قوانني عرفيّة يعتمد فيها عىل
مم
مد ّونات اإلمرباطوريّة البيزنط ّية القانون ّية ،وإىل هذا يشري املسترشق نيكورا بقوله« :ولذا فليس ّ
يدعو إىل الدهشة أن نجد يف املد ّونات القانون ّية التي أصدرها السالطني عنارص ترشيع تجد جذو ًرا
ين أو
ين»[[[.
يف أو جرما ّ
عميقة لها يف هياكل لها أصل روما ّ
بيزنطي أو سال ّ
ّ
ويف فرتة التنظيامت اشت ّدت هذه الحركة ،حيث «كانت إحدى املهام الرئيسة التي كان عىل

اإلسالمي ،ستودارد.47 :4 ،
[[[ -حارض العامل
ّ
[[[ -تاريخ الدولة العلية العثامن ّية ،مح ّمد فريد.484 :
[[[ -تنظيم اإلمرباطوريّة العثامن ّية ،نيكورا بيلدبسينو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .172-171 :1
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مكاتب الباب العايل إنجازها تتمثّل يف صوغ قوانني جديدة ،تتامىش مع روح التنظيامت ،قوانني
تليق بدولة حديثة»[[[.
ومل تقترص األمور عىل قانون الدعاوى واملرافعات القضائيّة فحسب ،بل سائر األمور أيضً ا،
ففي عام (1850م) ق ّدمت فرنسا للدولة العثامنيّة منوذج قانون
تجاري جديد[[[ .طب ًعا ال يعني هذا
ّ
رأسا ،إذ إ ّن الظرف مل يسمح لذلك األمر الذي ته ّيأ يف فرتة أتاتورك ،بل كانت
نفي قوانني الرشيعة ً
األمور تجري عىل نوع التوافق والتزاوج بني القوانني العرف ّية املستوردة وبني القوانني الرشع ّية ،وإن
كان عىل حساب الثاين وباستعامل الحيل الرشعيّة.
الحنفي ،واالستصالح يف
ين يلامز« :كان مبدأ االستحسان يف املذهب
يقول املؤ ّرخ العثام ّ
ّ
املذهب املاليكّ ،يوفّران تسهيالت وراحة وح ّريّة ملن بيدهم الصالح ّيات الترشيع ّية يف الدولة.

أفندي،
ين بوضعها ،وأع ّدها شيخ اإلسالم أبو سعود
ّ
وأبدع األمثلة لذلك هي القوانني التي أمر القانو ّ
ين خارق تلبية احتياجات الدولة العامل ّية العظمى لذلك العرص بشكل لطيف
أمكن بها بدهاء قانو ّ
ج ًّدا دون معارضة أحكام الرشيعة»[[[.

يف
وهذا األمر نفسه جرى يف القضاء أيضً ا ،حيث ت ّم فصل القضاء
الديني عن القضاء العر ّ
ّ
الديني ،وهذه املحاكم
ين ،ففي عام (1840م) أنشئت محاكم التجارة منفصلة عن الجهاز
واملد ّ
ّ
كانت «تط ّبق قانونًا مستور ًدا من فرنسا ،وتبارش عملها وفق إجراءات مناظرة لتلك املعمول بها يف
أوروبا»[[[.
املسمة باملحاكم النظام ّية ،واملكلّفة بالنظر
ويف عام (1860م) ت ّم إنشاء شبكة من املحاكم
ّ
يف جميع املسائل التي تخرج عن اختصاص السلطات الدينيّة ،وهذه املحاكم وإن كانت ال تخرج
مم
عن اإلطار
اإلسالمي العام ،غري أ ّن إدارتها كانت بيد العلامنيّني وأصحاب الديانات األخرىّ ،
ّ
شكّلت ثورة حقيق ّية وصامتة نحو علمنة القضاء.

وقد انطىل األمر عىل العلامء آنذاك وعىل شيوخ اإلسالم ،حيث مل ينتبهوا إىل ما يجري وراء
يل
األكمة ،وتصوروا أ ّن األمور تجري وفق الرشيعة اإلسالم ّية ،وأ ّن اإلصالح إنّ ا هو إصالح داخ ّ
قائل« :ومن املؤكّد أ ّن
ال عالقة له مبؤث ّرات أجنب ّية ،وإىل هذا األمر يشري املسترشق بول دومون ً

[[[ -فرتة التنظيامت ،دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .88 :2
[[[ -م ن .88 :2
[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز .465 :2
[[[ -فرتة التنظيامت ،دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .90 :2
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انتامء الحقوقيّني املكلّفني بوضع القوانني الجديدة وإنشاء الهياكل القضائيّة الجديدة كلّهم تقري ًبا
إىل فريق العلامء قد س ّهل األمور ،فقد أمكن بهذا الشكل إلصالح القانون أن يظهر -إىل ح ّد بعيد-
حا ناب ًعا من الداخل ،وبهذا الشكل ت ّم مترير كثري من أقراص العالج ،مبا يف ذلك
بوصفه إصال ً
املسيحي»[[[.
القرص امل ّر إىل ح ّد ما ،واملتمثّل يف اعتامد قوانني مأخوذة عن الغرب
ّ

وهكذا مل ينتبه شيوخ اإلسالم إىل ما خ ّبأه املتلبسون بلباس اإلسالم ظاه ًرا واملتغربنون باط ًنا،
إىل أن انتهت األمور إىل عام (1913م) ،حيث «أصدرت الحكومة ترشي ًعا جدي ًدا يح ّد بشكل
واملفسين اآلخرين للرشيعة،
ملحوظ من مجال تدخّل املحاكم الدينيّة ،ويضع القضاة الرشعيّني
ّ
تحت سيطرة سلطات مدنيّة ،وسوف يكون ذلك تدشي ًنا لسياسة علمنة نشيطة سوف تؤ ّدي يف
تبديل
ً
ين
غضون سنوات قليلة إىل تبديل املشهد
محسوسا»[[[.
ً
ّ
يس العثام ّ
املؤس ّ
يب فيه
هذا كلّه بخصوص القانون والقضاء ،أ ّما يف مجال العسكر والجيش ،فقد بدأ التأثري الغر ّ
ين مد ّربني من شتّى دول الغرب لتعليم الجيش وتحسني
مبك ًرا ،حيث استجلب السلطان العثام ّ
ين جودت باشا ،حيث قال« :وكان ترتيب
املع ّدات العسكريّة ،وأشار إىل هذا األمر املؤ ّرخ العثام ّ
العسكر الجديد وانتظامه موقوفًا عىل استجالب معلّمني ومهندسني من أوروبا»[[[.

ين ،بدأ عام (1728م) ،ويف عام
إ ّن التدريب والتعليم عىل النمط األورو ّ
يب يف الجيش العثام ّ
( )1791بدأ سليم الثالث يف تأسيس جيش النظام الجديد ،مز ّودين بالعلوم الحديثة وعىل الطراز
يب[[[ ،وهكذا استم ّر األمر عند باقي السالطني العثامنيّني ،وممّ يؤسف له أ ّن عمل هذه
األورو ّ
يصب يف مصلحة الدين واأل ّمة اإلسالم ّية ،بل أصبحت أداة لقمع املسلمني املناوئني
الجيوش مل
ّ
للخالفة العثامن ّية من جهة ،وأداة للدول الغرب ّية يف رضب خصومهم من جهة ثانية من خالل عقد
ين أريق دمه
ين ،وكم من مسلم عثام ّ
تحالفات واهية ،فكم من دم املسلمني أريق بيد الجيش العثام ّ
حفاظًا عىل مصالح دول غربيّة تجاه دولة غربيّة أخرى!.

ّ
االقتصادية
التغريب يف املنظومة

ريا من الحروب قد
إ ّن االقتصاد هو عصب الحياة ورأس مال التق ّدم والرقي ،ولذا ترى أ ّن كث ً
[[[ -فرتة التنظيامت ،دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية).91 :2 ،
[[[ -موت اإلمرباطوريّة ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .323 :2
[[[ -تاريخ جودت.137 :
[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز .411 :2
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حدثت نتيجة للعثور عىل موارد ماليّة جديدة أو الحصول عىل أسواق لترصيف املنتوجات،
والسيطرة عىل املال يعني السيطرة عىل املجتمع؛ لذا حاول الغرب استغالل هذا األمر لتضعيف
الدول األخرى من جهة ،وتقوية نفسه من جهة أخرى ،واستعملوا لذلك أخبث األساليب وبأبشع
الطرق ،بحيث أصبح االقتصاد واملال من أقوى سبل هيمنة الغرب عىل الدول واستعامرها.
وهذه هي القرصنة االقتصاديّة التي أشار إليها جون بركنز ،حيث تعتمد عىل إعطاء قروض،
خلق رشكات تجاريّة كبرية تابعة للقوى العظمى ،إنهاك البالد بالديون وما شاكل لتت ّم السيطرة،
إذ يقول« :ويحقّق قرصان االقتصاد أكرب نجاح عندما تكون القروض كبرية لدرجة تضمن عجز
الدولة املستدينة عن سداد ما عليها من ديون يف ظرف سنوات قليلةٍ .
آنئذ نسلك سلوك املافيا،

رطل من اللحم مقابل الدين ،وتتض ّمن قامئة طلباتنا واحدة أو أكرث من التايل :السيطرة عىل
ونطلب ً
تصويت الدول يف األمم املتحدة ،أو إنشاء قواعد عسكريّة ،أو الهيمنة عىل موارد الرثوة كالبرتول
ً
أو قناة بنام .بالطبع يبقى البلد
مثقل بالدين ،وبذلك يضاف بلد آخر إىل إمرباطوريّتنا العامليّة»[[[.

خ التبع ّية االقتصاديّة« :نحن
ويقول يف رشح وتوضيح الخدع املستخدمة إللقاء الدول يف ف ّ
اليوم ال نحمل سيوفًا ،وال نرتدي درو ًعا أو مالبس تعزلنا عن غرينا ...نزور مواقع املرشوعات،
ونتسكّع داخل القرى الفقرية ،نتظاهر بإنكار الذات ،ونح ّدث الصحف املحلّيّة عن األعامل
اإلنسان ّية العظيمة التي نؤ ّديها .نغطّي طاوالت مؤمترات اللجان الحكوم ّية بأوراقنا ومشاريعنا
املال ّية ،ونحارض يف كل ّية إدارة األعامل يف هارفارد عن عجائب املرشوعات الكربى»[[[.

وليست هذه القرصنة بجديدة ،بل استعملتها الدول الغرب ّية تجاه الحكومة العثامن ّية لإلطاحة بها
والسيطرة عليها ،يصف املسترشق مانرتان القرن الثامن عرش بأنّه بداية حقيق ّية لهجوم الدولة الغرب ّية
عىل الدولة العثامن ّية عسكريًّا واقتصاديًّا ،ويقول بهذا الصدد« :سوف يشهد القرن الثامن عرش تط ّور
يب يف التجارة الدوليّة لإلمرباطوريّة العثامنيّة ،وهو وجود راجع إىل انطالق رأسامليّة
وجود غر ّ
وتعب عن نفسها من خالل إنشاء أو توسيع الرشكات التي
مريكانتيل ّية (تجاريّة) تدعمها الحكومات
ّ
ريا من السلطة بل
تستفيد يف املوقع من دعم السفراء والقناصل ،ويفرض هؤالء األخريون قد ًرا كب ً
واملطالب ،مبا يتناسب مع تضاؤل الق ّوة العثامن ّية ،وعندئذ يجري استخدام االمتيازات عىل نطاق
جار الغربيّني املتواجدون يف ثغور اإلمرباطوريّة[[[».
واسع لحساب الت ّ
االقتصادي لألمم ،جون بركنز.24 :
[[[ -االغتيال
ّ
[[[ -م ن.27:
[[[ -الدولة العثامن ّية يف القرن الثامن عرش ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .429 :1
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قائل« :إ ّن أوروبا التجار
االقتصادي ً
التوسع
ويكشف القناع عن النوايا واألهداف من هذا
ّ
ّ
االقتصادي
والرشكات ،ترتدي قناع النوايا الحسنة ليتس ّنى لها بشكل أحسن التسرت عىل االستيالء
ّ
عىل األسواق ،وعىل االستحواذ عىل املواد األ ّول ّية ،وعىل السيطرة السياس ّية يف نهاية األمر[[[».

العسكري ،حيث يصف بقوله« :أعني
السلمي أمام الفتح
وهذا ما يس ّميه مسترشق آخر بالفتح
ّ
ّ
استقالل مخرتق السياج ،برؤوس األموال الغرب ّية مت ّد
ً
به القبض عىل خناق بالد رشق ّية مستقلّة
بها الدولة الفاتحة تلك البالد عىل شكل القروض واالمتيازات ،ومتى ما ت ّم ذلك أخذت السيطرة
السياسيّة تبدو شيئًا فشيئًا»[[[.
الرويس لوتسيك يشهد بأ ّن االمتيازات التجاريّة التي أُعطيت لدول الغرب،
كام أ ّن املسترشق
ّ
االستعامري[[[.
كانت وسيلة من وسائل االستعباد
ّ

خ آخر وقعت فيه تركيا أ ّدى إىل تبع ّية تا ّمة ،وقد أشار
ثم إ ّن االنخراط يف االقتصاد
العاملي ف ّ
ّ
املسترشق البيدس إىل أ ّن التنمية االقتصاديّة العثامن ّية كانت معتمدة عىل قروض أوروب ّية ،حيث
تستخدم تلك األموال يف م ّد سكك الحديد وإنشاء املرافق العا ّمة األخرى ومتويل النفقات
العسكريّة ،وعندما مل تتمكّن الدولة العثامن ّية من تسديد الديون املرتت ّبة عليها ،اضط ّرت للموافقة
لحل مسألة الديون ،وعليه «منذ ذلك التاريخ وصاع ًدا أحكمت البنوك
عىل نوع من اإلدارة األجنب ّية ّ
ين»[[[.
األجنب ّية قبضتها عىل االقتصاد العثام ّ

االقتصادي ،فهناك الهيمنة الثقاف ّية أيضً ا،
ومضافًا إىل األهداف السياس ّية الكامنة يف التغريب
ّ
تغي سلوك املجتمع ومنط الحياة ،فإ ّن التجار «يقومون أيضً ا برتويج الحياة والفنون التقن ّية
حيث ّ
والفلسفات ...ومه ّمة متويل التغيري»[[[.

وقد شكا غري واحد من الوطن ّيني من هذه الحالة ،واتّجاه الناس إىل سلوك الحياة الغرب ّية،
جه نحو زخرف الحياة الدنيا ،والتش ّبه يف املأكل وامللبس واملسكن بالغرب ّيني[[[.
والتو ّ
يب،
االقتصادي ،أال وهو ترك املنتوج
ومث ّة أثر آخر نتج من التغريب
ّ
جه نحو الغر ّ
الوطني والتو ّ
ّ

[[[ -الدولة العثامن ّية يف القرن الثامن عرش ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية).434 :1 ،
اإلسالمي ،ستودارد .7 :4
[[[ -حارض العامل
ّ
[[[ -تاريخ األقطار العرب ّية الحديث ،لوتسيك.25 :
[[[ -تاريخ املجتمعات اإلسالم ّية ،البديس.823 :2
[[[ -فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .81 :2
[[[ -للمزيد راجع :حياة الرشق ،مح ّمد لطفي جمعة.175 :
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جب املسترشق األمرييكّ
ريا ما كان اإلنتاج
الوطني أفضل من نظريه الغر ّ
يب ،وهذا ما أثار تع ّ
وكث ً
ّ
املايل ترك آثا ًرا
ّ
ستودارد وغريه من مفكّري الغرب[[[ ،وقد أشار مسترشق آخر إىل أ ّن التغريب
يب،
جه نحو الكامل ّيات وتقليد النمط الغر ّ
مبارشة وغري مبارشة عىل املجتمع الرتيكّ ،من حيث التو ّ
يل وتدمري الصناعات املحلّ ّية[[[ ،كام أ ّن مح ّمد لطفي جمعة يستشهد مبسألة
وترك اإلنتاج الداخ ّ
جب من الدولة كيف أنّها تشرتي للجيش الطرابيش املصنوعة يف الغرب وترتك
الطرابيش ،ويتع ّ
الوطني مع كونه أفضل ،ويرى أ ّن ذلك كان بسبب التدخّل األجنبي لدعم تجارته عىل
اإلنتاج
ّ
حساب الوضع
يل[[[.
ّ
االقتصادي الداخ ّ
االقتصادي أيضً ا ،سعي الرشكات التجاريّة الغربيّة لرضب العملة
ومن اآلثار األخرى للتغريب
ّ
الوطن ّية أي اللرية الرتك ّية ،بهدف رشاء املواد الخام بسعر بخس[[[.

تغريب املجتمع
مستقل ،بل
ّ
كل شخص لنقوم بدراسته بشكل
ليس املجتمع حالة مستقلّة عن أفراده وما ينتجه ّ
املجتمع هو املجموع املتك ّون من األشخاص والجامعات واألفكار والتجارة والسياسة وغريها
من األمور ،وكالمنا السابق عن التغريب يف الثقافة والسياسة واالقتصاد هو مبجموعه عبارة أخرى
عن تغريب املجتمع؛ إذ املجتمع -كام قلنا -ليس مبعزل عن أفراده ،ولكن اقتضت العادة تصنيف
وكل
خاص كنمط الحياة واألرسة ومق ّومات الهويّة وما شاكلّ ،
بعض املوارد ضمن املجتمع بشكل
ّ
هذه األمور قد نالها التغريب عىل أوسع نطاق.
وكام يقول ستودارد« :فإ ّن ما بلغته الروح الغرب ّية يف الرشق من سعة االنتشار وش ّدة التأثري ،هام
ً
من األه ّم ّية بحيث لو أردنا الكالم عليه
تفصيل استغرق ذلك املجلّدات الضخام[[[.

اإلسالمي ،ستودارد .208 :4
[[[ -انظر :حارض العامل
ّ
[[[ -العثامن ّيون تفكيك الصور ،اندرو ويتكروفت.206:
[[[ -انظر :حياة الرشق ،مح ّمد لطفي جمعة.188 :
[[[ -انظر :تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز .574 :2
اإلسالمي ،ستودارد .237 :4
[[[ -حارض العامل
ّ
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اخلاتمة
مست الدولة واالقتصاد والثقافة
إ ّن عوامل التغريب يف املجتمع الرتيكّ أنتجت معامل تغريبيّة ّ
ومسته رشارتها.
واملجتمع ،حتّى أ ّن الدين مل يسلم من الغربنة ّ

كل
مل يكن املجتمع الرتيكّ بد ًعا من سائر املجتمعات ،فالعوامل تلك تنتج املعامل نفسها يف ّ
مكان ،فإذا طُبّقت تلك العوامل يف إيران أو مرص أو الهند لحصدت النتائج نفسها؛ إذ الغرب هو
تتغي خططه وبرامجه االستعامريّة أينام كان.
الغرب مل ّ

الحل ،النظر يف حالة تركيا ،حيث
ّ
اإلسالمي الذي يرى أ ّن االسالم هو
ينبغي عىل الخطاب
ّ
تح ّولت من دولة كانت ت ُعد عاصمة الخالفة اإلسالم ّية إىل دولة علامن ّية ليس للدين فيها أثر عىل
يد كامل أتاتورك ،ليقف عىل مناورات الغرب وخططه الناعمة والصلبة التي أطاحت باألمرباطوريّة
العثامن ّية خالل م ّدة زمن ّية قليلة ال تتجاوز القرن الواحد.

حس ّية مؤملة عن تركيا ،حيث يشري إىل أنّه ال توجد يف تركيا
ينقل لنا املسترشق كامبفامير صورة ّ
حركة إسالم ّية ،وصارت تركيا دولة غري إسالم ّية ،فليس يف مدارسها ثقافة إسالم ّية ،واللغة العرب ّية
ال يسمح بتعليمها ،والحكومة الرتكيّة راغبة عن اإلسالم ،والبالد مفتوحة عىل مرصاعيها أمام مدنيّة
[[[
رش
أوروبا مبا تحمل من ّ

كل تاثري تغري ًبا؛ إذ ال ضري يف االستفادة من التقنيات الحديثة،
كل اقتباس من الغرب أو ّ
ليس ّ
مبني عىل التسخري ،فالله سبحانه وتعاىل
وأسباب الرفاه والراحة ،أينام كان املنشأ؛ إذ نظام الكون ّ
سخّر الناس لبعضهم ،فاإلنسان بطبيعته وفطرته يتّجه لس ّد حاجاته ،إ ّما من خالل ما يقوم به هو،
مم يصنعه غريه ،سواء أكان يف الشامل أم يف الجنوب ،يف الغرب أم يف
أو من خالل االستفادة ّ
الرشق .واملذموم الذي نع ّده تغري ًبا ،هو االنبهار بالغرب والوصول إىل التل ّبس مببادئه وأسسه وترك
الهويّة القوميّة والدينيّة والوطنيّة.

اإلسالمي بالحالة الغربويّة ،بعدما
مم يوجب العجب استمرار بعض النخب الفكريّة يف العامل
ّ
ّ
حتها،
ّ
رأينا أ ّن الغرب نفسه قد
تخل عن كثري من مبادئه التي كان يظ ّن فيام مىض خلودها وص ّ
فظهرت املابعديّات س ّيام ما بعد الحداثة وما بعد العلامن ّية ،فاألجيال السابقة التي شهدت صدمة

[[[ -مرص وآسيا الغرب ّية ،كامبفامير( 104-103:ضمن كتاب وجهة اإلسالم) .ونحوه أيضً ا :تاريخ املجتامت اإلسالم ّية ،البيدس.825 :2
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ربا كانت معذورة لو أصابها لوثة التغريب ،غري أ ّن جيل الحارض غري معذور يف ذلك
الغربّ ،
يب املعارص إىل
ين العر ّ
بعدما انقلب الغرب عىل نفسه .وبهذا الصدد يشري أحد ر ّواد الفكر العلام ّ
يف
غض النظر عن نقد الحداثة يف الغرب بدافع
أ ّن الخطاب
الحداثوي قد تع ّمد ّ
ّ
أيديولوجي معر ّ
ّ
رسختها موجة الحداثة
بحت؛ إذ ساد يف الغرب نقد حا ّد أعاد النظر يف جميع اليقين ّيات التي ّ
يف الغرب ،وطال هذا النقد القيم العقالنيّة واإلنسانويّة والرأسامليّة والتقنيّة وغريها ،ولكن الفكر
يب تع ّمد إخفاء هذا الجانب ،وعدم التأث ّر به ،وعدم التعامل معه ،بل طفق ينهل من منظومة
العر ّ
يب السابق ،وسبب ذلك يعود إىل حاجتهم إىل خطاب الحداثة من دون خطاب مساءلة
الفكر الغر ّ
الحداثة ونقدها[[[.
كل يشء ،ال يعني
تغريبي يف اإلمرباطوريّة العثامن ّية يحاول غربنة ّ
إ ّن ما ذكرناه من وجود ت ّيار
ّ
نجاح هذا الت ّيار مئة باملئة ،بل كان هناك تيا ّر معارض أيضً ا يف عا ّمة الناس ويف طبقة العلامء ،ومل
يكتسح التغريب الساحة العثامنيّة متا ًما.

ففي منتصف القرن السادس عرش ت ّم إعدام ثالثة من العلامء بسبب تفكريهم املتح ّرر ،وكذلك
العلمي املعارص الذي حدث يف أوروبا،
أي فرصة يستفيد منها العثامن ّيون من التق ّدم
ت ّم استبعاد ّ
ّ
عن طريق خطر استرياد الكتب املطبوعة[[[.

ويف الفرتة املمت ّدة من  1700إىل 1774م ظهرت حركة إسالم ّية نشطة تعارض اإلصالحات
املتأث ّرة باألفكار والتقنيّات األوروبيّة[[[ ،كام أ ّن الشعب س ّمى السلطان محمود الثاين (-1785
التغريبي بدأ يخرس نو ًعا ما يف
« )1839كاوور بادشاه» أي البادشاه الكافر [[[.كام أ ّن االت ّجاه
ّ
زمن السلطان عبد الحميد الثاين ( ،)1918-1842حيث ظهرت يف صفوف املثقّفني اإلسالم ّيني
اتّجاهات معادية للغرب ،يقول الباحث ويتكروفت( :وبحلول عام 1900م كان الخوف من الهيمنة
صحفي آنذاك« :لقد اجتذبنا
األوروبيّة قد شاع يف أوساط املسلمني العثامنيّني)[[[ .وقد كتب شاب
ّ
التغريب من نواح كثرية ،لكن الغرب هو اإلمربيال ّية ،وطاملا كان البلد شبه مستعمرة يف أيدي
اإلمربيال ّيني ،وطاملا ظلّت االمتيازات قامئة ،فقد كان من الصعب الدفاع عن الغرب[[[» .ولكن
[[[ -من النهضة إىل اإلصالح ،عبد اإلله بلقزيز.28-27 ،
اإلسالمي والغرب ،هاميلتون جب .218 :2
[[[ -املجتمع
ّ
[[[ -الدولة العثامن ّية يف القرن الثامن عرش ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .411 :1
[[[ -تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز .21 :2
[[[ -العثامن ّيون تفكيك الصور183 :
[[[ -موت اإلمرباطوريّة ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن ّية) .281 :2
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مع هذا بقي الح ّ
التغريبي نشطًا بسبب دعم جهاز الدولة له ال سيّام بعض الوزراء وأصحاب
ظ
ّ
املناصب ،وكذلك بعض املثقّفني والنخب ،إىل أن وصل األمر عىل يد أتاتورك من محاربة سافرة
للدين وملظاهر التديّن.
إ ّن منوذج الدولة العثامنيّة خري دليل ملموس عىل فشل اآلراء والنظريّات التي ترى أ ّن التق ّدم
حا ملا انهارت الدولة العثامن ّية
والرقي يحصل باقتفاء النموذج الغر ّ
حا وصحي ً
يب؛ إذ إ ّن هذا لو كان متا ً
بكل جهدها اللهث وراء الغرب واقتفاء أثره ،حتّى أ ّن علامن ّية أتاتورك الصارخة مل تكن
التي سعت ّ
شفيعة لرتكيا يك تدخل يف حقل الدول األوروبيّة وتلحق بهم ،بل بقيت محسوبة عىل دول الرشق

األوسط املص ّنفة ضمن العامل الثالث ،وعليه فقد بات رساب الغرب مكشوفًا أمام الناظرين ،حيث
إنّه ال يزيد الظآمن إالّ عطشً ا ولَ ْهثًا.
اإلسالمي اليوم يف سبيل إعادة نهضته ليس هو نفي الغرب بتاتًا وال هو
إ ّن ما يحتاجه العامل
ّ
التغريب ،بل االعتامد عىل النفس ،وتفعيل الطاقات الكامنة يف جسد األ ّمة ،مع االستفادة من آخر
توصل إليه العلم ،ومحاولة اإلسهام فيه؛ إذ العلم واملعرفة واإلبداع ليس حك ًرا عىل أحد ،بل هو
ما ّ
موزّع بني البرش عىل السويّة ،وإنّ ا بحاجة إىل تفعيل وجهد ومثابرة؛ إذ «ليس اإلنسان إلّ ما سعى».
(وكأنّ ا غاب ع ّنا أ ّن االنفتاح عىل العامل من حولنا واالنتفاع بثقافاته وعلومه أمر ،وأ ّن نفي
الذات وتغيري الجلود واالغرتاب يف اآلخر أمر آخر)[[[ .فعندما نأخذ ونقتبس من اآلخر ،ال يعني أن
نقف أمامه مكتويف األيدي ومنبهرين ،بل نشاطره الرأي واإلبداع ،ونستفيد لنضيف إىل عجلة العلم
أي أحد ألخذ العلم واملعرفة -رشقًا أو غربًا -إنّ ا ال نريد أن
نقطة ،نحن ال نتح ّرج من التتلمذ عند ّ
نبقى تالميذ إىل األبد!.
ولنختم كالمنا مبا قاله األمري شكيب إرسالن« :رائحة التفرنج تؤذيني ،فالتفرنج ال يفيد شيئًا،
والتعلّم غري التفرنج ،واليابان ّيون تعلّموا وبقوا يابان ّيني بجميع عواطفهم وأطوارهم وأوضاعهم[[[.»...

[[[ -شعرنا القديم والنقد الجديد ،وهب رومية.21 :
[[[ -حياة الرشق ،محمد جمعة(19 :نقلً عن مجلّة الكويت العدد الرابع شعبان .)1350
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املصادر واملراجع
االقتصادي لألمم ،جون بركنز ،دار الطناين للنرش.
1.1االغتيال
ّ
2.2أهداف التغريب ،أنور الجندي ،من إصدارات اللجنة العليا للدعوة اإلسالميّة يف األزهر.
تعصب اإلسالم ،شكيب أرسالن ،ط الثالثة 1995م دار ابن حزم.
3.3
يب أم ّ
ّ
التعصب األورو ّ

4.4العثامن ّيون تفكيك الصور ،أندرو ويتكروفت ،ط األوىل  2014مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث اإلسرتاتيج ّية.

يب.
5.5تاريخ األقطار العرب ّية الحديث ،لوتسيك ،ط التاسعة  ،2007دار الفارا ّ

6.6تاريخ الدولة العثامنيّة ،مجموعة مؤلّفني ،إعداد روبري مانرتان ط األوىل  1992دار الفكر
القاهرة.
الهنداوي.
مؤسسة
ّ
7.7تاريخ الدولة العثامنيّة ،مح ّمد فريد ،طبع عام 2012م ّ

مؤسسة فيصل للتمويل تركيا.
8.8تاريخ الدولة العثامن ّية ،يلامز أوزتونا ،طبع عام ّ 1988
9.9تاريخ جودت ،ترجمة عبد القادر أفندي ،طبع عام 1308هـ ،مطبعة جريدة بريوت.

يب ،زيك نجيب محمود ،ط التاسعة عام 1993م ،دار الرشوق.
1010تجديد الفكر العر ّ

يب ،جريمي
1111تفتيت الرشق األوسط ،تاريخ االضطرابات التي يثريها الغرب يف العامل العر ّ
سولت ،ط األوىل2011 ،م ،دار النفائس.
الحلبي.
اإلسالمي ،لوثروب ستودارد ،القاهرة 1352هـ ،مكتبة البايب
1212حارض العامل
ّ
ّ

الهنداوي عام 2012م.
1313حياة الرشق ،دوله وشعوبه وماضيه وحارضه ،مح ّمد لطفي جمعة،
ّ
1414شعرنا القديم والنقد الجديد ،وهب رومية ،سلسلة عامل املعرفة رقم .207

1515ملاذا يهيمن الغرب اليوم ،إيان موريس ،ط األوىل 2018م ،مركز مناء للبحوث والدراسات.
1616من النهضة إىل اإلصالح ،عبد اإلله بلقزيز ،مركز دراسات الوحدة العربيّة.
1717نزعة التغريب ،جالل أحمد ،ط  ،2عام 2005م ،دار الهادي.

الريض ،طبع عام  ،2011العتبة العلويّة املق ّدسة.
1818نهج البالغة ،جمع الرشيف
ّ
االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

224

االستغرابوالغرب
العالم اإلسالمي

اإلسالمي والغرب ،هاميلتون جب وهارولد باون ،ط ،1عام 2012م ،هيئة أبو
1919املجتمع
ّ
ظبي للسياحة والثقافة.
2020األزمات الرشقيّة ،املسألة الرشقيّة واللعبة الكربى  .1914 – 1768هرني لورنس ط،1
القومي للرتجمة.
 ،2018املركز
ّ

2121نقد الرش املحض ،نظريّة االستبداد يف عتبة األلف ّية الثالثة ،مطاع صفدي ،ط،2001 ،1
القومي.
مركز اإلمناء
ّ

2222فرنسا واإلسالم من نابليون إىل ميرتان ،جاك فرميو ،ط ،1991 ،1دار قرطبة.

2323تاريخ االصالحات والتنظيامت يف الدولة العثامن ّية ،أنكه لهارد ،ط ،2017 ،1دار ومؤسسة
رسالن.
للمتوسط ،إيف الكوست ،ط ،2010 ،1الكلمة.
2424الجغرافيا السياس ّية
ّ

يب.
2525تاريخ املجتمعات اإلسالميّة ،أيرا م .البيدس ،ط الثانية دار الكتاب العر ّ

اإلسالمي ،إعداد وتقديم :هاملتون
2626وجهة اإلسالم نظرة يف الحركات الحديثة يف العامل
ّ
القومي للرتجمة عام .2008
جب ،املركز
ّ
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األنطولوجي للحداثة
نقد التأسيس
ّ

تنظري الغرب يف منظومة ّ
محمد عثمان اخلشت
محمود حيدر

[*]

[[[

الفكري عند املفكّر
تسعى هذه الدراسة إىل تعيني األسس املعرف ّية لنقد الغرب يف املرشوع
ّ
املرصي محمد عثامن الخشت؛ وألجل اإلحاطة بهذا املسعى ،متيض الدراسة إىل استقراء
ّ
منهج ّيته النقد ّية من خالل سلسلة ثر ّية من أعامله يف ميدان الفلسفة وعلم االجتامع والالَّهوت
أي مدى اقرتن نقد
النقدي وفلسفة الدين .ولسوف َّ
يتبي للناظر يف منظومة الخشت النقديّة إىل ّ
ّ
الغرب الحديث مبراجعة عميقة لذهن ّية النخب العرب ّية واإلسال ّمية التي عاشت دهشة الحداثة وملّا
تتخلّص من سطوتها بعد.

ِّ
املحرر

حظْنا أنّه يستمع إىل خطبة
لو أطللنا عىل أعامل املفكر املرصي محمد عثامن الخشت �لَالَ َ
الغرب بأذن واعية ،ثم أن يقرأها بعناية من أجل أن يقف عىل ما تختزنه من مسائل ومشكالت .وأميل
إىل القول إ ّن الرجل مل ّا كتب عىل نفسه متاخمة الغرب انطالقًا من خصوصيّته العربيّة واإلسالميّة،
الحضاري
كان يدرك أ ّن الحداث َة هي لغ ٌة من قبل أن تكون بنيانًا حضاريًّا ،وأ ّن لغة الغرب هي الوعاء
ّ
لكل ما يعرب عن مذاهبهم وميولهم وأهوائهم .ومل َّا
للشعوب األوروب ّية واألمريك ّية ،وهي حاوية ّ
أول ،ليقف عىل اختباراتها ومعارفها ،وثان ًيا ،ليعاين وينقد ما استرت منها
َصد إىل فهمها فلثالثة دواعًٍ :
ق َ
من معاثر ،وثالثًا ليتح ّرى مآالت الحداثة بعدما آل أم ُرها إىل ظالميّة السلطة الكولونياليّة ومظاملها.
سوف يأخذ مح ّمد عثامن الخشت بهذه املنهجية وهو يجول محاريب الحداثة وقيمها .ولقد بدا
للناظر يف أعامله النقديّة لثقافة الغرب أنّه وهو يهاجر إىل منازلها القصيّة يف اختباراتها والتباساتها
ومطارحها الغامضة ،مل ينفصل عن مرشقيّته وثقافته اإلسالميّة .األمر الذي سيكون له مكانة حاسمة
*ـ مفكر وأستاذ محارض يف الفلسفة واإلله ّيات -لبنان..
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يف تشكيل دربته الجامعة بني منهجني يبدوان متناقضني ألهل العقل املحض :منهج الوحي،
يل.
ومنهج االستدالل العق ّ

يف املنهج وآليات النقد
ألجل تظهري غايته التنظرييّة ،أخذ مح ّمد عثامن الخشت مبنهج ّية مركّبة تقوم عىل تفعيل ثالثة
خطوط متوازية ومتالزمة يف الوقت عينه:
األ ّول :التع ّرف عىل املجتمعات الغرب ّية كام هي يف واقعها ،من خالل مواكبة تط ّوراتها العلم ّية
والفكريّة والثقاف ّية والسياس ّية ،وكذلك عرب ما تق ّدمه نخب هذه املجتمعات من معارف يف سياق
إعرابها عن القضايا واملشكالت التي تعيشها يف مطلع القرن الحادي والعرشين.
الثاين :التع ّرف عىل املناهج واآلل ّيات التي اعتمدها الغرب حيال الرشق واملجتمعات اإلسالم ّية
عىل وجه الخصوص ،وذلك بقصد جالء كثري من الحقائق وتبديد األوهام التي استحلّت تفكري
يل.
رشيحة واسعة من املثقّفني العرب واملسلمني بسبب االسترشاق الكولونيا ّ
الثالث :وهو خ ّ
ط املراجعة النقدية لقيم الغرب ومعارفه التأسيسية.

وتب ًعا لهذه املنهج ّية سعينا إىل تظهري مرشوعه الفكري ضمن ثالث دوائر رتَّبناها عىل الوجه
اآليت:
الفلسفي للحداثة ،وفيه مساجلة لظاهرتني
املؤسس كمنهج للتنظري –  -2نقد البيان
- 1السؤال
ِّ
ّ
فلسف ّيتني :نقد العقالن ّية النقديّة عن كانط ،ونقد العقالن ّية املنحازة عند هيغل -3 -نقد أطروحات
هيغل حول اإلسالم.

الدائرة األوىل :السؤال ّ
املؤسس كمنهج للتنظري

يجاوز املرسى الذي رست فيه مجهودات الربوفسور الخشت ،ما أَلِفَته الدراسات واألبحاث
املؤسسة التي أخذت بها امليتافيزيقا وح َّولتها إىل
األكادمييّة الكالسيكيّة .مال إىل مساجلة األسئلة
ِّ
الجامعي
إل األقلّون ممن امتهنوا الدرس
خاصية ال ينالها ّ
أيقونة ال تقبل املجادلة والنقض .وهذه
ِّ
ّ
أو انشغلوا باملق ّررات التعليم ّية الصارمة ،بهذه املجاوزة جازت مناظرته بوصف كونه منظِّ ًرا ميسك
بناصية السؤال استمساك السائل املسؤول .أدرك أ ّن التنظري يف مآالته القصوى غري موقوف عىل
متبص يروم معاينة القابليّات
أي يشء ،مجهود
ِّ
توصيف ظواهر األفكار واألحداث ،وأنّه قبل ّ
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الكامنة وراء الظواهر ،واملفضية من مث ّة إىل والدتها؛ من أجل ذلك ميت ّد األفق الذي يتّخذه املنظِّر
يشق عىل الفهم .أدرك أيضً ا أ ّن األمر
مسلكًا له ،إىل عمق الفكرة ومنشأ الحدث ليستظه َر منهام ما َّ
يب الراهن وأحداثه ،من أجل أن يعاين ما يحتجب
نفسه ينبغي أن يجريه التنظري حيال الزمن العر ّ
يف تح ّوالته ،وجالء ما يحيط به من لَ ْب ٍ
س واشتباه ،وعليه فإ ّن مه ّمته كمنظِّر سلكت يف اتجاهني
وجوهري يف الجهود التي يبذلها
وتاريخي .ومثل هذا التالزم هو شأن أصيل
أنطولوجي
متالزمني:
ّ
ّ
ّ
حق التفكّر بهام م ًعا،
املنظِّر حتى يتع ّرف عىل العامل وفهم حقائقه املعلنة واملسترتة؛ من أجل ذلك ّ
القهري الذي اقرتفته الفلسفة األوىل وامتداداتها املعارصة بني
وذلك خالفًا ملا درج عليه الفصل
ّ
الظواهر ومصدرها األصيل .بهذا املعنى رمى مسلكه يف التنظري النفاذ إىل قلب الحوادث التاريخ ّية
الستكشاف أسباب ظهورها ،أي متاخمة املبدأ الذي بسببه ولدت األحداث من األفكار ،واألفكار
من األحداث ،ث ّم أن ينتقل إىل طور أعىل ليتاخم ما ال يتناهى التفكُّر فيه ،وتلك مه ّمة مركبة تستحثُّ
الحضاري الذي تنشط فيه ،مثلام
عىل التق ّدم نحو فتوحات فكريّة متأل مناطق الفراغ يف الح ّيز
ّ
ككل.
تسهم يف تخصيب فعال ّيات التفكري عىل نطاق الحضارة اإلنسان ّية ّ

غافل عن استعادة سؤال التنظري كرضورة للتفكري الخالَّق.
ً
يف سريته املعرف ّية مل يكن الخشت
فهو من الذين انربوا إىل القيام بتظهري هذا السؤال يف حقل العمل ،ومل يأخذه االدعاء باإلحاطة
ين بقدر ما هو
الشاملة باملوضوعات الداخلة يف مجال عمله ،فاملنظِّر األصيل يف دربته عقال ّ
أخالقي ،وبقدر ما يسعى إىل رؤية األشياء كام هي يف الواقع ،فإنّه ال يحكم عىل يشء إلّ وجد فيه
األخالقي يدرك أ ّن الذات املفكّرة قادرة عىل
ين
إضاءة ،ولو كان من عند خصمه ،فاملنظِّر العقال ّ
ّ
الفعل واإليجاد متى غادرت كهفها وتكاملت بالغري.
يف معرض متاخمته للغرب سيميض الخشت إىل فهم أسئلته الكربى ومبادئه األوىل ونقدها،
أسايس من رشوط امله ّمة التنظرييّة ،فإذا كان للتنظري غاية تأسيس ّية ألفق
وهذا بطبيعة األمر رشط
ّ
مؤسس يكون من طبيعته وساللته ،وما ذاك
جديد يف التفكري،
فبديهي أن يجري البحث عن سؤال ّ
ّ
املؤسس بأ ّن خطبة الحداثة قارصة عن اإلفالت مام أنتجه عقلُها
إل ليقني عند صاحب السؤال
ّ
ّ
املؤسس راسخ وأصيل ومجاوز ملا هو عاب ُر وعارض من أفكار
األدايتّ وأسئلته الفانية ،فالسؤال
ِّ
وأحداث ،بيد أنّه وهو يغتني بهذه السامت املفارقة ال ينأى من دنيا التح ّوالت ،بل هو يُقب ُِل نحوها
حقل رضوريًّا لبلوغ أهدافه الكربى .هكذا يكتسب السؤال
ً
ويشملها باهتاممه ورعايته باعتبارها
املؤسس القدرة عىل التمهيد للام بعد ،ثم يواصل امتداده الخالَّق عىل نحو ال يح ّد من نشاطه
ِّ
ودميومته فوىض الوقائع وغموض اآلثار املرتتبة عليها.
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ين فرانز فون بادر (( )1841 -1756( )Franz Von Baaderوهو أحد
كان الفيلسوف األملا ّ
أهم فالسفة عرص املثالية األملان ّية) يتح ّدث عن فجوات الحداثة ومعاثرها ،ويعيد أسبابها إىل
ويؤسس عليه ،وقد قارب موضوعه الشائك عىل نح ٍو
يؤسس
َّ
االنفصال املريع عن املبدأ الذي ِّ
َ
وصول إىل هيغل ومن تبعهم[[[.
ً
فارق فيه معظم فالسفة الحداثة من ديكارت مرو ًرا بكانط
يؤسس بنية الكينونة والتفكري،
عىل سبيل املثال ،تبتدئ الفلسفة عند بادر بالسؤال عن الذي ّ
األسايس الذي يُ ِ
حدثُ الكينونة ويؤيّدها ويرعاها ،هذا املبدأ يجيء إثر
ويقصد بذلك املبدأ
ّ
بحق الوجود ث ّم رسى بالوراثة إىل أزمنة الحداثة،
النسيان الذي اقرتفته امليتافيزيقا األوىل
ّ
ويؤسس غريه من قبل أن يُ ِ
واملؤسس األ ّول ال ميكن أن يُ ِ
ِ
ويؤسس
حدث
حدث
فاملحدث
ّ
ّ
ّ

يؤسس .لقد رأى أنّه
مؤس ًسا لذاته فقط ،ميكن لذايتّ التأسيس أن ِّ
نفسه أ ّو ًل ،ومن خالل كونه ِّ
ريا
ال ميكن لسببية أُوىل ال تكون َّ
مؤسسة بذاتها أن تكون سبب ّية أُوىل .وأي تفكري ال يكون تفك ً
مؤس ًسا و ُم ِ
حدث ًا للتفكري والوعي ،فالسببيّة
ناب ًعا من ذاته وواعيًا لذاته وللغري ،ال ميكن أن يكون ِّ
األوىل سببيّة أوىل؛ أل ّن اإلحداث يعني التأسيس بالذات ،والتفكري بالذات والوعي بالذات،
بأي شكل يف العامل املتناهي ،وانّ ا
وهذا اإلحداث للذات وإنشاء الذات ال ميكن أن يحدث ّ
يتوصل إليها
يف حياة الحقيقة اإللهية الالَّمرشوطة واألزل ّية والتي ال بداية لها[[[ ،أ ّما النتيجة التي
ّ
فون بادر ،فهي التنظري ملنظومة معرفيّة تقوم عىل الوصل بني املوجود والواجد ،وعىل الرعاية
املؤسس للموجودات ويجيب عىل أسئلتها أين كانت وكيفام صدرت:
التا ّمة التي يؤ ّديها املبدأ
ّ
كل تفكري ذايتّ للموجود املحدود مف َّك ًرا فيه ،ويعرِف أنّه مفكَّر فيه
وبناء عىل هذه النتيجة يصبح ّ
يف يف ذات ّية الكوجيتو
يف الوقت نفسه ،بذلك يكون بادر أ ّول من أماط اللثام عن الخلل املعر ّ
يف إذا
الديكاريتّ ،عىل أساس أ ّن «األنا أفكر» (الكوجيتو) هي دامئًا يف الوقت نفسه «أنا مف ّك ٌر ّ
أنا أفكِّر (.[[[)cogitor ergo cogito

ّ
الفلسفي للحداثة
الدائرة الثاني�ة :مساجلة البي�ان
يتبي لنا من خواص هذه
تزخر أعامل الخشت مبتاخمة القضايا التأسيس ّية للحداثة ،وهنا ّ
جا
املتاخمة رؤيته كيف تهافتت املفاهيم التي حكمت مذاهب التفكري ،وكيف راحت تفتقد تدري ً
[1] - Franz von Baader، Schelling، Paderborn 7115; Emmanuel Tourpe, L’Audace théosophique de Baader: premiers pas
dans la philosophie religieuse de Franz von Baader (5671- 5485), Paris 7115.
[2] - IPID,
[3] - IPID, P. 179.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

االستغراب 23

األنطولوجي للحداثة
نقد التأسيس
بارغتسالا ّ

229

إىل الجاذبيّة التي حظيت بها طيلة القرون املنرصمة .وما ذلك عىل غالب الظن ،إلّ أل ّن هذه
يل فرصة إعالن نهاياتها يف
املذاهب بلغت درجة االشباع ،األمر الذي أُتيح فيه للتفكري النيوليربا ّ
ختام القرن العرشين .ولو كان لنا أن نتجاوز عن الدوافع واملتكّآت والغايات األيديولوج ّية لهذا
العاملي يف بدايات القرن الحادي والعرشين ستوفّر
اإلعالن ،لوجدنا أ ّن املآالت التي بلغها التط ّور
ّ
حا أ ّن اإلعصار الذي عصف بعامل األفكار مل
الرشوط الرضوريّة لوالدة فكرة النهايات .كان واض ً
يب
ينحرص بأرض الغرب ،حيث أذيع بيان نهاية التاريخ ،بل مىض ليشمل الرشق بعا ّمة ،والعامل العر ّ
رضب من الفراغ
خاصة .ومن املفارقات التي تثريها هذه النقطة بالذات ،أن نشأ
واإلسالمي بصفة
ّ
ٌ
ّ
إل
فكري ال ميكن إحياؤه ّ
الفكري املتوازي شمل الغرب والرشق م ًعا ،وأعرب عن نفسه بضمور
ّ
ّ
يؤسس لقيم ومعارف مستحدثة.
بفتح اآلفاق لتنظري ّ
ق َّرر الخشت أن يبتدئ رحلته التنظرييّة من األسئلة التأسيس ّية التي انبنت عليها الحضارة
املعارصة ،فقد استشعر باك ًرا األثر غري املحمود الذي أحدثته معارف الغرب يف وعي النخب العربيّة

حا الستقراء تشكّالت الوعي
واإلسالميّة؛ لذلك سنجده يتّخذ من البيان
الفلسفي للحداثة منفس ً
ّ
يف يستظهر ما يختزنه العقل
الغر ّ
يب حيال اإلسالم والرشق؛ لذا جاءت أعامله أقرب إىل حف ٍر معر ّ
يب من تنظريات م َّهدت لثقافة الهيمنة واالستحواذ ،ولو كان من مقاربة إجامل ّية ملساعيه يف
الغر ّ
فسيتبي لنا أنّها تخطَّت التوصيف املحايد لتتموضع عىل جبهة املساجلة العلميّة
هذا املضامر
ّ
إل ليقينه أ ّن األحكام األيديولوجيّة القطعيّة -عىل أه ّميّتها
املنطقي لألفكار .وما هذا ّ
والتفكيك
ّ
يف لحظات االحتدام والرصاع عىل الهويّات -تبقى قارصة عن إنجاز إحيائ ّية فكريّة ذات آفاق
الفكري عند الخشت هو
حضاريّة شاملة؛ من أجل هذا سنجد أ ّن أحد أبرز مك ّونات املرشوع
ّ
متأص ٌل يف فلسفة التنوير ،والدليل
يب هو حيِّ ٌز
ِّ
يئ الغر ّ
االنطالق من فرضيّة مؤ ّداها أ ّن الفكر اإلقصا ّ
املؤسسني من فالسفة وعلامء الطبيعة يف القرن
عىل هذا امل ّدعى ما درج عليه عدد من الرواد
ِّ
الثامن عرش من كارل فون لينيه ( )kARL VON LINNEإىل هيغل ( ،[[[)HEGELوإىل من تالهام
وفق
من رموز الحداثة الفائضة ،فقد عكف هؤالء عىل وضع تصنيفات هرم ّية للجامعات البرشيّة َ
مبدأ األرقى واألدىن وثنائيّة السيد والعبد ،وكان لهذا اليشء عظيم األثر يف تحويل نظريّة النشوء
واالرتقاء الداروينيّة -عىل سبيل التمثيل ال الحرص -إىل فلسف ٍة سياسيّ ٍة عنرصيّ ٍة.
أ ّما أحد أكرث التصنيفات حد ًة للمجتمعات غري الغرب ّية ،فهي تلك التي تزامنت مع من ّو اإلمربيال ّيات

[[[  -خوليو أوالال ،أزمة العقل الغريب ،السمة االختزالية للعقالنية ،ترجمة :كريم عبد الرحمن ،فصلية «االستغراب» العدد األول -خريف
.2015
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العابرة للحدود ومت ُّددها نحو الرشق ،وتحدي ًدا باتجاه الجغرافيّات العربيّة واإلسالميّة .كانت ملحمة
االسترشاق التي رست كرتجم ٍة صارخ ٍة لغرييّ ٍة إنكاريّة هي إحدى أش ّد التمظهرات املشهودة .مل
إل بوصفه كائ ًنا مشوبًا بالنقص؛ لهذا ليس
حضاري ّ
كل آخر
تشأ امللحمة االسترشاقيّة أن تنظر إىل ّ
ٍّ
غريبًا أن تتح ّول الغرييّة اإلنكاريّة يف الغرب إىل عقدة «نفس حضاريةٍّ» صار شفاؤها مع الوقت
أدىن إىل مستحيل .وما جعل األحوال عىل هذه الدرجة من االستعصاء أ ّن العقل الذي أنتج معارف
الغرب ومفاهيمه ،كان يعمل يف أكرث وقته عىل خ ٍّ
ط موا ٍز مع السلطة الكولونياليّة ،ليعيدا م ًعا إنتاج
أيديولوجيا كونيّة تنفي اآلخر وتستعيل عليه[[[.

امليتافيزيقي لثقافة الغرب الحديث،
املسألة األكرث استدعا ًء للنقد هي تلك املتعلّقة بالتأسيس
ّ
الفلسفي يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش مفعول حاسم يف ترسيخ ثقافة
فقد كان للتنظري
ّ
اإلنكار ،ومث ّة من املؤ ّرخني ممن قد يتّفق معهم الربوفسور الخشت ،من عزا اختفاء أثر فلسفة آسيا
وأفريقيا من رصح الفلسفة الغرب ّية إىل تظافر عاملني:

األ ّول :الذهن ّية الحرصيّة لبعض مد ِّوين الفلسفة مل َّا عمدوا إىل تظهري الفلسفة كخ ٍّ
ط ينتهي امتداده
عند نقد املثال ّية الكانط ّية للميتافيزيقا.

يئ لدى ٍ
رهط من مفكّري وفالسفة أوروبا مل ّا حرصوا الفلسفة
العامل الثاين :التفكري االستعال ّ
بالعرق األبيض ،األمر الذي نالحظه ببيان شديد الوضوح يف كثريٍ من مص ّنفات كانط وهيغل.

هذان العامالن سيشكّالن مدار مساجالت الخشت ،وال س ّيام تلك التي أوردها يف أبرز كتبه
التي نذكر منها عىل سبيل املثال« :أقنعة ديكارت العقالنيّة تتساقط»[[[ «-العقالنيّة
والتعصب»[[[ -و
ّ
فضل عن رسالة الدكتوراه:
ً
«امليتافيزيقا -قراءة نقديّة»[[[  -و «الفلسفة الحديثة – قراءة نقديّة»[[[؛ هذا
«املعقول والالمعقول يف األديان ،بني العقالن ّية النقديّة والعقالن ّية املنحازة»[[[ .ويف الجملة الجملة
ميتافيزيقي ،واتجاه متّصل بالفكر
فقد متحورت مقارباته النقديّة املذكورة يف اتجاهني :اتجاه
ّ
يب وفلسفته السياسيّة.
التاريخي الغر ّ
ّ
يف كتابه «املعقول والالمعقول يف األديان» يفصح الخشت عن متاخمة انتقاديّة مع ّمقة ألنطولوجيا

[[[  -محمود حيدر ،الغرييّة البرتاء ،فصل ّية «االستغراب» ،العدد العارش» ،شتاء .2018
[[[  -صادر عن دار قبان ،القاهرة – .1997
[[[  -صادر عن دار نهضة مرص القاهرة – .2007
[[[ -صادر عن دار الثقافة العرب ّية ،القاهرة – .2009
[[[ -صادر عن دار الثقافة العرب ّية ،القاهرة – .2009
[[[ -صادر عن دار نهضة مرص – .2006
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النقدي
يل ،وعىل غالب التص ّور فإ ّن ذهابه إىل هذا املطرح
الحداثة بجناحيها
ّ
الكانطي والهيغ ّ
ّ
الديني،
وخصوصا يف نظرتها لألمر
مليتافيزيقا الحداثة ،يُقصد منه الوقوف عىل عيوبها التأسيس ّية،
ً
ّ
فقد بذل يف دراسته املشار إليها جه ًدا ملحوظًا ليدرس ظاهرتني حاسمتني؛ األوىل درس العقالن ّية
النقديّة التي تب ّناها «كانط» ،والثانية «العقالن ّية املنحازة» التي تشكّل عصارة التجربة الفكريّة
ين فريدريك هيغل.
للفيلسوف األملا ّ
كل من هاتني الظاهرتني:
يل للكيف ّية التي جرى التعامل فيها مع ّ
ويف ما ييل بيان إجام ّ

ّ
ّ
النقدية
العقالني�ة
الظاهرة األوىل :نقد
1ـ اضطراب كانط

األكادميي
نحا الخشت حيال الكانطيّة نح ًوا فارق ما اعتكف إليه جم ٌع وازن يف املجتمع
ّ
يب ،وقد متحورت متاخمته مليتافيزيقا كانط حول التساؤل عن مدى
ّ
والفكري يف العامل العر ّ
انسجامه مع نفسه ،يف هذا املطرح يتساءل :إذا كان كانط قد ع َّرف فلسفته بأنّها ألغت املعرفة ليك
يعب بصدق وموضوعيّة عن مضمون هذه الفلسفة؟
ً
تفسح
مجال لإلميان ،فهل كان يف هذا القول ّ

ال ّ
شك -حسب الخشت -بأنّه يوجد يف هذا املضمون من الدالئل والقرائن ما يشري بق ّوة
التقليدي ليك يجعل الطريق خال ًيا أمام العقل .بإزاء هذا املشكل
إىل أ ّن كانط استبعد اإلميان
ّ
امليتافيزيقي يرى أ ّن مه ّمته املحوريّة تكمن يف تصديع التأويل الشائع ملوقف «كانط» من الدين،
ّ
مجال لإلميان ،استنا ًدا إىل تفرقته بني عامل الظواهر وعامل
ً
فقد ألغى كانط املعرفة ليك يفسح
مستقل بصورة مطلقة ،ومبا يتجاوز اإلدراك
ّ
ميتافيزيقي
يعب عن وجود
األشياء يف ذاتها ،الذي ّ
ّ
الديني القادر وحده عىل إدراك كنه العامل ،لكن
ين ،األمر الذي يفتح الطريق أمام اإلميان
اإلنسا ّ
ّ
هذا التأويل ليس هو الوحيد املمكن -كام يرى الخشت-؛ ذلك أل ّن قول «كانط» باألشياء يف ذاتها
وعدم قابل ّيتها للمعرفة قد يعني أ ّن األشياء يف ذاتها يستحيل الوصول إليها عقل ًّيا ،ال أل ّن مث ّة وسيلة
أخرى ملعرفتها؛ وإنّ ا ألنّها ليست موضوعات جوهريّة ميكن اإلمساك بها برهان ًّيا ،بل هي ال تعدو
منطقي ،أو هي ّ
دوال منطق ّية تح ّولت بفعل إنشائ ّية العقل إىل جواهر ،وما هي
أن تكون مج ّرد ح ّد
ّ
كذلك ،لعدم وجود مقابل
واقعي لها[[[ .إ ّن ما نالحظه من استقرائه ملوقف كانط من الدين هو
ّ
استبعاده دين الوحي املتعارف عليه ليك يسود العقل الذي يقيض عىل مفاهيم الدين الرئيسة ،مثل
مفاهيم الوحي واملعجزة والغيب ،وهي املفاهيم التي يزخر بها عامل األشياء يف ذاتها ،ومع هذا
[[[ -محمد عثامن الخشت ،املعقول والالمعقول يف األديان ،نهضة مرص للطباعة والنرش ،القاهرة –  .2006ص.3
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يل املحض ،وليس إميان
فث ّمة إميان يبقى عند «كانط» هو اإلميان
األخالقي ،أي إميان العقل العم ّ
ّ
دين الوحي
التقليدي[[[.
ّ
يأخذ الخشت عىل كانط اضطراب فهمه للعالقة بني العقل واإلميان ،وهو اضطراب يسفر يف
النهاية عن كون «كانط» عىل عكس ما يقول هو عن نفسه قد استبعد عامل األشياء يف ذاتها لحساب
العقل[[[ .وهنا يطرح الخشت مجموعة من األسئلة املوازية عىل النحو اآليت :هل كان منت الفلسفة
فهم آخر
النقديّة متسقًا دامئًا مع بعضه؟ أال توجد نصوص أخرى يف «نقد العقل املحض» تق ّدم ً
مثل يف أكرث من موضع« :إن املوضوع املدرك هو مثول لليشء يف
لعامل االشياء يف ذاتها ،كقوله ً
لكل ميتافيزيقا مقبلة» عىل أنّه أساس لعامل
ذاته» ،أمل يظهر عامل األشياء يف ذاتها – يف «مق ّدمة ّ
ريا من عالمات االستفهام التي تس ّوغ إعادة البحث
الظواهر؟ ومن ث ّم فإ ّن عدم االتساق هذا يثري كث ً
والنظر يف املسألة بر ّمتها[[[.

ِّ
2ـ دحض امليت�افزييقا املتدني�ة

خصه مليتافيزيقا الحداثة قد يكون علينا أن نرجع مع الخشت إىل الحقل
يف املنفسح
النقدي الذي ّ
ّ
ت معاثر الكانط ّية وتناقضاتها .داخل هذا الحقل بالذات يعيد الخشت املشكلة إىل
األ ّول الذي منه نَ َبتَ ْ
ين وتحدي ًدا إىل االنعطافة األرسطيّة عىل املدرسة األفالطونيّة وما قبلها ،فقد كان عىل
أصلها اليونا ّ
كانط -ليك يحمل الفلسفة إىل بدء جديد -أن يعيد تعريفها عىل خالف ما ع َّرفها األسالف اليونان ،هذا
املشكل يظهر جل ًّيا عند كانط يف مفتتح كتابه الذي ص ّدره عام  1763بعنوان «بحث يف وضوح مبادئ
الطبيعي واألخالق» .يف الكتاب املذكور يع ِّرف كانط امليتافيزيقا بأنّها متثّل أكرث الحدوس
الالَّهوت
ّ
يستهل «ناقد العقل الخالص» رحلته
ّ
اإلنسانيّة ق ّوة لك ّنها مل ت ُكتب بعد» ،وبناء عىل هذا التعريف سوف
جة التفلسف ...أراد أن يستظهر امليتافيزيقا عىل هيئة ال ِق َب َل لها بها يف سريتها املمت ّدة من اليونان
يف ل ّ
عقل ح ًّرا ،بعدما ظ ّن أنّه تح َّرر متا ًما
إىل مبتدأ الحداثة .شعر وهو مييض يف املخاطرة كأنّ ا امتلك ً
من رياض ّيات ديكارت .راح يرنو إىل اإلمساك بناصية امليتافيزيقا ليدفعها نحو منقلب آخر ،لكن حني
انرصف إىل مبتغاه مل يكن يتخيّل أ ّن «الكوجيتو الديكاريتّ» َركَ َز يف قرارة نفسه ولن يفارقها أب ًدا .رمبا
ٍ
الريايض لن ينجيه من سطوة «األنا أفكر» ،ولو اصطنع
يومئذ أ ّن تخلِّيه عن منهج ديكارت
غاب عنه
ّ
الريايض ،بل
جا آخر .كانت قاعدته األوىل عدم البدء بالتعريفات كام يفعل علامء املنطق
لنفسه منه ً
ّ
[[[ -املصدر نفسه.
[[[ -املصدر نفسه ،ص .5-4
[[[ -املصدر نفسه.
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كل موضوع عن طريق الربهان املبارش ،كأن يقوم املرب َه ْن عليه من تلك
البحث عام ميكن إدراكه يف ّ
اإلدراكات بالتعبري مبارشة عن نفسه بحكمٍ ما .أما قاعدته الثانية فقد نهضت عىل إحصاء كل األحكام
ريا وضع األحكام الباقية كأ ّول ّيات
بشكل منفصل ،والتيقُّن من ّ
أل يكون ّ
أي منها متض َّم ًنا يف اآلخر ،وأخ ً
كل املعرفة الالحقة عليها»[[[.
أساس ّية ينبغي بناء ّ

ّ
للشك
الكانطي للميتافيزيقا ،مل يكن سوى إنشاء متج ِّدد
َسينجيل لنا ج ّراء ما َسل ََف أ ّن النقد
ّ
يل امتدا ٌد
الديكاريت بوسائل وتقنيات أخرى .فاملرشوع
ّ
النقدي الذي افتتحه كانط هو يف مرساه الفع ّ
ّ
أسس لسيادة العقل،
جوهري ملبدأ الـ «أنا أفكر» املؤكِّدة لوجودها
ٌّ
بالشك ،وهو املرشوع الذي ّ
ين كلّه مبا ال يجاوز عامل الحس .انهامم كانط بالعقالنيّة الصارمة سيقوده
ح َ
َو َ
يف اإلنسا ّ
ص اله ّم املعر ّ
راض ًيا شط َر الكوجيتو الديكاريتّ ،حتى ليكاد يذوي فيه .األمر الذي سيج ُّر عىل منظومته الفلسف ّية ِ
أظلَّة
تنج الحضارة الحديثة من آثارها وتداعياتها حتى يومنا هذا[[[.
قامتة مل ُ

األنطولوجي (النومني)
الكانطي ال يفصل الخشت بني البعدين
يف استقرائه لعرثات املنجز
ّ
ّ
منطقي لكون البعد الثاين هو مثرة البعد األ ّول باعتباره الحصيلة
يت (الفينومني) ،وهذا
والظاهرا ّ
ّ
األبستمولوج ّية لألنطولوجيا الكانط ّية.

يصح لنا إبداء ال َف َرضية اآلتية :بسبب من انسحار كانط بالظواهر
وتب ًعا لهذا الربط بني البعدين
ّ
رس اليشء يف ذاته ،راح ينحو بالكامل وجهة دنيا العقل،
وعزوفه عن استكامل رحلته يف استكشاف ّ
التدريجي إللهيّات املعرفة ،وقد أخذت هذه االنعطافة
ونتيجة لهذا سيميض بال هوادة نحو االستبعاد
ّ
الديني عند كانط يعكس
الكانط ّية قسطها املبني يف أعامل الخشت .لقد رأى أ ّن تاريخ تط ّور الفكر
ّ
ين مفارق ،سواء يف تفسري املعرفة
نفو ًرا تدريج ًّيا وابتعا ًدا مستم ًّرا عن ّ
كل عنرص الهو ّ
يت أو روحا ّ
البرشيّة أو يف تفسري الوجود أو يف فلسفة الدين .هو يف ذلك  -والكالم للخشت -عىل عكس «هيغل»
الذي بدأ كانطيًّا عقالنيًّا ،لك ّنه انتهى مسيحيًّا عنرصيًّا بروسيًّا منحازًا ،دليله إىل هذا الحكم أ ّن هيغل
املوضوعي ،فجعله تجلّ ًيا للروح املطلق ،وج ّرد العقل من فعال ّيته الحقيق ّية من أجل أن
أفنى الواقع
ّ
رسا ثوبًا عقالن ًّيا ال تعرفه .وعليه
يل من شأن الديكتاتوريّة امللك ّية الربوس ّية ،ويلبس املسيح ّية ق ً
يع َ
املتأن ملؤلَّفات كانط قبل النقديّة ،وهي املؤلَّفات التي مل تح َ
ظ بنصيب وافر من دراسة
ّ
فالتت ّبع
كل كتاب أو
الديني؛ إذ إنّه يف ّ
التدريجي واملطرد عن الالهوت
الباحثني ،يكشف عن ابتعاد كانط
ّ
ّ

الجامعي الجزء األ ّول ،بعنوان« :االبستمولوجيا عند إميانويل كانط –
[[[ -أنظر :محمود حيدر ،امليتافيزيقا املثلومة ،يف إطار املجلد
ّ
اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيج ّية ،بريوت –  ،2019ص .15
املركز
ّ
[[[ -املصدر إياه ،ص .16
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كل املضامني الالَّهوتيّة التي التصقت
مقال يف تلك املرحلة يعمل عىل تخليص تص ّور األلوهيّة من ّ
التخل عن
ّ
املسيحي ،فقد أخذ كانط شيئًا فشيئًا يف
البرشي ،وال س ّيام تاريخ الفكر
به عرب تاريخ الفكر
ّ
ّ
النظري بالله ،وأخذت براهني وجود الله توضع يف فلسفته موضع النقد
ين
ّ
ّ
أي نوع من اإلميان الربها ّ
كل الرباهني التي تثبت وجود
الواحد تلو اآلخر ،حتى انتهى من املرحلة قبل النقديّة وقد تخلّص من ّ
الله عدا برهان واحد يقبله عىل مضض ،لك ّنه رسعان ما سيتخلّص منه يف «نقد العقل املحض»[[[.

3ـ نقائض ديفيد هيوم
مل يأخذ كانط نقائضه عن ديكارت وحسب ،ففي عام  1756انرصف إىل أعامل الفيلسوف
ٍ
أي فيلسوف
س بها حتى االنسحار .جاءه كالم هيوم
كانعطاف حاسم« :إ ّن ّ
ّ
اإلنكليزي ديفيد هيوم وأُ ِ َ
رسيّة» ،وإ ّن الق ّوة القصوى وفاعل ّية الطبيعة مجهولة متا ًما
ال يقدر عىل تفسري «قدرة األسباب وق ّوتها ال ّ
كل الصفات املعروفة للام ّدة مج ّرد هباء ..وبالتايل فإ ّن القدرة التي
بالنسبة إلينا ،وإ ّن البحث عنها يف ّ
تسبّب النتائج الطبيعيّة واضحة لحواسنا ،وال ب ّد ان تكون هذه القدرة يف الله ،والله ليس هو الذي
أول ووهبها حركتها األساس ّية فقط ،وإنّ ا أعطاها القدرة الكلّ ّية ليدعم وجودها ومينحها
خلق املا ّدة ً
كل تلك الحركات املوهوبة لها ..ثم يتساءل« :إذا مل يكن عندنا فكرة كافية عن «القدرة» و»الفاعل ّية»
و»السببيّة» ميكن تطبيقها عىل املا ّدة ،فأين ميكننا أن نحصل عىل فكرة تنطبق عىل الله؟..
يقول الخشت« :رمبا تكون فكرة النقائض أشهر أفكار كانط عىل اإلطالق ،وهذه الفكرة إنّ ا هي
من األفكار الهيوم ّية األصل ّية التي استند إليها هيوم يف تحديد موقفه من عامل اليشء يف ذاته ،وكل
ما فعله كانط هو أنّه قد متكّن من عرضها برباعة عرضً ا فلسفيًّا جذّابًا ومتميّ ًزا جعل كثريين ينسون

جذورها يف فلسفة هيوم ،بل عند بعض الفالسفة القدماء؛ ومع ذلك فقد كان وال يزال عرض كانط
«ولعل أه ّم ّية هيوم بالنسبة للنقائض
ّ
لهذه النقائض من أعظم ما أنجزت الفلسفة النقديّة» .يضيف:
لكل
الكانط ّية تظهر منذ اللحظة األوىل التي يتح ّدث فيها كانط عن فكرة النقائض يف كتابه «املق ّدمات ّ
قوي ج ًّدا يف إيقاظ الفلسفة
ميتافيزيقا مقبلة» ،حيث يقول« :إ ّن تناقض العقل املحض يفيد كعامل ّ
ّ
النقدي للعقل
الشاق املنوط بها يف القيام باالمتحان
الدوغامطيقي ،وين ّبهها إىل العمل
من ِم ْسباتها
ّ
ّ
استغالل
ً
استغل تناقض العقل مع نفسه
ّ
نفسه» .ثم يشري يف خطاب متأخّر ج ًّدا إىل جاريف – إىل أنّه
ج ّي ًدا يف تكوين الفلسفة النقديّة»[[[.
[[[ -مح ّمد عثامن الخشت ،املعقول والالمعقول يف األديان ،مصدر سبق ذكره ،ص.16-15
[[[ -مح ّمد عثامن الخشت« ،الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم» ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع – القاهرة  -1997ص.63
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سيميل
ُ
بسبب هيوم وشكوكيّته سيهت ّز إميان كانط برشعيّة املعرفة امليتافيزيقيّة ،من بعد ذلك
الفلسفي ،فقد أعرب عن ذلك بكلامت دالَّة يف مؤلَّفه «مق ّدمات
نحو منفسح آخر من التفكري
ّ
يئ» ،ثم انربى إىل الحكم عىل امليتافيزيقا ـ
نقديّة»« :لقد أيقظني ديفيد هيوم من سبايت الدوغام ّ
كمعرفة إيجاب ّية ـ باملوت.

رس اليشء يف ذاته» ،إىل أن يبتني أسس املعرفة
اضطر كانط ملواجهة اليأس من التع ّرف عىل « ّ
خ ِّيل للذين
امليتافيزيق ّية بوساطة العلم .استبدل التعريفات املج ّردة باملالحظة التجريب ّية ،حتى لقد ُ
تابعوه وكأنّه يغادر الفلسفة األوىل ومقوالتها ليستق ّر يف محراب الفيزياء ،وليس كالمه عن أ ّن «املنهج
الصحيح للميتافيزيقا هو املنهج نفسه الذي ق ّدمه نيوتن يف العلوم الطبيعيّة» ،سوى شهادة بيِّنة عىل
نزعته الفيزيائ ّية.

يف اليوم نفسه الذي كتب فيه هذه الكلامت البسيطة ،تجاوز كانط خ ّ
ط النهاية الذي تكمن خلفه
رس الذي منه ظهرت األشياء إىل عامل الوجود ،ففي هذه
األرض القاحلة التي يستحيل فيها استكناه ال ّ
ٍ
كقاض أعىل عىل الفلسفة ،وحني صارت امليتافيزيقا عنده
معياري جديد
األرض سيجري تعيني علم
ّ
عىل هذه السج ّية ،سوف يتبيَّ -ملجاييل كانط وللكرثة التي جاءت من بعده -أنّها مل تعد قادرة ال عىل
كل ما هو موجود ،هو يف
الريايض يف آنٍ ؛ لذا مل َّا قال كانط إ ّن ّ
يئ وال عىل الربهان
الربهان الفيزيا ّ
ّ
التخل
ّ
مكان ما وزمان ما ( ،)irgendwannirgendwo undمل يكن يتوقّع أ ّن موقفه هذا سيؤ ّدي إىل
رسه ـ وأنّه سيخيل الساح للفيزياء بوصفها وقائع
عن امليتافيزيقا ـ بوصفها تع ّرفًا عىل ذات املوجود و ّ
يدركها الفكر ،أو مبا هي موضوعات تنوء تحت سطوة الحواس الخمس..
توسل كانط مرجع ّيتي هيوم ونيوتن لتسويغ «رغبته» يف تحويل امليتافيزيقا إىل علم يقدر عىل
ّ
متاخمة املشكالت الحقيق ّية للعامل الحديث .وقد أدرك منذ اللحظة التي سيتح ّول فيها مرشوعه إىل
يل ،أ ّن للميتافيزيقا مقا ًما غري ًبا بني العلوم ،وأنّها علم ال ينتهي رواجه اب ًدا بوصف كونها
عمل رسا ّ
حاجة طبيع ّية للبرش ،مثل هذا الفهم جاء ليدحض ما ق ّرره الفالسفة الوضع ّيون لجهة إقصاء الفلسفة
مستحيل ،وأ ّن أكرث ما ميكن فعله
ً
من مه ّمة تدبري العامل .لقد رأى أ ّن إلغاء امليتافيزيقا متا ًما سيكون
هو إزالة بعض األنواع غري الصالحة منها ،وفتح الباب أمام ما يس ّميه بالعقيدة العلم ّية الجديدة ،وهي
الطبيعي ،وتقوم عىل التمييز
امليتافيزيقي» يف العامل
العقيدة التي سيضعها كانط تحت عنوان «اإلمكان
ّ
ّ
املنهجي بني عاملني غري متكافئني :عامل األلوه ّية وعامل الطبيعة.
ّ
إل
األبستمولوجيّ ،
خلقًا عىل املستوى
الكانطي بني هذين العاملني وإن جاء ّ
لك ّن التمييز
ّ
ّ
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األبستمولوجي سيغدو يف ما بعد
يل سيجاوز الحدود واملقاصد املرسومة ،فالتمييز
أ ّن أثره التأوي ّ
ّ
تاريخي ثا ٍو يف الزمان
تفريقًا بني الكائن املتعايل فوق الزمان واملكان ،وبني الدين مبا هو كائن
ّ
ٍ
َوي
ليى إىل كانط تارة
كفيلسوف تَق ٍّ
واملكان ،مع هذا التفريق سينفجر التأويل وتتع ّدد القراءات ُ
ٍ
برشي...
كملحد ال يرى إىل الله إال كمتخيَّل
توارى إميانه بني السطور واأللفاظ ،أو
ّ

بي
وهكذا فإ ّن منظومة كانط املسكونة بسلطان الكوجيتو ومعاثره سوف تستدرج إىل تناقض ِّ
يف أركانها الكربى ،ولنا هنا ان نتساءل مع الربوفسور الخشت :كيف ميكن كانط أن يستخدم العقل
وسيلة للربهان عىل أ ّن هذا العقل ال يستطيع أن يصل إىل املعرفة الفعل ّية باألشياء كام هي واق ًعا؟
وكيف ميكن أن يعلن أ ّن املرء ال يستطيع تحصيل املعرفة باليشء يف ذاته ،ويف الوقت نفسه يستم ّر
ين فرانز فون
يف وصف العقل كيشء يف ذاته .واضح أ ّن ّ
كل حجج كانط -كام ّ
يبي الفيلسوف األملا ّ
بادر ( 1756( )Franz Von Baaderـ  -)1841ال أساس لها ما مل تكن قادرة عىل وصف العقل
كام هو حقيقة ،وهذا ال ينطبق عىل كانط فحسب ،بل عىل جميع الحاالت الشبيهة ،فإذا ك ّنا ال
إل الظاهر فقط ،فهل
إل ظواهر األمور ،فكيف ميكننا أن نعرف العقل بذاته؟ وإذا ك ّنا ال نعرف ّ
نعرف ّ
يئ ،لقولنا إنّنا نعرف شيئا ما؟ وأ ّما سبب هذه التناقضات -وفقًا لبادر-
ثّ ة معنى ،يف التحليل النها ّ
النظري من حقل املعرفة التي ميكن
فتكمن يف حقيقة أ ّن الفلسفة النقديّة استثنت معرفة اللَّه والدين
ّ
الحصول عليها عن طريق العقل[[[.

يف سياق تحليله لنقائض العقل والعجز عن معرفة الله يرى الخشت أ ّن هذه النقائض عند كانط
ين املقيد بعامل الظاهر ،وهي تنشأ عندما
قامئة
يتوسع يف عالقة
ّ
ً
أساسا يف طبيعة العقل اإلنسا ّ
املرشوط بالرشط إىل ح ّد ال تصل إليه التجربة ،ومن هنا فإ ّن العقل ال ميكن أن يكون متي ّق ًنا فيام
أي تجربة عنه ،وإذا حاول ذلك فإنه يقع يف الوهم
يتعلق بعامل اليشء يف ذاته ،ألنّه ال ميلك ّ
والخرافة [[[.لقد قيل بصدد هذا ُ
املشكل أ ّن هدف كانط من نقده ألدلّة وجود الله مل يكن من أجل
ٍ
إلثبات أكرثَ أصال ًة لوجود الله ،ولك ّن األثر
النظري التا ّم لوجود الله ،بل لتمهيد الطريق
ترسيخ اإلنكار
ّ
املرتت ّب عىل هذا امل َّدعى سيفيض إىل خالف ذلك؛ إذ من خالل قرص كانط ملعنى «املعرفة» عىل
العلمي لألشياء الظاهريّة وقوانينها ،وبإنكاره إلمكان ّية امتالكنا املعرفة النظريّة بوجود الله ،كان
الفهم
ّ
ي .ومبا أ ّن الله ليس جز ًءا
أي يش ٍء ما ّد ّ
يُنكر إمكانيّة معرفة الله بالطريقة نفسها التي نُدرك من خاللها ّ
بأي شكل من األشكال ،فال ُيكن عىل نح ٍو ّ
أدق إثبات كونه موضو ًعا للمعرفة
ي ّ
من العامل املا ّد ّ
[1]- Franz von Baader، Fermenta cognitionis (abbr. FC)، in SW، Vol. II، p. 178.
[[[ -م .ع .الخشت ،الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،مصدر مسبوق الذكر ،ص.72
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النظريّة .وإذا أردنا إثباته ،فلن يكون ذلك من خالل بيئة املعرفة العلميّة ،بل عرب نوع من اإلثبات الذي
املنطقي عليه بسبب االفتقار ملصطلح أفضل.
يتجاوز املعرفة العلم ّية وميكن إطالق صفة اإلميان
ّ
بالتأكيد لن يُحمل عىل كانط أنّه كان عد ًّوا لإلميان ،لكن َعيْبَه املوصوف أنّه أسس لـ «مانيفستو
فلسفي» يقطع صالت الوصل املعرفيّة بني الله والعامل ،وبالتايل بني الدين والعقل ،هذا هو اإلجراء
ّ
دنيوي) ،وما سينتهي إليه من غلبة
(ديني ـ
شق امليتافيزيقا إىل نصفني متنافرين
«الكوبرنييكّ» الذي ّ
ّ
ّ
الدنيوي عىل أزمنة مديدة من أنوار الحداثة .مع هذا ،فقد بدا كانط كام لو أنّه فتح الك ّوة التي ستتدفق
ّ
يئ.
منها موجات هائلة تعادي التنظري
امليتافيزيقي وال تقيم له وزنًا يف عامل اإلمكان الفيزيا ّ
ّ

ّ
"العلموية"
تهافت الزنعة

يف قراءته لكانط وسواه من فالسفة العقالن ّية الحديثة مل يكن الخشت ينتمي إىل ذلك الرهط

الكانطي ليعيد  -رمبا من غري علم -إنتاج القطيعة بني الكائن الذي ال
يب الذي استطاب الدرس
العر ّ
ّ

يُدرك واملوجود الواقع تحت راحة اليد .كذلك مل يحرص كام فعل هؤالء عىل وقف مه ّمة امليتافيزيقا

عند حدود الحاجة االبستمولوج ّية حي ًنا ،ومن أجل استخدامها كعلم حي ًنا آخر ،أو كهندسة معرف ّية يف
اإليديولوجي للعلمنة.
عمل ّية التوظيف
ّ

املتأت
ِّ
كان أنصار «ال ِعلمويّة» ،يف صنفيها  -سواء ذاك املستقطب من صفوف العلامء ،أو ذاك

من صفوف املفكرين -يُظهرون دوغامئ ّية ض ّيقة األفق هي يف منتهى التحليل نقيض الفلسفة األصيلة،

معياري
عمي عن رؤية أ ّن العلم يقتيض امليتافيزيقا (أو يفرتضها مسبقًا) ،وأ ّن دور الفلسفة
فهم
ّ
ٌ

كل األشياء ،ومن ضمنها العلوم ،تقع تحت عينها الناقدة.
وصفي -وأ ّن ّ
( ،)normatifمبقدار ما هو
ّ

غري أ ّن ما تستطيع العلوم التجريب ّية إطالعنا عليه ،يف أحسن األحوال ،هو الوضع بكيف ّيته الراهنة ،ال

بـ «كيف يجب أن يكون» ،أو «ما ميكن أن يكون» .امليتافيزيقا هي من يتعاطى مع املمكنات .فقط

يل تجريب ًّيا؛ لذا ستكون العلوم التجريب ّية يف
عندما نضبط مدى املمكن ،نستطيع أن نرجو تحديد الفع ّ
مثل هذه الحالة عالة عىل امليتافيزيقا وال يكون للتجريبيّة أن تسطو عىل دور (امليتافيزيقا) الالئق بها
الوظائفي بني ما
وحدها .سوف يرسي االلتباس والغموض بعمق يف نظام ّية كانط ج ّراء هذا الفصل
ّ

فينومينولوجي قابل للفهم ،والذين نظّروا إىل هذا االلتباس
عيص عىل اإلدراك وما هو
أنطولوجي
هو
ٌّ
ّ
ّ
املومى إليه تعدى حدود الوظائف ّية لتتح ّول الهندسة املعرف ّية الكانط ّية بسببه إىل
وجدوا أ ّن الفصل
َ
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للحل؛ ألنّها تنطوي عىل عالقة غري واضحة بني
ّ
نقائض ،وهذه النقائض هي عند كانط نفسه غري قابلة
النومينا (اليشء يف ذاته) والفينومينا (الظاهرة) وهي يف التحليل األخري غري منطق ّية[[[...

ومن أجل أن ينجو من معرثة االنفصال والتناقض بني «النومني» و»الفينومني» راح كانط ينظر إىل

االنسان كموجود مفارق ليك يستعيد الوصل لينهي التناقض بينهام .ويشري الخشت يف قراءته لهذه

جا؛ أ ّو ًل باعتباره يتبع عامل الظاهر ،وتال ًيا
املعضلة امليتافيزيق ّية إىل أ ّن لإلنسان عند كانط دو ًرا مزدو ً
بات ّباعه عامل األشياء يف ذاتها (أي أنّه فينومينا ونومينا يف آن واحد)؛ وإذ يُخضع االنتام ُء إىل عامل
لكل مظاهر اآلليّة يف الطبيعة ،فإ ّن هذا اإلنسان بفضل انتامئه اآلخر إىل عامل األشياء
الظواهر اإلنسا َن ّ

األخالقي تحت إلحاح
يل ،ويتوق إىل التوافق مع القانون
يف ذاتها ،يشعر بح ّريّته يف اتّباع العقل العم ّ
ّ

الخلقي أو الضمري ،ومن هنا نفهم كيف أ ّن األخالق هي نومينا؛ وبالتايل
صوت الواجب والشعور
ّ
مجاوزة للعقل
النظري املحض الذي ال يستطيع أن يتجاوز عامل الظواهر (الفينومينا)[[[.
ّ

يحل محل الدين .ومن املالحظات
مقاصد كانط هذه مل تفلح يف ما بعد يف جعل األخالق جوه ًرا ّ

البيِّنة التي ظ َّهرها الخشت جاءت يف سياق نقده املبارش وغري املبارش للتوظيفات األيديولوجيّة

التي أجرتها سلطة الحداثة عىل منظومة كانط ،ونشري يف هذا الخصوص إىل ما ستوفِّره الكانط ّية
أي مبدأٍ أعىل فوق
من تغطية ميتافيزيق ّية للفردان ّية ( )individualismeالتي تعني يف حقيقتها إنكار ّ

الفرد ()individualite؛ ذلك بأ ّن مثل هذا اإلنكار سيكون السبب الحاسم لالنحطاط الراهن للغرب،
الحرصي لإلمكانيّات السفىل لإلنسانيّة.
وبالتايل يكون مح ِّركًا للتط ّور
ّ

متاخم
علم
امليتافيزيقي
ولعل ما ضاعف من ارتدادات اإلمكان
ّ
ً
الكانطي يف صريورة امليتافيزيقا ً
ّ
ّ

ين الذي طغى عىل الثقافة الغربيّة منذ أفالطون
للعلوم اإلنسانيّة وسيَّ ً
ال يف ثناياها ،هو النزوع العقال ّ

إىل يومنا هذا ،فقد أكمل كانط رحلة اإلغريق من خالل سعيه إىل دفع امليتافيزيقا نحو نشأة جديدة

الحس ّية ،لكن بدل االكتفاء
جه بكامل همتِّها إىل املوجودات
ّ
تعرِض فيها عن «النومني األعىل» وتتو ّ
بالتمييز واإلبقاء عىل خيط تتكامل فيه العملية اإلدراك ّية للموجود بذاته واملوجود بغريه ،راح كانط

يفصل بني العاملني ليبتدئ زم ًنا مستحدث ًا تح ّولت معه امليتافيزيقا إىل فيزياء أرضيّة محضة.
[[[ -م .حيدر ،امليتافيزيقا املثلومة ،املصدر نفسه ،ص.17
[[[ -الخشت ،املعقول والالمعقول يف األديان ،املصدر السابق ،ص.105
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ّ
ّ
الهيغلية املنحازة
العقالني�ة
الظاهرة الثاني�ة :نقد
عىل منقلب آخر وبالتوازي مع نقد الكانط ّية سيقارب الخشت إشكال ّيات تأسيس ّية يف الفكر
والفينومينولوجي .يتساءل
األنطولوجي
وأخصها نق ُده منظومة هيغل بوجهيها
يب الحديث ،منها
ّ
الغر ّ
ّ
ّ
الخشت -مثلام جرى األمر مع كانط -عن مدى اتساق «هيغل» مع نفسه وهو يتص ّدى للمسألة
يعب مبوضوعيّة
رصح بأنّه تجاوز الدين إىل الفلسفةّ ،
الدينيّة ،حيث يقول« :هل كان هيغل عندما ّ
املسيحي ،وح َّول
ظل يف إسار الدين ،وبالتحديد الدين
عن حقيقة مامرسته وطبيعة نسقه ،أم أنّه ّ
ّ
الفلسفة إىل ديانة تتح ّدث بلغة فكريّة مج ّردة ،وق ّدم مذه ًبا ظاهره الفلسفة وباطنه املسيح ّية؟ ث ّم
يستطرد :يعتقد «هيغل» أ ّن الدين يتط ّور فيصبح فلسفة ،والفلسفة هي املرحلة األخرية من مراحل
حا -والكالم هنا للخشت -ولكن من حيث الشكل العام
تط ّور الروح املطلق ،قد يكون هذا صحي ً
يل كام يذكر الربوفسور الخشت ،لك ّن املتأ ّمل يف مضامني املذهب يجد أ ّن «هيغل»
للمذهب الهيغ ّ
إل
مل يبدأ من الدين ليك ينتهي إىل الفلسفة ،وإنّ ا بدأ من الدين لينتهي إىل الدين ،وما الفلسفة ّ
جرس انتقل إليه «هيغل» من املرحلة الالَّهوتيّة إىل الديانة املعقلنة ،فحركة السري الفعليّة -والتي
تختلف عن الحركة املعلنة الظاهرة -ليست من الدين إىل الفلسفة ،بل من الدين إىل الفلسفة
املسيحي عىل وجه
ين العام ،وإنّ ا الدين
إىل الدين مرة أخرى ،لكن ليس الدين باملعنى اإلنسا ّ
ّ
التحديد ،فإذا كان مذهب «هيغل» ظاهره الفلسفة ،فإ ّن باطنه املسيح ّية ،وذلك من أ ّول التقسيامت
املتجسد يف التاريخ[[[.
الثالثيّة للمذهب وفروعه حتى الروح املطلق
ّ
أصيل للتجربة الفلسف ّية الغرب ّية .عىل املستوى
ً
قارب الخشت الهيغل ّية بوصفها امتدا ًدا
املؤسس،
ين
ِّ
االنطولوجي كان هيغل أمي ًنا ألسالفه من كانط رجو ًعا إىل ديكارت ثم إىل الجذر اليونا ّ
ّ
ين
ّ
كل ما فعله هيغل أنّه أعاد هندسة امليتافيزيقا اإلغريقيّة لتكون هاديًا أيديولوجيًّا للوريث الجرما ّ
ربا «أ ّن الروح الجدل ّية ملنطقه العظيم
يف القا ّرة البيضاء .وقد أومأ إىل ذلك وهو يساجل هيغل ،معت ً
أل يقع يف مثل هذا التناقض الضخم الذي كان يف غنى عنه لو سار مع تلك الروح
كانت تحتّم عليه ّ
الجدل ّية حتى آفاقها املنطق ّية غري النهائ ّية دون أن يقف عند مرحلة تاريخ ّية مع ّينة ،ففكرة السلب
األيديولوجي -وما
حا غري مكتمل دو ًما ،لكن االنحياز
الهيغليّة -وما أعمقها! -تجعل التاريخ مفتو ً
ّ
تخل بعض الفالسفة عن أسمى منجزاتهم العقل ّية من
أقوى ضغطَ ُه عىل املرء! -هو املسؤول عن ّ
فلسفي منحاز ،وعندما ينحاز املذهب فام أكرث عرثاته وتناقضاته[[[ .بالطبع مل ِ
أجل بناء مذهب
يأت
ّ
[[[ -املعقول والالمعقول يف األديان ،املصدر نفسه ،ص.8
[[[ -محمد عثامن الخشت ،املعقول والالمعقول يف األديان ،مصدر م ّرت اإلشارة إليه ،ص .6
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أيديولوجي ،بل يف سياق استقرائه للمنهج
حكم الربوفسور الخشت عىل هيغل يف معرض انفعال
ّ
تاريخي
يل مل َّا أقامه يف اتجاهني متوازيني :اتجاه يعتني بروح التاريخ وغايته ،واتجاه فوق
الهيغ ّ
ّ
يرمي إىل معرفة املطلق ،وألن التباين بني االتجاهني هو حصيلة منطق ّية لديالكتيك التناقض،
فقد ظَ َه َرا عىل أرض املفاهيم يف وضع ّية شديدة االلتباس ،وألنه كان شغوفًا مبيتافيزيقا املطلق،
موصولً يف عني اللحظة بشغف موا ٍز بفلسفة التاريخ ،راح هيغل يسعى إىل التوليف بينهام ،مع ما
سيلحق باالتجاهني م ًعا ج ّراء ذلك من أرضار فادحة.

ني املتناقضني م ًعا .رمبا مل يكن
ح َوى كتابه «فينومينولوجيا الروح» ( )1807هذين الشَّ َغ َف ْ
لقد َ
سيوسعون
إل أ ّن الذين اتَّبعوه عىل غري هدى،
هيغل يدرك ما قد يرتتّب عىل ما ذهب إليه من معاثرّ ،
ِّ
الفلسفي .التاريخ بالنسبة إىل هيغل هو صريورة للعقل املطلق ،لكن
من «فجوة التناقض» يف نظامه
ّ
يتجل يف الفرد ،بل الذي يطوي الفرديّة بني جناحية ويُذي ُبها يف الروح
ّ
هذا العقل ليس ذاك الذي
الالمتناهي للجامعة الحضاريّة ،فالعقل الذي يريده ال يطابق اآلراء الفرديّة وال صيغ األمناط الفرديّة
للوعي بالذات؛ ذلك أ ّن هذه األمناط عنده ليست إلّ لحظات ما ّرة يف التاريخ؛ أ ّما حضور الفرد
الكل .الفرديّة ال تق ّرر معنى التاريخ ولو أنّها تحققت يف
منفصل عن
ً
فمام ال يع َّول عليه ما دام
ّّ
قلب هذا املعنى ،وليك يتج ّنب التناقض يرى أ ّن الفكرة املطلقة هي موضوع ّية بقدر ما هي ذات ّية،
الكل للجامعة ،وراعية للفرد يف اآلن عينه ،ومع ذلك  -وهنا املفارقة-
أي أنّها فكرة راعية للتاريخ
ّّ
فهي ال توجد ّ
إل من خالل أمناط الوعي الفر ّدية التي تصبح أدوات يف متناول الفكرة املطلقة[[[.

إقصاء الفرد
يل حول موقع ّية الفرد يف التاريخ صارخًا يف
عند هذا النحو من التنظري يبدو االلتباس الهيغ ّ
فعل وغايته التي يتحقّق فيها حضور اإلنسان كفرد ،أم
تناقضه ،فهل فكرة محو الفرد محايثة للتاريخ ً
أنّها العقل املطلق أو الروح الذي فيه ،بحيث يكون هذا الفرد مج ّرد حامل أو حارس ،وهو ما يعرب
عنه هيغل نفسه بتيه التاريخ وضالله؟
نستشعر هنا مع الربوفسور الخشت أ ّن هيغل ميارس لعبة الجمع والتفريق من دون أن يهت ّز له
إحساس بانقالب الفكرة عىل نفسها ،إذ ال يشء أغرب عند هيغل من الفصل بني الفكرة املطلقة
وتجلّيها يف التاريخ ،فالذي جاءنا منه يفيض عكس ذلك للوهلة األوىل ،أي وحدة املطلق
[[[ -نقلً عنجان هيبوليت ،اإلنسية والهيغلية ،ترجمة :فؤاد بن أحمد ،الفكر العريب املعارص ،العدد  .117-116خريف وشتاء .2001-2000
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التاريخي من غري انفصال .ولنا يف الصدد أن نسأل :كيف له إذن أن يقرتف مثل هذه
واملحدود
ّ
إل أنّه مل يعرث عىل مستخرج مثري للشبهة
املفارقة الغريبة؟ رمبا تبلَّغ فيلسوف النقائض مثل السؤال ّ
باللمئة عىل القدر املحتوم ملسار التاريخ
حني يتح ّدث عن مكر العقل وخديعته ،ث ّم ليلقي ّ
تبي املنحوتة الهيغل ّية -هو الذي يقود التاريخ مبعزل عن إدراك
ّ
البرشي .فالعقل املاكر -كام ّ
اإلنسان .إنّه العقل نفسه الذي يظهر عىل شكل روح مطلق يرسي يف الزمن يستعمل الرجال العظام
ليؤ ّدوا وظائفهم دون أن يتمكّنوا من السيطرة عليه ،ولكن من أي مصدر أىت هذا العقل ليامرس مك ًرا
كل الجربوت» عىل اإلنسان وتاريخه؟
ّّ

إل أنّه عىل الرغم من إقراره بالعناية اإللهيّة
رصح بالجواب عليهّ ،
سؤال استبطنه هيغل ومل ي ّ
اإللهي بالعامل بات ساريًا فيه
جته يف هذا ،أ ّن االعتناء
وتدبرياتها يعود إىل « َدنْي َوة» هذا اإلقرار ،ح ّ
ّ
مستقل بذاته .زد عىل ذلك اعتقاده أن ال فجوة بني املحدود
ّ
ومل يعد مث ّة رضورة للنظر إليه كتدبري
منطقي يعتمد عىل السببيّة؛ ذلك أل ّن وجود املطلق ثابت يف
واملطلق ينبغي س ُّدها عرب جدل
ّ

ين ذاته عندما يكشف عن العالقة الحقيقيّة بني املحدود واملطلق ،وعند هذه
جدليّات الفكر اإلنسا ّ
اإللهي ليحرصه بالفكرة
النقطة بالذات ينعطف هيغل -وبتأثري من سابقيه -نحو «علمنة» الحضور
ّ
املطلقة التي يتولّ ها اإلنسان يف سياق حلوله بالروح املطلق ،فالتاريخ ،من وجهة نظره ،ليس
مكانًا لسعادة الفرد منفر ًدا بذاته بل هو قدر األفراد مجتمعني ،وهذا القدر هو فكرة التاريخ املطلقة،
الكل ليس موضع هناء للفرد ،وحقب
هذه الفكرة املطلقة ال تعرتف بالفرد كفرد؛ ذلك أل ّن التاريخ
ّّ
السعادة فيه هي الصفحات البيضاء منه .وهكذا ينجز الفرد شيئا آخر يف التاريخ هو غري ما يعتقده
متا ًما أو يريده متا ًما.

لقد رمى هيغل من كتاب «فينومينولوجيا الروح» إىل التمهيد للمعرفة املطلقة ،وسيذهب فيه إىل
عم هي عليه من منظور فلسفة التاريخ الكالسيك ّية.
أ ّن وضع ّية اإلنسان تبدو مختلفة متام االختالف ّ
يعب عن ذاته عن طريق
فليس اإلنسان -برأيه -هو الذي ي ِّؤول الوجود ،بل إ ّن الوجود هو الذي ّ
اإلنسان ،بهذا الفهم لن يكون اإلنسان هو املطلق أو الغاية األسمى ،وإنّ ا ملتقى الطرق ،فاإلنسان
متلق ويعمل كواسطة وبها فقط يكون مث ّة عقل
يف النطاق املتقلّب للعقل
املتناهي(الدنيوي) كائن ٍّ
ّ
أو روح مطلق[[[.
ل -املنظّمة العرب ّية لرتجمة – توزيع مركز دراسات الوحدة العرب ّية-
[[[ -انظر :هيغل ،فينومينولوجيا الروح ،ترجمة وتقديم :ناجي العون ِّ
بريوت  -2006ص
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خديعة العقل
ليك يفارق هيغل اإلشكال الناجم من غموض فكرته حيال إنسان يتلقّى القدر دون أن يكون
بوسعه ر ّده أو تبديله ،ابتكر ما يس ّميه بـ «مكر العقل وخديعته» ،إلّ أنّه سيقع يف أفخاخ هذه الفكرة
ين
كل ما هو
مقبول منطقيًّا ،وذلك بذريعة مؤ ّداها« :أ ّن ّ
ً
ليسوغ ما ال ميكن أن يكون
واقعي هو عقال ّ
ّ
واملعني بالخديعة واملكر هي الوسائط
بالرضورة» ولو كانت نتائجه مكتظّة بسوء العواقب،
ّ
أن كانت النتائج
التي يعتمدها العقل املطلق ومبعزل عن إرادة االنسان ،من أجل مترير غاياته ّ
املرتت ّبة عليها غري أخالق ّية .وعىل الرغم من كون هيغل ال يقصد تربير الخداع كمعصية أخالق ّية،
أساسا لفلسفة التاريخ ،وتجلّيًا للعقالنيّة التي تتجذّر يف حياة األمم
إل أّنه يتعامل معه بوصفه
ّ
ً
وتاريخ الحضارات البرشيّة .وعىل الرغم من أ ّن الخديعة مرفوضة عمو ًما من الزاوية األخالقويّة
صدى عار ًما من خالل إنشاء الصورة الباهرة لخديعة العقل
( ،)moralisteفقد أعطى هيغل فلسفتَه
ً
البرشي وتح ّوالته[[[.
التي ت َحكم تط ّورات العامل
ّ
ما الخديعة ..وما اآلثار التي سوف ترتكها عىل الفلسفة الحديثة بعامة وعىل فلسفة هيغل نفسه
بوجه خاص؟

ّ
جتني يخلط
خفي؛ وألجل فهمها ال مناص من التمييز بني ح ّ
تدل الخديعة عىل فكر ُمعق ٍّد و َم ٍّ
هيغل بينهام ،خلطًا عجي ًبا :خديعة اإلنسان من خالل نشاطه وعمله تجاه الطبيعة ،وخديعة عا ّمة
تُ ا َرس عىل الجميع لتؤل َّف منهم مجتم ًعا تاريخ ًّيا .لكن السؤال الذي يُلقى يف وجه هيغل ومل
ُنسب إىل كائن
يجب عليه هو هل تبقى هذه الخديعة العا ّمة محايثة للحياة االجتامعيّة ،أو يجب أن ت َ
ُمتعا ٍل؟ وكيف استطاع هيغل أن ِ
أصيل يف فلسفته
ً
أساسا
يصل إىل هذا املفهوم الغريب ليجعله
ً
للتاريخ؟ وهل كان بإمكانه أن ينترص عىل املفارقة التي كان يُواجهها؟

يجري ذكر «خديعة العقل» عاد ًة من ِقبل الذين يو ّدون دحض العقالنيّة امل ُفرطة التي قد تكون
كل ما
الهيغيل ّية ُد ِمغت بها ،فهي قد تكون النتيجة املنطق ّية -وامل ُخزية -مل ُعادلة هيغل التي تقول إ ّن ّ
واقعي ،وهذه الفكرة تندرج يف إطار نظريّات الحداثة
ين هو
ينّ ،
هو
وكل ما هو عقال ّ
واقعي هو عقال ّ
ّ
ّ
ربر موضوعيًّا وبصورة ُمسبقة،
التي متيل إىل إنكار البعد «فوق
امليتافيزيقي» للموجود الظاهر ،وت ُ ّ
ّ
التاريخي.
مجمل العيوب التي ارت ُكبت باسم العقل
ّ
[1]- Jaques D’handt, La Ruse de la raison revue laval théologique et philosophique, Juin 1995.
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يل تُرتك السيادة لألهواء التي تح ّدد فعل الناس،
يل الهيغ ّ
يف الخديعة التي ميارسها العقل العم ّ
املوضوعي
مبن فيهم القادة العظام الذين تتطابق خصوص ّيتهم الذات ّية وأهواؤهم مع املضمون
ّ
توتاليتاري ،تبدو ُمتضامنة
لروح الزمن .وهكذا فإ ّن خديعة العقل ،بعي ًدا من إعرابها العميق عن ُه َوام
ّ
التاريخي للعقالن ّية التي تتجذّر يف نهاية املطاف يف التأريخ ّية التفكري .وبهذا
التجل
ِّ
مع مفهوم
ّ
املعنى ال تكون الخُدعة سوى وسيلة قتال ض ّد عد ّو أقوى أو أكرث عزمية ،هي مالذ الضعفاء
كل م ّرة بالنسبة إىل الخُدعة بح ْمل الغري ،من دون أن يفه َم ذلك ،عىل
والجبناء .يتعلّق األم ُر يف ّ
كل األحوال ،تسخر الخُدعة من الح ّريّة،
فعل ما مل يكن ليقوم به بِ عرفة الوقائع وبِ ِلء إرادته .ويف ّ
فضل عن الكتلة الحضاريّة إىل مج ّرد عبيد صاغرين ،حتى بزعم خريها ،بفضل
ً
وت ُح ّول األفراد
ختزل إىل يشء بسيط ،لالستعامل بال حياء[[[.
ً
سذاجتها أو والئها ،فامل َخدوع يجد نفسه ُم
يل يف تهافت مريع حيال أطروحة
لست أظ ّن ألّ يشاطرنا الخشت الرأي بوقوع العقل الهيغ ّ
الخديعة .االعرتاض عىل هيغل يف هذا الصدد سيكون بديهيًّا ومنطقيًّا :أفال تع ّد أطروحة الخديعة
العقليّة ،معاكسة متا ًما للمطالب األساسيّة للعقل ..حيث ينربي هيغل إىل القبول بوسائط احتياليّة،
واإلعراض عن اإلقناع بحجج عقل ّية تنطوي عىل االستقامة األخالق ّية والوضوح؟...

ما من ّ
شك أ ّن «خديعة العقل» سوف تصدم ق ّراء هيغل ،ال سيّام أولئك اليَقظني الذين وجدوا
السلبي للوجود
الرشعي للامكيافل ّية؛ فالذي أقام ديالكتيكه كلّه عىل النسب ّية والتضا ّد
فيه الوريث
ّ
ّ
وملفهوم اإلميان بالله لن تؤول مقاصده ّ
إل إىل العقالن ّية املفرطة وأهوائها[[[ ،وعليه ستكون
يل إحدى أه ّم الدوائر التي استند إليها الخشت يف مقاربته لفلسفة
إشكال ّية الخديعة يف العقل الهيغ ّ
هيغل السياسيّة .وميكن أن نشري إىل ما بيَّنه يف «املعقول والالمعقول يف األديان» لجهة االنعطافة
الهيغل ّية يف املوقف من الدين ،بحيث مل يعد جوهر املسيح ّية هو األخالق -كام كان بالنسبة
خصوصا عندما كتب «حياة يسوع» تحت تأثري كانط .لقد صار هيغل بعد هذه
إليه أيّام الشباب-
ً
االنعطافة ينظر إىل الدين من منظار نقد السلطة الالَّهوت ّية التي درج عليها فالسفة ومفكّرو العلامن ّية
ني كعامل
ممن جايلوه أو جاؤوا من بعده ،نقصد عىل وجه التحديد أولئك الذين رأوا إىل البعد التديّ ّ
الشقي ،أي
كل كينونته ،وهذا ما يطلق عليه «هيغل» اصطالح الوعي
اغرتاب لإلنسان وتجريده من ّ
ّ
أي ثقة يف الدين ،أو يف متاثيل اآللهة
الذي ضاعت فيه القيمة الداخل ّية لشخص ّيته ،ومل يعد لديه ّ
التي هربت منها روحها ،وصارت عنده كلامت األناشيد مج ّرد ألفاظ هجرها اإلميان ،وكذلك مل
[[[ -محمود حيدر ،فجوة هيغل ،فصل ّية «االستغراب» ،العدد الرابع عرش – شتاء .2019

[1]- Jacques D’Hondt. Ipid.
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تعد االحتفاالت واأللعاب واألعياد تعيد للوعي وحدته السعيدة مع الجوهر .وسيطر عليه روح قدر
كل اآللهة الفرديّة يف البانثيون[[[.
املأساة الذي يستجمع ّ

تأليه الدولة
مل يكن أمام هيغل وهو ينظر إىل الحداثة كيف تتداعى أوارصها إلّ أن يجد يف الدولة املقتدرة
يحل
خاصا لفينومينولوجيا الروح .أراد أن يستعيد أل ََق التنوير عن طريق إرادة االقتدار التي ّ
تجسي ًدا
ًّ
كل فرد يف جسد الجامعة الحضاريّة .سوف نرى كيف تظهر ماكيافليّة هيغل عىل نحو رصيح
فيها ّ
كل فرد يسعى وراء
متثيل لـ «فينومينولوجيا الروح» ،فلو انطلقنا من فكرة أ ّن ّ
ً
يف تأليه الدولة بوصفها
السيايس (أو الدولة) يبدو وجو ًدا
الخاصة مبعزل عن اآلخرين ،فإ ّن املجتمع
أغراضه ومصالحه
ّ
ّ
ربر
يعلو عىل األفراد ،مناقضً ا لوجودهم وقي ًدا عىل ح ّريّتهم ،لكن املجتمع
السيايس سيحظى مب ّ
ّ
كل مواطن وراء مصالحه من دون خشية مضايقة
وجوده من كونه يوفّر الرشوط الرضوريّة لسعي ّ
أي
ً
اآلخرين؛ هذا
فضل عن القدرة التي توفّرها الدولة للدفاع عن املواطنني كوجود مشرتك ض ّد ّ
خارجي يش ّنه مجتمع آخر .الدولة ،عىل هذا االساس ،تعترب أداة رضوريّة لتحقيق التوافق
اعتداء
ّ
واالنسجام بني مصالح متناقضة ،والدفاع عن املتّحد
التاريخي[[[.
ّ

لهذا ترى الهيغل ّية إىل الواقع ّية التاريخ ّية مبا هي حالة عاقلة؛ ذلك بأنّها تؤلّف حياة الكائن
ين؛ من هذا النحو من املقصود
الالمتناهي ،أو العقل حني يحقّق ذاته يف الطبيعة ويف التاريخ اإلنسا ّ

يل يبقى التاريخ ،برغم ما يعرتيه من طوارئ ،حركة عقالنيّة مستهدفة ،وأ ّما الفلسفة التي هي،
الهيغ ّ

ين للتاريخ .والتاريخ هو
عند هيغل ،جزء من املعرفة املطلقة ذاتها ،تستطيع إدراك النموذج العقال ّ

الزمن الذي يعرب عن ّ
مؤسسة الدولة املوضوعيّة.
تعب عن ذاتها يف ّ
كل روح قوميّة ّ

هنا سوف نتع َّرف إىل أحد النوافذ املغلقة التي تفصح عن صلة فلسفة هيغل السياسيّة
يت أ ّن املطلق الالمتناهي،
بامليتافيزيقا ،فهو يرى أ ّن املتناهي يوجد يف الالمتناهي ،وبتعبري الهو ّ
ينوجد يف الوقت نفسه يف املتناهي ،صحيح أ ّن الكائنات املتناهية أو الفانية تزول ،بينام الكائن

منفصل عمل ًّيا عن
ً
الالمتناهي يبقى ومتت ّد حياته يف الدميومة ،إلّ أ ّن حياته هذه ليست شيئًا
يل
الحياة املتناهية أو فوقها أو نقيضً ا لها .ولنئ بدأ هيغل قريبًا مام طرحه فيلسوف التاريخ اإليطا ّ
[[[ -انظر :الخشت ،املعقول والالمعقول يف األديان ،مصدر سبقت اإلشارة إليه ،ص.311
[[[ -م .حيدر ،املصدر نفسه.
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البرشي ،إلّ أنّه سينتهي إىل حرص اإلقرار بهذه العناية
جامباتيستافيكو بصدد العناية اإللهيّة للتاريخ
ّ

يف الدولة التي هي عنده تعبري عن الالمتناهي ،ولها حياة مستمرة بذاتها وال ميكن اختصارها يف

مجموعة من املواطنني ُوجِدوا يف فرتة معيّنة من الزمن.

رس
رمبا كان هيغل عىل دراية من أ ّن الذي يعيش الخديعة ويعاينها هو األقدر عىل معرفة ال ّ
املحفوظ مبكر العقل وخديعته؛ لهذا السبب سينحو يف آخر عمره إىل االنخراط يف قلب الحدث

ومييض إىل الح ّد األقىص من التحيُّز لأل ّمة الجرمانيّة من أجل أن يفقه الروح املطلق وتجلّياته

العقل ّية.

ديني
مل تفلح الحداثة التي أخذت عن هيغل فلسفتها السياس ّية الحا ّدة يف تجاوز األفق الجيو ّ -
السيايس ظلّت املسيح ّية حارض ًة ولكن بروحها
ألوروبا ،وحتى حني أُبعدت الكنيسة عن عرشها
ّ

األيديولوجي يف مجمل املنجزات املعرف ّية والفلسف ّية ،سواء ما تعلّق منها مبعرفة ذاتها الحضاريّة ،أو
ّ

أحكام .تلقاء هذا الحضور ،سيظهر اإلسالم
لجهة التع ُّرف عىل صورة اآلخر وما تعلّق بهذه الصورة من
ٍ
يف الفلسفة السياس ّية التي أسهم هيغل يف رسم معاملها كآخ َر مستنكرٍ .ومع الهيغل ّية بصف ٍة خاص ٍة

الفلسفي إىل اإلسالم بوصفه رشقًا ،ثم ش ّيدت عىل هذا التموضع تناظ ًرا
متوضعت رؤية الغرب
ّ
غرب ممتلئٍ بالهوته ومزه ٍّو بحداثته ،ورشقٍ هو بالنسبة إليها مج ّرد مكان فسيح المتحان
بني
ٍ
رغباتها.

الدائرة الثالثة :نقد أطروحات هيغل حول اإلسالم
يسعى الدكتور الخشت إىل معاينة الرؤية الهيغل ّية حيال اإلسالم والرشق ،مستظه ًرا ما تختزنه
منطقي ملجمل منظومته الفلسف ّية .يف دراسة له
من مضامني عنرصيّة هي يف حقيقتها حاصل
ّ
تحت عنوان« :نقد صورة اإلسالم عند هيغل» يستقرئ ما حوته محارضات هيغل التي ألقاها
عام  ،1831حيث تع ّددت إشارات هيغل إىل اإلسالم ،واصفًا إيّاه بأنّه ال يزال عىل هامش تاريخ
يت يف التع ّرف عىل واحد من أبرز
األديان[[[ .يف تلك املحارضات مل تكن رؤيته لإلسالم حاصل ٍ
دأب ذا ٍّ
أديان الرشق ،بل هو نتيجة تحقيقات استرشاق ّي ٍة والهوت ّي ٍة يف الغالب األع ّم ،فقد استعان هيغل ببعض هذه
التحقيقات ليع ّزز متونه بهوامش عن الرشق واإلسالم يف سياق محارضاته يف فلسفة التاريخ .وما يجدر
ذكره يف هذا الصدد أ ّن ما س ّمي بـ «علم الالهوت املتح ّرر» للقرن التاسع عرش ،الناشئ عن التالقي بني
[[[ -محمد عثامن الخشت ،نقد صورة اإلسالم عند هيغل ،فصل ّية «االستغراب» العدد العارش – شتاء .2018
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يل ،قد َو َج َد بشائره التاريخيّة تحدي ًدا يف
ين األورو ّ
ليرباليّة املجتمع املد ّ
يب وبني علم الالهوت اإلنجي ّ
[[[
علم الالهوت عند شاليرماخر ويف فلسفة الدين لدى هيغل .
ولكن أين املسلمون أو العرب يف هذه العمل ّية التاريخ ّية؟

يف منظور «فلسفة التاريخ الهيغل ّية – ينتمي العرب واملسلمون إىل املايض يف إطار تط ّور الروح
اإلغريقي ونقله ،أي بتسليم شعلة التط ّور
الفلسفي
البرشيّة ،فقد حقّقوا مه ّمتهم بالحفاظ عىل الفكر
ّ
ّ
الهيغيل حيال اإلسالم -حسب
ّ
الحضاري إىل اآلخرين[[[ .قد يعود السبب يف عدم دقّة التص ّور
ّ
عدد من الباحثني -إىل ٍ
خلط جهو ٍل وقع فيه هيغل ،فلم مي ّيز بني اإلسالم واألتراك العثامن ّيني ،أو
عىل نح ٍو ّ
أدق بني اإلسالم بوصفه دي ًنا وحيان ًّيا ورؤي ًة شامل ًة للوجود والحياة اإلنسان ّية وبني بعض
ريا أن يعمل عىل
املامرسات التاريخ ّية لقسمٍ من أتباعه .وقد كان عىل هيغل بوصفه فيلسوفًا كب ً
يب لإلسالم ،حتى يربأ األصل من شبهات الصور املزيّفة له[[[.
تحرير التص ّور الغر ّ

ٍ
عارض عىل
التاريخي ،وذكره كيش ٍء
هيغل -حسب رؤية الخشت -ينزع اإلسالم من سياق التط ّور
ّ
املسيحي يف الحضارة الجرمان ّية ،وإن كان هذه امل ّرة أكرث حظًّا؛ إذ أعطى له ما
هامش تط ّور الروح
ّ
يقارب خمس صفحات من مجلّد تجاوز  450صفحة .ونظ ًرا أل ّن تحليل هيغل للحضارة اإلسالم ّية
ليس موضوعنا اآلن ،فإنّنا سنكتفي بتحليل هيغل لإلسالم بوصفه دي ًنا فقط[[[ .غري أ ّن تجاهل هيغل
عريض يف فلسفة التاريخ ،يعكس -كام يضيف الناقد-
هاميش
لإلسالم يف فلسفة الدين وعرضه كيش ٍء
ٍّ
ٍّ
يب تجاه اإلسالم بوصفه معتقد اآلخر ،ويؤيّد هذا أيضً ا تلك الرؤى املح ّرفة
روح
ّ
التعصب األورو ّ
لإلسالم -عىل الرغم من أنّها متجاور ٌة مع بعض التحليالت العميقة والصائبة -التي أثارها هيغل يف
ٍ
فلسفة التاريخ ،فاإلسالم مرتب ٌ
سلبي يتمثّل يف
هدف
الرشقي السالب للذات ّية ،وهو ذو
ط عنده باملبدأ
ٍّ
ّ
تطوير عبادة الواحد األحد ،كام أ ّن اإلسالم يف منظوره قد ّ
انحل رسي ًعا مثلام صعد رسي ًعا[[[.

مختلف من
هكذا يق ّدم هيغل مجموع ًة من األغاليط املركّبة عن اإلسالم ،ويجهل أ ّن اإلسالم
ٌ
حيث البنية والتكوين عن أديان الرشق األقىص السالبة للذات ّية ،كام يجهل أ ّن عبادة الواحد األحد ال
سلب للذات اإلنسان ّية مثل أديان الهند ،وإنّ ا عبادة الواحد األحد تح ّرر هذه الذات
أي
ٍ
تنطوي عىل ّ
وتضعها أمام نفسها وأمام مسؤول ّيتها الكاملة عن هويّتها ومصريها.

القومي
[[[ -عدنان سيالجيتش ،مفهوم أوروبا املسيح ّية لإلسالم ،تاريخ األديان ،نقله عن اللغة البوسن ّية جامل الدين سيد أحمد -املركز
ّ
للرتجمة ،القاهرة ـ الطبعة األوىل ـ  ،2016ص .155
[[[ -املصدر نفسه ،ص.158
[[[ -املصدر نفسه.
[[[ -مح ّمد عثامن الخشت ،نقد صورة اإلسالم عند هيغل ،مصدر سبقت اإلشارة إليه.
[[[ -املصدر نفسه.
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جل فيها هيغل شيئًا إيجابيًّا لإلسالم ،فإنّه ير ّده إىل عوامل بالغة
ويف األحيان التي يس ّ
باإللهي،
اإلسالمي عنده ال يعود إىل ترقّي الوعي
التبسيط تبخس اإلسالم حقّه ،فالتجريد
ّ
ّ
ٍ [[[
وإنّ ا يعود إىل االنبساط
الصحراوي الذي ال ميكن أن يتشكّل فيه يش ٌء يف بني ٍة ثابتة! .
ّ

وما من ّ
شك يف أ ّن تفسري هيغل يفتقر إىل الدقّة -بحسب الخشت-؛ ذلك ألنّه لو كان االنبساط
الصحراوي هو املسؤول عن نبذ التجسيم والتشكّل يف اإلسالم ،ملا ُوجدت عبادة األصنام وتجسيد
ّ
اإللهي يف البيئة الصحراويّة قبل اإلسالم ،فالعرب هم العرب ،والصحراء هي الصحراء قبل اإلسالم
ّ
وعند ظهوره ،ومع ذلك كان هناك تجسي ٌم وبنياتٌ ثابتةٌ ،فإذا ما جاء اإلسالم بالتنزيه والتجريد،
ريا جغراف ًّيا سطح ًّيا ،وال س ّيام إذا كان هذا التجريد كام
فليس من املقبول عقل ًّيا تفسري ذلك تفس ً
ٍ
بعنف لطبيعة الشعور عند عرب الجاهل ّية والذي كان مرتبطًا
النبوي مصاد ًما
هو معلو ٌم من التاريخ
ّ
الوثني
بالتجسيم
لإللهي قبل اإلسالم[[[.
ّ
ّ

الواضح أ ّن هيغل -كام يق ّرر الخشت -مل يدرك حقيقة اإلسالم؛ ألنّه أسقط فهمه املسبق عليه
تب ًعا لفهمه لليهوديّة واملسيح ّية[[[ ،وهذا يعود إىل أنّه عاين هاتني الديانتني من خالل ظهورهام يف
ي.
التاريخ ،أي مبا هام معطيان تاريخ ّيان ال ميكن التع ّرف إليهام إلّ عىل قاعدة الديالكتيك املا ّد ّ
ين وخصوص ّية
وأ ّما اضطراب فهمه لإلسالم ،فإنّ ا هو وليد جهله ببعده فوق
امليتافيزيقي الوحيا ّ
ّ
مفهوم التوحيد كمنطق ٍة محوريّ ٍة يف هذا البعد .ومهام يكن من أمر ،فلو كان لنا من ٍ
نعت لهيغل
لصح نعته بفيلسوف اإلمربيال ّية املؤيّدة بـ
يب،
وهو يفلسف تعايل روح الغرب عىل اآلخر ّ
اللغر ّ
ّ
ين
رب ًرا لتح ُّيزه
ّ
«فينومينولوجيا الروح» ،وذرائع ّيتها ،ولو أ ّن أح ًدا وجد له م ّ
العنرصي للعرق الجرما ّ
يل بعناية لريى كيف تح ّولت فلسفته
عرب ميتافيزيقا محكمة االتقان ،فام لَه ّ
إل أن يقرأ املنجز الهيغ ّ
يب.
املوروثة من أسالفه إىل كهف
أيديولوجي للمطلق الغر ّ
ّ
*

* *

كل حال ،أ ّن مقاربات الخشت لهيغل ومن قبله كانط ،تشكّل حاصل جهوده
ميكن القول يف ّ
ِ
يكتف ببيان
التنظرييّة والنقديّة لفلسفة الحداثة .ولفضلٍ يعود إىل دربته املخصوصة يف التفكري مل
يل يف بنية امليتافيزيقا ،وإنّ ا سيميض إىل األرض التي رست فيها ميتافيزيقا الغرب
الخلل األص ّ
وتح ّولت معها إىل وثنيّة مستأنفة.
[1]- Hegel، Lectures on the Philosophy of History، New York، Dover Publications، 1956. P. 357.
[[[ -الخشت ،مصدر م ّرت اإلشارة إليه.
[[[ -الخشت ،املصدر نفسه.
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الترنسندنتالية
والنفسانيات
األوروبي
أزمة الوعي
ّ
ّ
ّ
ً
فينومينولوجيا فرانز برنت�انو تطبيقا
خنجر ّ
حمية

[*]

[[[

يب يف القرن التاسع
تبحث هذه الدراسة يف املعاثر األنطولوج ّية التي وقع فيها الوعي األورو ّ

ثم امتدّ إىل املراحل التالية من عصور الحداثة ،وألجل هذه الغاية يتناول الربوفسور خنجر
عرشّ ،

يل فرانز برنتانو ،ويرشح أبعادها النقديّة ،ويسعى
حم ّية املنظومة الفينومينولوج ّية للفيلسوف اإليطا ّ

وخصوصا لجهة مرشوعه الداعي إىل إصالح الفلسفة الغرب ّية الحديثة التي
إىل تحليل عنارصها
ً
انحدرت عن أهدافها السامية يف تحقيق املعرفة النظريّة.

ِ
تكتف بنقد برنتانو للفلسفة ،وإنّ ا ذهبت إىل بيان
املهم يف هذه الدراسة هو أنّها مل
الجانب
ّ

جواب أعمق يف أزمة الوعي لدى النخب الغرب ّية.

ِّ
املحرر

أي حدّ سيكون من املرشوع أن نبدأ التاريخ للحركة الفينومينولوج ّية ،بالفيلسوف اإليطايل
إىل ّ

فرانز برنتانو؟

من املؤكّد أ ّن برنتانو نفسه مل يشأ أن يكون عالِ َم ظاهريّات ،ومل ي َّدع ق ّ
فينوميولوجي ،بالرغم
ط أنّه
ّ

من أنّه عاش مبا يكفي ،لريى انتشار حركة الفينومينولوجيا ،حتى فيام بعد هورسل .ومبقدار ما كان

برنتانو عىل اطالع ٍ
الفكري يف مفاصله األساسيّة ومراحله ،فإّن ر ّدة فعله،
كاف عىل تط ّور هورسل
ّ

*ـ باحث وأستاذ الفلسفة يف الجامعة اللبنان ّية.
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بالرغم من صداقته لهورسل وحسن نيّته تجاهه ،كانت صورة مبالغة من صور الحرية والرت ّدد والقلق[[[.

«فينومينولوجي» يرد يف كتابات برنتانو ،عىل سبيل املثال ،كعنوان بديل
مع ذلك فإ ّن مصطلح
ّ
الوضعي ،الذي كان ألقاه يف جامعة فيينا (سنتي ،)1889 -1888
ملالحظاته يف درس علم النفس
ّ
الفلسفي؛ لذلك يجب أن
لكن من الواضح أ ّن ذلك مل يتحقّق إلّ خالل مرحلة الحقة من تط ّوره
ّ
نبحث عن تربيرات أخرى -غري ورود املصطلح عند برنتانو -للحكم بأ ّن الحركة الفينومينولوج ّية
إنّ ا تبدأ به ،تكون أكرث إقنا ًعا[[[ .مثل تلك األسباب ميكن أن نجدها ونعرث عليها يف االعرتافات
املتك ّررة وغري املح ّددة التي يق ّر فيها هورسل بدينه الحاسم لربنتانو فيام يتّصل بالظاهريّات ..لكن
هورسل اعرتف كذلك بدينه لوليم جيمس مع أ ّن أح ًدا مل ي ّدع أنّه البداية الفعليّة للفينومينولوجيا كام
سيتبي الحقًا ،كذلك فإ ّن هورسل مل ينسب فكرة الفينومينولوجيا إىل برنتانو ،الرجل الذي أطلق
ّ
عليه م ّرات عديدة لقب «أستاذي الوحيد» و»املعلم يف الفلسفة» ،وبالتايل فإنّه يجب البحث عن
خاصة مع أوسكار كراوس وأنطوين ماريت ،مل يقرأ برنتانو أيًا من
الخاصة يف مراسالت غري املنشورة
[[[  -وفقًا لترصيحات برنتانو
ّ
ّ
أي دراسات مبارشة .هورسل
نصوص هورسل الناضجة،
ّ
خاصة حول الفينومينولوجيا؛ ألنه بعد عام  1903مل يعد برصه يسمح له بإجراء ّ
نفسه يف مراسالت مه ّمة بني عامي  ،1906 – 1904توفرت يف ورقة بحث ّية يف مؤمتر برنتانو يف غرين عام 1977م ونرشت يفGrazer :
املستقل
ّ
 1922 ,5 ,philosophische studienوم ّرة أخرى مبناسبة زيارته مع برنتانو إىل فلورنسا عام  ،1907جاهد يك يفرس تط ّوره
لسيده امليجل ،ولكن وكام شعر هو نفسه مل يحقّق سوى القليل من النجاح.
انظر«Erinnerungen an Franz Brentano» in: Oskar Kraus, Franz Brentano, (Munich: beck, 1919, p 165p).:
ورواية فرانز برنتانو عن زيارته يف رسالة إىل هوغو بريجامن يف  26مارس  1907املنشورة يفPPR, VII, 1946, 93 :
انظر أيضً اThe lost portrait of edmund Husserl, by Ida and Franz Brentano” In: philomathes, the Hague: Martinus« :
.Nijhoff, 1971, espicially pp: 343 – 345.and the Context of the phenomenological Movement, pp 119 – 124
[[[  -كانت النسخة األصل ّية من املالحظات امله ّمة للغاية حول الدورة التدريب ّية حولDeskriptive psychologie oder« :
 beschreibendeضمن أوراق ما بعد الوفاة  .)phanomenologie (ps77وكانت بحوزة ابنه الراحل جون إم .برنتانو ،والتي سمح
النص بأكرث من سنتني) .وفقًا ألوسكار كراوس يف:
باالطالع عليها (دراسات هورسل حول برنتانو  1886 – 1884سبقت هذا
ّ
(Introduction to Franz Brentino’s psychologie vom empirischen standpunkt. leipzig: Felix Meiner,
)1994, p XII
أعلن برنتانو عن هذه الدورة يف العام السابق عىل أنّها مج ّرد.)Deskriptive psychologie” (ps76« :
الخاصة عىلVom Emprischen standpunkt, 1989. :
وهو العنوان الذي ،انطالقًا من مقدّ مة برنتانو
ّ
سيخطّط الستخدامه يف كتاب جديد.
سيتم اإلعالن عن الدورة التدريب ّية نفسها تحت عنوان« :علم النفس» .77 Elومن هنا يبدو أنّ مصطلح:
بعد ذلك بعامني ،1891 – 1890
ّ
( )phenomenologieيف مذكرات  1890 – 1888مل يتم – حسب ما أقدر – استئنافه ومناقشته يف املحارضة ذاتها وذلك يعكس عدم
حا أفضل منه.
ّ
رىض برنتانو عن االصطالح األ ّول وبذله جهدً ا
ليحل محلّه مصطل ً
أي حال ،ونظ ًرا ألنّ علم النفس عند برنتانو كان يصدر من األساس كدراسة الظواهر النفس ّية ،فإنّ اختيار مثل هذا املصطلح كان
وعىل ّ
حا مبا فيه الكفاية دون حاجة إىل نسبة الفضل فيه إىل السري وليام هاملتون عىل سبيل املثال ،الذي كان برنتانو عىل دراية كاملة بكتاباته
واض ً
انظر.)psycologie vom emprischen standpunk( :
لقد تحدّ ث برنتانو كذلك عن ظواهر فيزيائّية حقيقة ،وهذا يعني أنّه كان ضد اختيار املصطلح كعنوان لعلم نفس جديد.
لقد كان هذا مختلفًا عن مصطلح ( )phanomenal psychologieالذي يعود إىل مواضيع متف ّرقة تعود إىل العام  1874أنظر:
(.)psycologie vom – P 105
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ّ

رئييس وجيه يسمح لنا بافرتاض ابتداء الفينومينولوجيا بربنتانو ،وأنّه هو الذي م ّهد السبيل
سبب
ّ
لظهور الفينومينولوجيا كعلم ،ويف عنارص مح ّددة من فلسفته ،تخللت النسق العام لفينومينولوجيا
هورسل ومذاهب خلفائه.
كامل لفلسفة برنتانو باملقدار الذي
ً
حا
ومن الواضح أن ذلك ال يتطلّب ،أو يستوجب ،رش ً
تستحقّه يف نفسها[[[ وبدلً من ذلك فإ ّن ما اقرتحه كبديل هو أ ّولً إعطاء فكرة عن األهداف األساس ّية
واملبادئ التي تقوم عليها فلسفته ،وثان ًيا إظهار كيف أ ّن املالمح البارزة واملم ّيزات التي تحفل بها
هذه الفلسفة هي نتيجة لهذه العنارص واملبادئ األساسيّة.

 -1إصالح الفلسفة ًّ
ّ
العليم للفلسفة»
علميا «اإلصالح

لقد ذكر طالب برنتانو ،حتى أولئك األكرث استقالليّة فكريّة ،أ ّن ما هو أكرث إثارة لإلعجاب يف
شخص ّية برنتانو وتعليمه هو شعوره الدائم بأنّه ينهض بأعباء مه ّمة جوهريّة[[[ .لكن ما هي بالضبط
هذه امله ّمة كام تص ّورها هو نفسه؟

ونسقي ،لكن مع ذلك ،فإ ّن ترصيحاته
مل يتطوع برنتانو البتة بذكر مثل هذه امله ّمة بشكل واضح
ّ
العرض ّية وأفعاله كانت تظهر أ ّن امله ّمة التي كان يتطلّع إىل القيام بها واإليفاء بجوهر حقيقتها هي
«إحداث ثورة عامل ّية» ،أو إصالح
جذري للفلسفة من أجل خدمة البرشيّة[[[.
ّ

سلبي؛ الجانب
يب وآخر
لكن مثل هذا الطموح إلصالح الفلسفة كان له جانبان ،واحد إيجا ّ
ّ
السلبي اقتىض من برنتانو تح ّر ًرا جذريًّا من املعتقدات التقليديّة لرجل يف مثل شخص ّيته وعمره،
ّ
يب ،فكان يعني له بذل جهد متواصل الستعادة فلسفة  -هي نتيجة االنشغال
أ ّما الجانب اإليجا ّ
باملسائل العلميّة ،ونتيجة الروحانيّة الرصاطيّة املتزمتّة ،وكانت األرثوذكسيّة قد انحدرت شيئًا
تظل
كل ذلك ،أن ّ
يئ ،مع ّ
فشيئًا عن هدفها السامي لتحقيق املعرفة النظريّة ،فلسفة بقي هدفها النها ّ
لكل الكائنات.
اإللهي ّ
«حكمة» ،حكمة -كام اعتقد برنتانو بثقة -ستسفر عن إثبات املصدر
ّ

لكن هذه الفلسفة املتج ّددة بروح مراحلها الصاعدة ،كام كانت عند اإلغريق حتى أرسطو ،ويف

تأثريا ،يف دراسة الفريدي ستيل التي نرشت بعد وفاتها:
تم ذلك عىل ّ
[[[  -لقد ّ
األقل بالنسبة للمراحل املتأخرة من عمل برنتانو لكن األقل ً
«Die philosophie Franz Brantanos, Bern: Francke, 1951».
لكن لألسف دون اإلشارة إىل مصادر هذا االعتبار.
[2] - Carl stumph, «Erinnerungen an Franz Brentano» in: oskar Kraus, Franz Brentano, pp. 90, 116.
أيضً ا.Edmund Husserl, “Erinnerungen an Franz Brentano, op. cit. p. 154 -:
[[[ – أنظرe.g. Uber die Zukunft der philosophie, Leipzig: Meiner, 1929, p 12 :
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عرص توماس أكوينوس ،ويف الفلسفة الحديثة من بيكون إىل اليبنز ،يجب أن تتج ّنب التطلّع إىل
بناء املذاهب العظيمة والنسق ّية املتعارضة.

لقد كان برنتانو مستع ًّدا لدفع مثن هذا اإلصالح حتى يف صورة معاناة شخصيّة وخيبة أمل
مهنيّة ،وهو يشء اضطر يف الحقيقة ،يف نهاية األمر ،إىل تح ّمله ،لقد كان تح ّرره األكرث إيال ًما
األسايس؛ ذلك أنّه ُولد يف عائلة كاثولوك ّية راقية استوطنت،
الديني
وإحباطًا هو تح ّرره من إميانه
ّ
ّ
يل ،جنوب أملانيا لقرون عديدة .وهو  -عكس الجديّة الدين ّية التي عرفتها
بالرغم من اسمها اإليطا ّ
الفرتة الرومانسيّة ،لدرجة أنّه حاول جاه ًدا طوال مثاين سنوات أن يجمع بني حياة الفيلسوف وحياة

الكاهن  -مع ذلك حاول يف الدروس التي ق ّدمها كافتتاحيّة يف محارضات التأهيل يف جامعة
ويلزبورغ ،أن يعلن استقالل الفلسفة التا ّم عن علم الالهوت.
لكن املناسبة التي ه ّزت أل ّول مرة منط حياته وإميانه كانت كفاحه الذي سبق إعالن عقيدة
خاصا ضده ،ق ّدمه األسقف
العصمة البابويّة «ال يعني الالهويتّ نفسه» ،فقد أع ّد برنتانو موج ًزا
ًّ
(كيتيلر) ،أحد زعامء املعارضة غري الناضجة للعقيدة ،إىل األساقفة األملان املجتمعني يف فولدا[[[.

إ ّن الهزمية يف هذا الكفاح ض ّد االستبداد املتط ّرف للكنيسة ،مل تدفع برنتانو إىل االستسالم عىل
غرار رعاته الكنس ّيني ،ومل ينض ّم إىل انفصال الكاثوليك القدامى تحت قيادة «إغنبارد دولنجر»،
بل اندفع إىل حمل مشكلته الدين ّية بنفسه ،محاولً إزالة التناقضات بني الوحي الخارق للطبيعة
األبدي -حتى أ ّن بعض أعامله املنشورة بعد
والتجسد والعقاب
والعقل ،فرفض عقائد مثل الثالوث
ّ
ّ
منهجي
وفاته مثل »vorn Dasein Goffs« :أحد أكرث أعامله ضخامة والذي يحتوي عىل تطوير
ّ
يبش به -وهي عقائد وقناعات تشبه الكثري منها وجهات
لدين
فلسفي ،مل يعلن عنه ،مع ذلك ،ومل ّ
ّ
نظر الهوت ّيي القرن الثامن عرش ،عىل الرغم من أ ّن برنتانو بقي يؤمن بالعناية اإلله ّية مع أ ّن ذلك مل
يكن عقالنيًّا .وميكن العثور عىل أحد أفضل التعبريات عن موقفه العا ّم يف ما يتّصل باإلميان يف
رسالة إىل تلميذه وصديقه كارل ستامبف تتض ّمن اآليت:
رجل ال يفكّر ،يف مكابدة صعوبات الحياة ،وفيلسوفًا ال يزاول التأ ّمل وال
ً
«بالنسبة يل ،فإ ّن

[[[  -لالطالع عىل هذه الحلقة انظر:
Alfred Kastil,s introdiction «Franz Brentano, Die lehre jesu und ihre Bleibende Bedeulung, Leipzig: Meiner, 1922, PIX.
تم نرش موجز عن بريتانو يف:
ولقد ّ
Archiv jur mittelrheinische krichengeschichte VII, 1955, pp 295 – 334.
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ّ

علمي»[[[.
يستحق اسمه ،هو ليس فيلسوفًا ،بل ح ّر يف
ميارس تجربة الفكر ال
ّ
ّ

لقد انفصل برنتانو عن الكنيسة ،واستقال من الكهنوت ،وكلّفه ذلك ترك منصبه يف جامعة
فرتزبورغ ،حيث كان يد ّرس مل ّدة سبع سنوات .ويف عام 1874م ت ّم تعيينه يف منصب أستاذ متف ّرغ
يف جامعة فيينا ،لك ّنه اضطر إىل االستقالة م ّرة أخرى عندما قرر بعد ست سنوات الزواج ،ذلك
أ ّن قوانني الجامعة كانت متنع الزواج عىل من كان رسم فيام سبق أسقفًا أو كاه ًنا ،لك ّنه استمر
بالتدريس كمحارض ،يتقاىض أج ًرا مح ّد ًدا عىل محارضاته ،وكان من بني تالمذته يف هذه الفرتة
ألكسوس ميننغ ،وإدموند هورسل .وعندما رفضت السلطات النمساويّة سنة 1895م طلب تعيينه
الوظيفي ،ق ّرر التقاعد عن التدريس ،وقىض بقيّة حياته
أستاذًا متف ّرغًا ،حيث كان يرغب يف االستقرار
ّ
األكادميي ،إثنان
كعامل ح ّر يف إيطاليا وسويرسا ،يف حني أ ّن بعض طالبه قاموا بعمل رائع يف العامل
ّ
من هؤالء باتا يتمتّعان بأه ّم ّية كبرية فيام يتّصل بالفينومينولوجيا ،مل يشاركا برنتانو خلف ّيته الطائفية
الديني ،هام كارل ستاميف ،الذي استلهم منوذج أستاذه
فحسب ،بل تبعاه كذلك يف انفصاله
ّ
ودخل مدرسة دينيّة للكهنوت ،وأنطون ماريت الذي تلقّى نذوره ورسم كاه ًنا.

ومن الواضح أنّه كان أكرث من مج ّرد مصادفة أ ّن الحركة الفلسف ّية الجديدة قابلتها السلطة
العقائديّة الدينيّة بالرفض ،وهو الرفض الذي سبقه فحص جا ّد ألوراق اعتامدها كمحاولة صادقة
لتجربة الحياة الدين ّية ،التي يتطلّبها اإلميان[[[.

تستحق أن تكون عالمة عىل االستقالل الذايتّ لهذه
إحدى الصفات األكرث تح ّر ًرا ،والتي
ّ
تتأت من ناحية أ ّن برنتانو ،الذي ولد يف عائلة أملان ّية تعتنق الليربال ّية السياس ّية ،وكان أكرث
الفلسفةّ ،
االقتصادي «لوجو برنتانو» ،مل يكن ق ّ
ط قوم ًّيا «أملان ًّيا».
أعضائها شهرة وجرأة شقيقه األصغر الخري
ّ
وعىل عكس الليرباليّني اآلخرين الذين حقّقوا نجاحات ،فإ ّن برنتانو مل يتصالح أب ًدا مع توحيد

[1]– Carl stumpf, «Erinnerungen an franz Brentano” in oskar Kraus, Franz Brintano, 1993.
[[[  -واحدة من أقوى التعبريات ضدّ االستبداد هذا ،وجدت يف خطاب مفتوح ،حيث دعم برنتانو عام  1901تيودور مومسن يف نضاله
من أجل التح ّرر من االفرتاضات املسبقة يف العلوم:
«)Voraussel Zungslose Korschung
وعىل وجه التحديد ،ضدّ الكرايس املوهوبة يف جامعات الدولة ،وهو يتض ّمن الجمل التالية« :كام نرى ،إنّ الشخص الذي يخطئ ضدّ
الحقيقة ،ليس هو الشخص الذي يتكلّم ويعلِّم بإميان ،بل هو الذي يحاول تسويق عقيدته التي يلتزم بها تحت عنوان املقرتحات العلم ّية
يتم استنباط
الرصفة ...ومهام يكن احرتامنا للتفكري
يب ،فهو حقيقة تفتقر إىل األدلّة الذات ّية ،كام أنّها ليست فكرة مبارشة ،وال ّ
الديني اإليجا ّ
ّ
املعرفة منها بطريقة صارمة».
Die viver phasen der philosophie, leipzige: Meiner, 1926, p 138, f.
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أملانيا بالق ّوة الربوسيّة ،كام أنّه مل يغفل ،يف السياسة الواقعيّة لرايخ بسامرك ،الخطر الذي كانت
تبش بها[[[.
متثّله عىل ح ّريّة الفرد وسالمته ،ونذر الكارثة الكون ّية التي كانت ّ

حق» ،وكان كذلك داعية للسالم يف الواقع[[[ ،وكان يشعر
لقد عارض برنتانو فلسفة »:الق ّوة ّ
عاملي تعني الجنسيّة الوطنيّة القليل له ،لكن امله ّم هنا (أو األكرث
بنفسه عىل نحو متزايد كمواطن
ّ
ألي نزعة قوم ّية ،علم ّية أو فلسف ّية يف تفلسفه ،ويعزى ذلك -جزئ ًّيا -إىل
أه ّم ّية) هو الغياب التا ّم ّ
اهتاممه -الذي مل يكن اهتام ًما عرصيًّا يف ذلك الوقت يف أملانيا -مبفكّرين مثل أوغست كونت،
لكل من برنتانو وزمنه أن وجد
وجون ستيورات مل أو هربرت سبنرس ،لقد كان ذلك عالمة موحية ٍّ
الرضوري أن يتض ّمن كتابه (علم النفس) الصادر عام  1874ما ييل:
من
ّ
علم أملان ًّيا -سوى أن يكون هناك حقيقة
«ليس أغرب من وجود علم نفس
وطني -لو كان هذا ً
ّ
أملانيّة ،هذا هو السبب يف أنّني يف عميل أخذت يف االعتبار اإلنجازات البارزة للفالسفة اإلنجليز
تقل عن اإلنجازات التي حقّقها األملان».
املعارصين ،التي ال ّ
يل يبقى التح ّرر األكرث أه ّميّة يف تجربة برنتانو هو تفلسفه.
لكن يف السياق الحا ّ

خالل فرتة دراسته األ ّول ّية -حني مل تكن أولويّة الفلسفة الكاثوليك ّية بعد ثابتة بني الكاثوليك -من
الواضح أ ّن التقاليد الدراسيّة كانت نقطة انطالقته .لقد كان أرسطو يف الواقع هو نقطة املركز يف
األرسطي ال ميكن الدفاع عنه يف نهاية
دراساته الفلسفيّة ،وهو بالرغم من أنّه كان يعترب أ ّن النسق
ّ
كل الوقت الذي وفّرته له منحته الدراس ّية.
املطاف ،لك ّنه مع ذلك ك ّرس له ّ
انصب
البداية كانت مع أطروحة الدكتوراه ...حول معاين الوجود املتع ّددة عند أرسطو ،وقد
ّ
نقده عىل توماس أكوينوس واملدرس ّيني بشكل عا ّم -مع توفّر كتاباتهم التي كانت مألوفة له بالطبع
إبان دروسه األوىل يف املدرسة الجديدة -وسيكون نقده لهم أش ّد قسوة مام فعله مع أرسطو يف
كتاب «علم النفس عند أرسطو».

جهة إىل املثال ّيني األملان الذين يبدؤون بكانط ،والذين
ومع ذلك فإ ّن معارضته الرئيسة كانت مو ّ
ميثّلون بنظره مرحلة واحدة منحدرة من مراحل الفلسفة العظيمة ،من أمثال بيكون وريكارت ولوك
[[[  -انظر عىل سبيل املثال ،مت ّنياته األخرية للنمسا ،ورسالته إىل هربرت سبنرس عام  1872مقتبسة من:

Alfred Kastil, op.cit. pp 12f.
[2] - Vom ursprung sittlicher erkenntnis, 2nd edition, leipzig: Meiner, 1921, p10.
وانظر كذلك امللحق الخامس.epikur und der krieg, pp 27 – 31 :
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ثم لبينز الذي ميثّل القمة ،ولقد استندت هذه املعارضة إىل معرفة كبرية لكانط وشيلنج يف الوقت
الذي تبدو فيه معرفة برنتانو بهيغل أم ًرا مشكوكًا فيه .إن مثل هذا التح ّرر من التقاليد الفلسف ّية يف

مثل هذا الوقت ،دفعه إىل البحث عن األساس عند املفكّرين املعارصين ،ولقد وجد بعضً ا من

العلمي ...أمثال لوتزه ..وكذلك عند مفكّرين أجانب
ذلك عند فالسفة أملان من أصحاب التفكري
ّ

كالوضع ّيني الفرنس ّيني والتجريب ّيني اإلنكليز.

لقد كان يف الواقع مث ّة مراسالت له مع جون ستيورات مل -وتحتوي أرشيفات برنتانو عىل

الخاص يف علم النفس (pshycologie vom
أحد عرش خطابًا غري منشور -أثناء إعداده كتابه
ّ
 )empirisshen standpunkومنها رسائل أشار إليها برنتانو بوضوح يف هذا العمل .موت مل
حاسم يف تكوين برنتانو ،لك ّنه
شخيص بينهام كان من املمكن أن يكون
املفاجئ حال دون لقاء
ً
ّ
مع ذلك ،وحني زار إنكلرتا بعد ذلك بفرتة وجيزة ،تع ّرف بشكل مبارش عىل عقول متح ّررة كهربرت

الالهوتيي،
كاردينال ،وعىل شخصيّات فكريّة من غري
ً
سبنرس وهرني نيومان الذي أصبح فيام بعد
ّ
مثل سانت جورج جاكسون ميقارت ،وعامل الكتاب املقدس الناقد وليام روبرستون سميث.

السلبي لروح اإلصالح عند برنتانو ،فام الهدف من
وإذا ما أظهرت هذه األحداث كلّها الجانب
ّ

جهوده التقومييّة حينئذ؟

األقل يكفي لتأكيد هدف نبيل ،وهو مشاركة برنتانو للوضعيّني يف طموحاتهم
ّ
جانب واحد عىل

الحقيقي
منذ بداية رحلته كفيلسوف .يف أطروحته التأهيل ّية الرابعة عام1866م .أعلن أ ّن املنهج
ّ
للفلسفة ليس إلّ منهج العلوم الطبيعيّة ،ويف محارضته االفتتاحيّة يف فيينا «حول أسباب اليأس
من الفلسفة» ،وكذلك يف محارضته األخرية حول «مستقبل الفلسفة» ،مل يحاول برنتانو دحض

حجج منتقدي الفلسفة فحسب ،بل أوىص مرة أخرى بتقليد طريقة العلوم الطبيعيّة ومنهجها .وعىل
وبدل من ذلك راح يق ّدم مساهامت
ً
خاص به،
فلسفي
املنوال نفسه قاوم برنتانو إغراء إنشاء نسق
ّ
ّ

عميقة وتحقيقات جذريّة حول موضوعات بعينها.

بأي معنى من املعاين
من جهة أخرى ،وعىل عكس الوضعيّني ،مل يكن برنتانو مستع ًّدا ّ
للتخل عن هدف امليتافيزيقا ،التي تفصح عنها الروح العلم ّية الصارمة ألرسطو ،ومع ذلك
ّ
كان يبدي اعتقا ًدا بأ ّن الفلسفة رمبا قد أساءت تقدير حدودها ،لكن يبقى لها مجال واسع من
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التخل عن البحث لها عن إجابات ،خدمة ملصالح البرشيّة[[[.
ّ
األسئلة التي ال ينبغي

 -2علم نفس جديد ،كأساس لفلسفة ّ
عاملية

العلمي؟
أين ميكن إذن للفلسفة أن تأمل بإيجاد أساس ملثل هذا التحديد
ّ

بالتأكيد ليس يف عودة انتقاديّة إىل أرسطو ،وهو يشء مل يكن يقصده برنتانو قط ًعا ،وفقًا لرواية
كارل ستمبف ،استنا ًدا إىل السنوات التي قضاها برنتانو استاذًا يف فورسبوغ ،حتى أ ّن دروسه األوىل
الجذري مع أرسطو «الفيلسوف» حول مسائل أساس ّية مثل
يف امليتافيزيقيا كشفت عن اختالفه
ّ
قامئة الفئات ،ومثل التمييز بني املا ّدة الصورة.
مقال أ ّول ًّيا حول فلسفته-
مؤسس الوضع ّية أوغست كونت -الذي كان قد نرش ً
يف محارضة عن ّ
يب التي يولّدها اشتغال كونت ،مؤكّ ًدا أنّه عىل الرغم
اكتشف برنتانو -بتعاطف -فرص التجديد اإليجا ّ
يستحق اهتاممنا مثل كونت» ،فإ ّن
من إلحاده «رمبا مل يكن هناك فيلسوف آخر يف اآلونة األخرية
ّ
خجول ملعارضته لعلم النفس.
ً
قبول
برنتانو مل يتبعه يف رفضه التا ّم للميتافيزيقيا ،مع إبدائه ً

[[[

أساسا دفع برنتانو أل ّول
يف الواقع ،لقد كانت مناقشته ملشكلة الخلود يف هذه املحارضة،
ً
م ّرة إىل تقديم إجابات واسعة حول األسئلة النفسيّة[[[ ،وإذا قورن ذلك بدراسته الواسعة املكثّفة
لجون ستيوارت مل ،فإ ّن ذلك يقودنا إىل استنتاج مفاده أ ّن علم النفس كان ميكن أن يكون الرافعة
ريا
الرضوريّة لنهضة الفلسفة ،وصعود املتافيزيقيا العلم ّية حسب اعتقاد برنتانو ،وهو اعتقاد وجد تعب ً
ح ًّيا له يف محارضته االفتتاح ّية يف فيينا ،ويف مق ّدمة كتابه علم النفس الصادر سنة 1874م.
حتى اآلن يبدو أ ّن برنتانو كان قد ق ّرر االعتامد عىل علم النفس يف القرن التاسع عرش ،عند
نقدي ،وكان الوقت مه ّيأً إلنجاز تجربة
جيمس ،وستيوارت مل ،أفرش أوندن أو لوتزه ،بشكل غري
ّ

ألي
غي من هذا االحتامل هو أ ّن برنتانو كان أدرك أنّه ال ميكن ٍّ
كالسيك ّية يف علم النفس ...لكن ما ّ

[1] - Uber die Zakunft der philosophie, Leipzig: Meiner, 1929, p 98.
تم فحصه بعناية بدا أنّ األسباب التي قدّ مت عمو ًما عن اليأس من السعي وراء امليتافيزيقا مل تكن حاسمة مبج ّرد أن تدرك أنّ
عندما ّ
يئ للمثال ّيني مل يكن سوى صورة مليتافيزيقا حقيق ّية.
التص ّوف واملذهب الدوغام ّ
اآلن يبدو أنّ الوقت قد حان إلعادة البناء البطيء ،عىل أساس اعتامد أفضل األساليب ونتائج العلوم .كانت قض ّية إعادة البناء هذه بالنسبة
بكل ما تحمله من أه ّم ّية؛ ألنّه كان يعتقد أنّه يف أيّامه فقط ميكن للفلسفة أن تل ّبي احتياجات البرشيّة للحصول عىل
لربنتانو رضوريّةّ ،
إجابات مقنعة لألسئلة امليتافيزيق ّية واألخالق ّية والدين ّية ،وهي إجابات مل تعد الكنائس حسب برنتانو قادرة عىل توفريها.
[2] - Auguste comte und die positive philosophie, leipzig: Meiner, 1926, p 99 ff.
[3] - Carl stumpk, «Erinnerungen an Franz Brentano» in: oskar Kraus, Franz Brentano, p. 106.
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يل الذي ال غنى
من هذه السيكولوجيّات أن يطابق توقّعاته؛ ذلك أنّها كانت تفتقر إىل الوضوح األ ّو ّ
عنه ملفاهيمها اإلنسان ّية.

جه برنتانو يف دراساته
يل للمفاهيم -هي ما و ّ
كانت هذه امله ّمة الفلسفيّة -أعني الوضوح األ ّو ّ
النفسيّة ،وهو استنفذ كامل اإلمكانات التي كان ق ّدمها علم النفس الكالسييكّ ،بقدر ما كان يحمل
من عنارصها يف ذلك الوقت.

علم
يف الواقع ،ما كان يأمله برنتانو من منهجه
ّ
الخاص هو أنّه كان يرغب يف جعل علم النفس ً
حد .وفقط بعد ظهور علم نفس من هذا
يحل مكان كثري من مدارسه لتجتمع يف ٍّ
حقيق ًّيا ّ
كل مو ّ
القبيل سيكون من املمكن التعامل مع األسئلة امليتافيزيق ّية النهائ ّية ،من قبل عالقة العقل بالجسم،
أي يشء
وفرص الخلود التي بقيت مدار اهتامم برنتانو
يئ ،بالرغم من أنّه مل ينرش ّ
األسايس والنها ّ
ّ
أي مخطوطات له حولها[[[.
عنها ،ومل تت ّم طباعة ّ
وبالتايل معظم أعامل برنتانو النفس ّية ميكن وضعها بشكل مناسب ،يف صورة مق ّدمة فلسف ّية
التجريبي ،إ ّن ذلك منوذج لطريقة عالج برنتانو املتقنة والدقيقة التي مل تكن تسمح له
لعلم النفس
ّ
باالنتقال إىل استنتاجات سابقة ألوانها.
إل كتابني من الكتب الستّة
إل الجزء األ ّول من «علم النفس» .وهو ال يغطّي ّ
مل ينرش برنتانو ّ
كل ما فعله الحقًا (عام 1911م) كان إعادة نرش بعض فصوله يف نسخ
التي كان خطّط إلنجازهاّ .
ريا من املخطوطات ،بعضها نُرش بعد وفاته.
ّ
موسعة ،لكن برنتانو ترك عد ًدا كب ً

ّ
التجريبي�ة
 -3نوع جديد من

ال ّ
شك أنّه عندما نرش برنتانو املجلد األ ّول من كتابه :علم النفس من وجهة نظر تجريب ّية
(( ))pshychologie vom empirischen standpunkتابع فيه عن كثب تقاليد التجريب ّية الحديثة،
وهو بدأ كتابه بالعبارات اآلتية:
التجريبي
«يصف العنوان الذي أعطيته لكتايب موضوعه وطريقته .وجهة نظري يف علم النفس
ّ
حدسا معيّ ًنا (uideale
تقوم عىل أ ّن التجربة وحدها هي أستاذي ،لك ّنني أشارك اآلخرين االقتناع بأ ّن
ً
صناعي آلرائه حول روحان ّية الروح وخلودها ،بواسطة الفريد كاستيل يراجع:
[[[ -من أجل إعادة بناء
ّ

Religion und philosophie, Bern: Francke, 1954, pp 185 RR.
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 )Anschaunugميكن دمجه بشكل نافع مع وجهة نظري هذه».
التجريبي للمعرفة أم ًرا ال لبس فيه ،فقد يتساءل املرء عن مصدر املعارف
وإذا كان قبول املصدر
ّ
يل» (.)uideale Anschaunug
األخرى( ،أو املعرفة األخرى)
ّ
املعب عنها «بالحدس املثا ّ

حا لذلك ،كام مل تق ّدم كتابات
ال يبدو أ ّن «علم النفس
حا رصي ً
التجريبي» هذا يق ّدم بنفسه إيضا ً
ّ
رشاح حاولوا تقديم توضيح حول هذه املسألة.
برنتانو األخرى ذلك ،وال يبدو أ ّن ال ّ

ومع ذلك فإ ّن قراءة الكتاب يف ضوء هذه العبارات السابقة يجعل من الواضح مبا فيه الكفاية
أ ّن وصف برنتانو للظواهر النفس ّية استند إىل ح ّد كبري عىل دراسة األنواع املثال ّية بدل املالحظة
يل»
التفصيليّة وتجمع الحاالت امللموسة ّ
بكل تعقيداتها ،وبعبارة أخرى ،مل يكن «الحدس املثا ّ
مج ّرد تجربة انتقائ ّية ،بل كان إىل ح ّد كبري تجربة مطابقة لرشوطه النموذج ّية واألساس ّية.

مث ّة كذلك دالئل تشري إىل أ ّن برنتانو مل يرفض كلّيًّا وجود مصادر غري تجريبيّة للمعرفة يف
التأليفي
خاصة بعد النمط
أي معارف مسبقة،
التط ّور الالحق لفكرة ،وهو بينام كان
ّ
ّ
يتنصل من ّ
ّ
ربر له متا ًما هنا) ،فقد راح يعرتف شيئًا فشيئًا بوجود أفكار
الكانطي للبداهة (لربنتانو تح ّيز ال م ّ
ّ
وتص ّورات غري تلك التي نكتشفها باالستقراء من خالل التجربة .من امللفت أ ّن ذلك تحقّق بشكل
رئييس يف كتاباته األخالقيّة ،وتحدي ًدا يف مالحظة متّت إضافتها إىل محارضتهVom vrspring( :
ّ
الحب ،ورذيلة الكراهية عىل التوايل ،كأشياء
 )sittlicher Erkenntnisوالتي تشري إىل رؤى حول
ّ
أي تلميح أو توجيه أو إشارة»[[[.
تتحقّق «برضبة واحدة ،وبدون ّ
خاصا
ريا لهذا النوع من املعرفة باعتباره نو ًعا
ًّ
وعىل الرغم من ذلك أراد برنتانو أن يق ّدم لنا تفس ً
من الخربة القادرة عىل الكشف عن الرضوريّات واملستحيالت يف العالقات بني الظواهر التجريب ّية،
كالحب والكراهية ،وأن يق ّدم هذه التجربة ذاتها يف صورتها األ ّول ّية وحدسها املبارش.
ّ
ومن الواضح أ ّن برنتانو كان يتّجه نحو التع ّرف عىل نوع جديد من الخربة ،غري مسموح به يف
التجريب ّية التقليديّة ،ينبئ بنظريّة يف املعرفة جديدة وموسعة.

[1] - Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, 2nd edition, 1921, note 13, English translation by R. M. Chisholm, London,
Keganpaul, 1969, p. 24 note 33.
وانظر أيضً ا:
Brentano,s vienna lectures on logic, (1874 – 1895), Now published in: Die lehre vom Richtigen urteil, Bern: Francke,
1956, pp 162 RR.
حيث انتقد برنتانو رفض مل للمعرفة املسبقة بشكل رصيح.
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ّ
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ّ

ّ
ّ
ّ
(اجليين)
الورايث
الوضعي ،مقابل علم النفس
 -4علم النفس
التجريببي اآلن؛ ألنّه،
التجريببي» لربنتانو قد تفاجئ عامل النفس
إ ّن محتويات «علم النفس
ّ
ّ

يخصص إلّ مساحة ضئيلة لعرض ومناقشة النتائج
األقل يف األجزاء املنشورة من نتاجه ،ال
ّ
عىل
ّ

امللموسة (املحققة) لعلم النفس حتّى ذلك الحني ،عىل الرغم من أ ّن برنتانو أبدى اهتام ًما بها،

وافرتض أنّه يعلم بتفاصيلها ،ودرس كذلك بعض األسئلة األساسيّة التي تثريها ،وبالتايل امتحن
نقديًّا مبادئ (فيرب -فيغرن) يف حني أ ّن مبادئ التأسيس ال تنكشف أب ًدا (ال تتضح أب ًدا).

جلد األ ّول من
الخاص ّ
يف الواقع مل يكن برنتانو نفسه يدرك متا ًما حداثة أسلوبه
ّ
إل بعد نرش امل ّ

يفس لنا حتى فكرة
عمله هذا «علم النفس
التجريبي» ،ووفقًا ألوسكار كراوس ،فإ ّن هذا اإلدراك ّ
ّ
التخل عن املجلّد الثاين من الكتاب الذي كان يتوقّع صدوره الحقًا.
ّ

لقد حاول برنتانو تطوير منهجه الجديد يف محارضاته التي مل تنرش يف فيينا حول «علم النفس

الوصفي» أو «علم النفس»[[[.
ّ

يث،
كان علم النفس هذا مك ّونًا من قسمني أساسيّني ،علم النفس
الوصفي ،وعلم النفس الورا ّ
ّ

أي دراسة سبب ّية للظواهر هي عمل ّية ميؤوس
وكان األ ّول منهام هو األساس ،ووفقًا لربنتانو فإ ّن ّ
كل ما يجب عليه رشحه أو وصفه .حني كان
حا كافيًا ،ويصفّ ،
منها ،قبل أن يرشح عامل النفس رش ً

الوصفي ،وهذا هو اسمه عىل وجه الدقّة ،ابتكا ًرا جدي ًدا عىل ما يبدو ،اعتقد برنتانو
علم النفس
ّ

الوضعي،
أنّه ميكن العثور عليه يف التقسيامت الفرعيّة للعديد من العلوم ،سيّام علم الترشيح
ّ

الوصفي
والفيزيولوجيا (علم وظائف األعضاء) .وحتى أكرث من ذلك ،وبشكل رصيح ،يف الجزء
ّ
من الجيولوجيا ،الذي أطلق عليه علم الجيولوجيا (يف الوقت الذي كان يطلق لفظ الجيولوجيا عىل

نظريه الذي يدرس أسباب الظواهر) .يف الوقت الذي كان يطلق عىل نظريه الذي يدرس أسباب

الظواهر اسم «جيولوجيا» .واملصطلحات ( )petrography–psychognosieمصطلحان مح ّددان
النفيس.
ما زاال يستعمالن إىل اآلن مبعنى علم وصف الصخور وتصنيفها ،ومبعنى التشخيص
ّ

الوصفي عند برنتانو» يف:
[[[  -لقد ناقش ر.م .شيزهومل هذه املحارضات بشكل أكرث اكتاملً يف ورقته« :علم النفس
ّ

Akten der XII. Internationalen Kongresses fur philosophie, Vienna: 1968, vol II, 164 – 174.

وستظهر طبعة من املحارضات حول علم النفس والنصوص التكميل ّية من املحارضات السابقة عام  1918تحت عنوان( :علم النفس
الوصفي) .Deskriptive psycologie
ّ

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

260

االستغرابوالغرب
العالم اإلسالمي

الوصفي من علم
وهكذا صاغ برنتانو يف ذلك الحني لفظ ( )psychognosieليطلقه عىل الجزء
ّ

جل جهوده يف هذا املجال.
النفس الذي ك ّرس له ّ

الوصفي والعلوم الوصفيّة االجتامعيّة؟ إ ّن مقارنة دقيقة
أي مدى يقع التشابه بني علم النفس
إىل ّ
ّ
القصة ،ومع ذلك يبدو أ ّن
كل
فقط بني هذين املجالني من النشاط هي التي ميكن أن تكشف عن ّ
ّ
الوصفي ،عىل الرغم من أنّه أكرث تعقي ًدا يف مهامه العمل ّية (وظيفته) ،كانت
مجال مثل علم الترشيح
ً
ّ
خاصة فيام يتعلّق باملوضوع والتقسيامت الفرعيّة الرئيسة ،مع التعبري عن
وظيفته مهيّأة له بالفعل،
ّ
الوصفي ،حيث يواجه
الظواهر املح ّددة بوضوح تا ّم ،ومل يكن هذا هو الحال مع عامل النفس
ّ
مشكلة كيف ّية تحديد حدود منطقته املرتامية األطراف واملراوغة وغري الواضحة ،وكيف ّية تقسيمها.

يف الواقع لقد كانت املشكلة بالتحديد ،هي تقدير حدود املا ّدة ،والتقسيامت األساسيّة
يل الذي أصبح شغل برنتانو يف ميدان «علم النفس
للظواهر ،بوضوح تام ،بدل وصفها التفصي ّ
الوصفي».
ّ

علمي بالنسبة لنا ،فإنّه يجب أن
أي معنى
ألي من هذه األوصاف ّ
وبوضوح ،فإنّه قبل أن يكون ّ
ّ
األسايس للحقل والفئات الرئيسة التي ميكن استخدامها لوصفها .عىل سبيل
نعرف التشخيص
ّ
املثال ،هل األحاسيس واملشاعر واألحكام هي ظواهر منفصلة يف رتبة متساوية؟ هنا يبدو أ ّن
يل) مفقودة ،أو أنّها مثرية للجدل إىل ح ّد كبري ،وهكذا
املتطلّبات األساسيّة ّ
ألي وصف (بروتوكو ّ
حديس
ألي وصف وتصنيف ،هو فحص
يبدو أ ّن ما يتطلّبه علم النفس
الوصفي يف البداية ،كأساس ّ
ّ
ّ
ملختلف الظواهر ،من أجل الكشف عن خصائصها األساس ّية وعالقتها الطبيع ّية أو تن ّوعها ،وهكذا
أسايس عىل دراسة بديه ّية دقيقة للخصائص النسق ّية
فإ ّن الوصف ،كام هو عند برنتانو يعتمد بشكل
ّ
(الهيكليّة) للظواهر فيام يتّصل بالسامت العا ّمة ،والخربات املح ّددة.
الروتيني لجامع الفراشات أو املفهرس،
وهو بالتأكيد يشء مختلف متا ًما عن الوصف
ّ
الذي ميتلك ميدانه ،لك ّن جميع الفئات الوصفيّة تبقى مجهولة بالنسبة إليه.

الوصفي الجديد هذا الذي يؤكّد برنتانو
ال ب ّد من اإلشارة إىل حقيقة أخرى عن علم النفس
ّ
النسبي عنه ،وبالتايل عن العلوم الطبيع ّية
يث ،واستقالله
عىل أولويّته املنطق ّية عىل علم النفس الورا ّ
ّ
يبش بها سابقًا باعتبارها تأشرية دخول أو األمل
مثل الفيزياء والفيزيولوجيا ،والتي كان هو نفسه ّ
علمي لعلم النفس.
املرشق ملستقبل
ّ
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ّ

النسبي لهذه العلوم ،والتي مبوجبها سيحاول «علم النفس
هذه هي بدايه االنعكاس يف الوضع
ّ
الخاص ،والذي سيشكّل
الخالص» ( )pureأي الخايل من العنارص غري النفس ّية ،تقديم أساسه
ّ
الفيزيولوجي ،والتي بدت
أساسا غري مبارش كذلك لعلوم أخرى مثل الفيزياء النفس ّية وعلم النفس
ً
ّ
كأنّها بعيدة عن أن تنال شيئًا من األسبق ّية.
تأسس اآلن
علم النفس مل يعد ً
علم يأخذ مرشوع ّيته ودوره من العلوم الطبيع ّية األخرى ،لقد ّ
مستقل إن مل يكن ككيان منفصل.
ّ
ككيان

ّ
الباطني�ة مقابل الفكر
 -5نوع جديد من اخلربة ،املعرفة
الوصفي املستقل هذا أن يأمل بالنجاح؟
كيف ميكن لعلم النفس
ّ

أال يعني هذا العودة إىل نوع من االستبطان ،الذي كان منذ هجوم كونت عليه ،قد أصبح فاقد
محل إشكال كبري؟
أقل كان ّ
املصداق ّية ،ال ّ

كانت إجابة برنتانو عىل مثل هذا الخوف تتمثّل يف اإلشارة إىل الفرق بني فرعني من الوعي
بالظواهر النفس ّية عىل الرغم من ارتباطهام.
وبقدر ما يتعلّق األمر باملالحظة الذات ّية أو االستبطان ،فهام كانا يتقاسامن ثقة مشرتكة ،مع ذلك
يل ،أو الحدس املبارش لظواهرنا
فإ ّن برنتانو مل يعرتف ّ
بأي عيب من هذا القبيل يف اإلدراك الداخ ّ
النفس ّية ،أو أفراحنا وأتراحنا ،حزننا أو غضبنا .لهذا الوعي ،لكن مق ّي ًدا بالتأكيد حتى اآلن ،عزا
«كهاميش»
يل ممك ًنا فقط
برنتانو األدلّة الذاتيّة املن ّزهة عن الخطأ ،مع ذلك كان هذا اإلدراك الداخ ّ
ّ
الرئييس نحو موضوعات خارج ّية عىل شكل إدراك كان
جه انتباهنا
وباملصادفة ،يف حني كان يتو ّ
ّ
يعترب دو ًما غري قابل للخطأ.
وبالتايل ما يزال من املستحيل تعليق محتوى هذا اإلدراك الواضح كام يتطلّب علم النفس
رصاحة .كان طريق برنتانو للخروج من هذه املعضلة هو ادعاؤه أنّه من املمكن لعامل النفس دامئًا
الفوري لهذا اإلدراك ،حني يكون مازال يف نطاق مخ ّيلة املريض وذاكرته ،وسيكون
مالحظة التتابع
ّ
لكل خطأ محتمل ،ولكن برنتانو يعتقد أنّه ق ّدم ما يكفي من أساس
الحل باعرتافه املصدر األ ّول ّ
ّ
هذا
التجريبي ،وأنّه فعل ذلك حتى يف حالة تلك املشاعر القويّة التي ال ميكن مالحظتها
لعلم النفس
ّ
حل برنتانو تركنا مع مفارقة األدلّة الذات ّية التي يبدو أ ّن نطاقها
مبارشة عندما تخترب .ومع ذلك ،فإ ّن ّ
ريا إىل حدود قصوى ،والتي بقدر ما
املق ّيد ،كام هو الحال بالنسبة لحارض املج َّرب ،يبدو صغ ً
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الفوري لهذا اإلدراك حني يكون مازال يف مخيّلة املريض،
يتعلّق األمر بتأ ّمل عامل النفس التتاب َع
ّ
فمن املؤكّد أنّها ال متلك من الطول ما يكفي لتمنعنا من الوقوع يف الخداع.
سليم للمرحلة ما قبل
ً
وبالرغم من أ ّن التمييز بني هذين النوعني من املشاعر يرتك الدليل الذايتّ
ين .إ ّن راحته الوحيدة تتبدى يف أنّه يتشارك محنته مع جميع
العلميّة ،فإنّه يحرم منه العامل النفسا ّ
العلامء اآلخرين.

ّ
ّ
ّ
األساسية
النفسية
«القصدية» الظاهرة
-6

أ ّول ما اهت ّم به برنتانو يف علم النفس كان إيجاد خاص ّية تفصل بني الظواهر النفس ّية والظواهر
الجسديّة[[[.
فيام يتّصل بهذه املحاولة ،ط ّور الرجل فكرة «القصديّة» املشهورة أل ّول مرة كعنرص جوهري
للظواهر النفس ّية.
الجملة التي يقدمها مصطلح «القصديّة» ذات أه ّم ّية حاسمة ،لدرجة أنني سأقرؤها هنا برتجمة
حرفية:

كل ظاهرة نفس ّية مبا أسامه السكوالئ ّيون يف القرون الوسطى باإلشارة -العقل ّية يف بعض
«تتم ّيز ّ
األحيان -غري املح ّددة إىل ال موضوع ،والتي ميكن أن نس ّميها ،بالرغم من أ ّن ذلك ليس أم ًرا
جه ( )Richtingنحو يش ٍء ما
حا ال لبس فيه ،بالقصد ( )Beziehungإىل محتوى ،أو التو ّ
واض ً
جوهري يف موضوع ما.
(والذي ال ينبغي أن يفهم عىل أنّه يشء،
ّ
حقيقي) أو تجاه ما هو ذايتّ
ّ
(»)Imunante Ggjenstan dichkeit
كل قصد إنّ ا
كل إشارة -أو قصيد -عىل يشء هو موضوعها غري املح ّدد ...لكن ليس ّ
تحتوي ّ
يتحقّق بنفس الطريقة .يف التمثيل ( )Vorstellungيت ّم متثّل يشء ما ،يف الحكم يت ّم االعرتاف
بيشء أو رفضه ،يف الرغبة املقصود هو املطلوب...إلخ .ال توجد ظاهرة ما ّديّة ترينا شيئًا من هذا
[[[  -استعامل برنتانو ملصطلح الظاهرة ،ليس أث ًرا للفينومينولوجيا ،وال لفلسفات املظهر كام عند المربت .كام أنّ األمر ال يتعلّق بالتمييز
الكانطي بني الفينومني والنومني ،بل سيستخدمها بنفس املعنى الذي استعمله فيه علامء عرصه وأقرانه من املتفلسفني مثل أوغست كونت،
ّ
أي التزام ،سابق ألوانه ،باالفرتاضات امليتافيزيق ّية (لعلم نفس الروح)
وجون ستيوارث مل .وهو بذلك أراد أن يتج ّنب عىل وجه التحديد ّ
مؤشات عىل وجود مفهوم أكرث تقدّ ًما وأه ّم ّية من مصطلح الظاهرة يف بدايات محارضات
بعد طريقة أرسطو وديكارت .من املؤكّد أنّ مث ّة ّ
برنتانو حول:
«Deskriptive psychologie oder beschreibende phanomenologie», 1888 – 1880
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ّ

القبيل أو تحتويه وتتض ّمنه ،وبالتايل ميكن تحديد الظواهر النفسيّة بالقول :إنّها تحتوي موضوعاتها

يف ذاتها عن طريق القصد ،أعني مبا هي موضوعات مقصودة .يف الواقع يستخدم هذا الوصف

للظاهرة النفس ّية جملتني« :قصد ملوضوع غري مح ّدد» و»قصد إىل محتوى» .إ ّن العبارة األوىل من

كل من الت ّيارين املناهضني
هاتني العبارتني لفتت الكثري من االنتباه ،ومنحت دف ًعا للرأي الذي يؤيّده ٌّ

للمدرسانيّة والنقّاد املدرسيّني الجدد ،بأ ّن هذا املبدأ كلّه مل يكن سوى استعارة من فلسفة العصور
إل أنّها مضلِّلة.
الوسطى ،وعىل الرغم من أ ّن القراءة الرسيعة للمقطع قد تؤ ّدي ذلكّ ،

«قصد الال موضوع» الذي يعني حرفيًّا وجود « »Intentionالقصد داخل املوضوع املقصود،

يئ (توماس أكوينوس) ،لك ّن هذا املفهوم
كام لو كان متض ّم ًنا فيه ،هو يف الحقيقة مصطلح توما ّ

ّ
هو ما مل يتب ّنه برنتانو نفسه
وتخل عنه إىل حدود االستغناء عن مصطلح «القصديّة» نفسه[[[،
وبالتايل فإ ّن التوصيف الثاين للظاهرة النفسيّة ،والوحيد عند برنتانو ،وهو املدرج حرصيًّا يف جدول

محتويات الكتاب منذ إصداره األ ّول .أكرث من ذلك ،بقدر ما ميكننا القيام به ،فإ ّن هذا التوصيف

ين عىل نحو أصيل متا ًما ،إذا ما استثنينا ما نسبه هو نفسه من فضل وسخاء إىل أرسطو يف
هو برنتا ّ
مرور بسيط إىل ح ّد ما عىل املتافيزيقيا (.)A29 1021

أي محاولة من برنتانو مل تفلح يف أن تضع املصطلح الجديد
ومن املؤكّد أنّه بالرغم من أ ّن ّ
تم الكشف عن أصالة برنتانو من خالل مقارنة استخدامه املصطلح ( )intentioالذي دشّ نه توماس أكوينوس ،واستخدم يف الفلسفة
[[[ ّ -
ّ
املدرس ّية ،والذي يدل عىل الصورة الغريبة أو التشابه املشكل يف الروح ،يف عمل ّية اكتساب املعرفة ،كام كان نو ًعا من االنتزاع من العامل
الخارجي.
ّ
الخاصة باملعرفة اإلنسان ّية (املاه ّيات) والتي تعود إىل نظريّة أرسطو عن اإلدراك التي تعني
يرتبط هذا ( )intentioمبا يس ّمى نظريّة األنواع
ّ
امتالك صورة اليشء دون مادّته.
املفهومي  intentio sensibilisو
الحس والقصد
مي ّيز توماس أكوينوس بني القصد
ّ ّ
ّ
يلintentio intetiontellecta
 Intentio intlligibilisويف بعض األحيان يستعمل القصد املج ّرد أو الخيا ّ
وعىل املنوال نفسه تشري املصطلحات املدرس ّية املستخدمة كثريًا (األ ّول والثاين) إىل كائنات ملموسة وإىل فئات منطق ّية عىل التوايل.
أي إشارة عىل اإلطالق إىل كائن باعتباره التسمية املم ّيزة لهذه القصديّة ( .)intentioومبقارنة هذا املفهوم للقصديّة مع ما
وال يوجد ّ
قصده برنتانو الحظ بعضهم أنّ األخري ال يستخدم مطلقًا مصطلح قصديّة ( )intentioمبعزل عن ما يتّصل به ،بل فقط يف روابط مثل
(القصد ،املقصود) ( )indentional relationأو ( )intentional inexistenceوالتي ناد ًرا ما توجد بني املصطلحات املدرس ّية،
صحيح أنّه حينام يذكر الصفة ( )intentionalفهو ما يزال يخون آثار العقيدة املدرس ّية حول اليشء الذي كان يس ّمى الروح.
يل ملوضوع املعرفة يف الروح ،هو ما جعل برنتانو يرفضه خالل ما أسامه دارسو
لك ّن هذا املذهب اإلنسا ّ
ين الذي يرى عدم وجود عق ّ
برنتانو «بأزمة الفوىض»  immaneng kriseسنة  ،1905وبعد ذلك فإنّ املصطلح يختفي من املفردات النفس ّية لربنتانو انظر:
.oskar Kraus, introductionto vocabulary III, p X liv ,133 ,Psychologie, II
وأيضً ا حول رفض برنتانو الستخدام هذا املصطلح يف صورته القدمية ،بالرغم من وجود دواع مختلفة لذلك يفII, 8, second footnote:
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املدريس بالكامل تحت عنوان «القصديّة»[[[ القديم ،فإ ّن «اإلشارة إىل موضوع ما» هي امليزة
غري
ّ
كل يشء يعترب نفسان ًّيا.
األساس ّية التي ال ميكن إلّ أن تتحقّق يف ّ
«ال سامع بدون يشء مسموع ،ال تصديق دون أن يكون تصديقًا بيشء ،ال أمل من دون يشء
مأمول ،ال نضال من دون يشء نناضل من أجله ،ال فرح من دون يشء مبهج...إلخ»

تتم ّيز الظواهر الفيزيائ ّية ،عىل النقيض من ذلك ،بأنّها تفتقر إىل هذه اإلشارات ،يتّضح كذلك يف
هذه املرحلة أ ّن الظواهر النفسيّة عند برنتانو تعمل دامئًا ...مع األخذ بعني االعتبار املعنى الواسع
ج ًّدا لهذا املصطلح مبا يجعله يشتمل عىل تجارب الرتك مضافًا إىل عمل ّيات الفعل ،وعىل حاالت
الوعي وكذلك حاالت العلم ّيات الذهن ّية العابرة والثانويّة.
سيكشف برنتانو هنا إذن أل ّول م ّرة عن نسق كان من املفرتض أن يصبح أحد األمناط األساس ّية
ريا وليم جيمس وبعده
لجميع التحليالت الفينومينولوجيّة .صحيح ،لقد حاول الوضعيّون -وأخ ً

براند راسل -التخلّص من هذا املفهوم ،لكن عند النظر عن كثب تتح ّول نظرتهم املضا ّدة الرئيسة

للمفهوم املزعوم للقصديّة نحو اقتصاد العلم -القول بأ ّن اإلكثار من استعامل املفاهيم واخرتاعها

ينايف مبدأ اقتصاد العلم -ونحو إمكان ّية أن يتحقّق وصف ٍ
كاف للحاالت التي تنطوي عىل أنواع

مختلفة للسلوك [[[.لكن يف ضوء التحليالت الدقيقة ،مثل تحليالت رودريك م .تشيشومل ،يبدو من

املشكوك فيه أ ّن هذه املحاوالت للتخلّص من «القصديّة» قد نجحت ،وحتى لو حالفها النجاح،
فهي ليسن رضوريّة وال لزوم لها.

مفصل ملصطلح القصديّة يراجع:
[[[  -للحصول عىل وصف ّ

»Der begriff der intentionalitat in Der scholastic,Bei Brentano and bei hesserl
In: philosophisce hefte,ed.by Maximilian beck,1936,72- 91.

وأعيدت طباعته تحت عنوان:
»intention und intentionalistat in Der scholastic, Bei Brentano and bei Husserl” in: Studia philosophica, 39;1970; pp.189- 216.
وهي ترجمت إىل اإلنكليزيّة بواسطة ليندا ماكالسرت ونرشت يف:
The philosophy of Brentano, London, duckworth,1976;pp.108- 127.
وأيضً ا يف:
»«context of the phenomenological movement
The hague: Martinus nijhoff, 1981;pp.3 -26.
[2] - perceiving: A philosophical study, Ithaca, 1981, p. 168.
اللغوي أنظر نقاشه مع ويلفريد سيالرس يف:
خاصة فيام يتعلق بالتحليل
ولالطالع عىل أحدث التط ّورات يف هذا النقاش،
ّ
ّ
Minnesota studies in philosophy, mind and language,urbana:university of Illinois press,1972.
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ّ

ما يه ّم برنتانو كان اإلجابة عىل سؤال :ما هو حكم الظواهر غري الخاضعة للتجربة ،مهام كانت
غري اقتصاديّة؟
كخاصيّة مم ّيزة
أحد االعرتاضات الواضحة واملتك ّررة عىل استخدام برنتانو ملفهوم «القصديّة»
ّ
ريا من الظواهر النفسيّة  -عىل سبيل املثال
للظواهر النفسيّة ،هو أنّها ضيقة للغاية ،ذلك أ ّن مث ّة كث ً
أي موضوع تتعلّق به أو مرجع كام هو حال الرغبة أو اإلدراك.
الحالة املزاج ّية -ليس لها ّ

نفس بها
إجابة برنتانو عىل هذا االعرتاض تبدو مه ّمة؛ إذ كانت مج ّرد عيّنة عىل الطريقة التي ّ
أسايس وبني موضوع
الظواهر التي ال تنسجم مع نسقه .وهي إجابة تحتوي عىل متييز بني موضوع
ّ
الخارجي الذي تشري إليه املظاهرة
األسايس للقصد هو املوضوع
ثانوي أو (مرجع) .الهدف
ّ
ّ
ّ
الثانوي فهو الظاهرة نفسها .هذه اإلشارة املزدوجة تجعل من املمكن الحفاظ عىل
النفس ّية ،أ ّما
ّ
أسايس لبعض الظواهر النفسيّة إلّ أنّه يجب أن يكون مث ّة مرجح
أنّه يف حني ال يكون مث ّة مرجح
ّ
أي مدى
ثانوي دامئًاّ ،
وإل فإ ّن الظاهرة النفس ّية لن تكون واعية .وهذا يثري بالطبع سؤالً مفاده إىل ّ
ّ
بحق،
يعترب الوعي
االنعكايس (وعي الوعي) رضوريًّا يف جميع الظواهر التي يغطّيها علم النفس ّ
ّ
إجابة برنتانو الواسعة إىل ح ّد ما هي أ ّن الظواهر النفس ّية الالواعية تتناقض مع نفسها ،وبالتايل فهي
وهميّة؛ (إذ كيف تكون ظواهر نفسيّة وهي ال واعية).

ّ
ّ
النفسية
طبيعي ( )Naturalلألفعال
 -7تصنيف

إ ّن األفعال التي تشري إىل موضوعات هي بالتايل األفعال التي تليق كموضوعات للدراسة يف
علم النفس ،لكن ما هي األنواع األساس ّية لهذه األفعال؟ يسأل برنتانو.

توصل إليها فحص برنتانو ،هي تقسيم الظواهر النفسيّة – حسب
إ ّن أهم النتائج وأدومها ،التي ّ
اعتقاده  -إىل ثالث فئات أساس ّية هي :التمثيالت ( )vorslellugenواألحكام ( ،)uileileوما أطلق
والحب ( )Liebenundhassemوالتي تشتمل عىل
عليه -بخالف اسمه املعهود -أفعال الكراهية
ّ
رغبات ومشاعر من فئة ميكن تصنيفها باللغة اإلنكليزيّة تحت اسم «أفعال عاطفيّة».

خاصة
أي أصالة لهذا التقسيم ،وكعادته ق ّدم عرفانًا سخ ًيا لآلخرين يف هذه الحالة،
ّ
مل ي ّدع برنتانو ّ
لديكارت ،وبخصوص التمييز بني األحكام والقرارات لجون ستيوارت مل .ومع ذلك ،فإ ّن الرتكيز
ريا ،وبالقدر
ً
عىل عنرص القبول والرفض يف الحكم عند برنتانو كان اكتشافًا
ريا كب ً
أصل ،وترك تأث ً
خاصة للوهلة األوىل ،كان توحيد
أقل إقنا ًعا
نفسه من األه ّم ّية بالنسبة لربنتانو نفسه ،وإن كان ّ
ّ
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«الحب».
الظواهر العاطفيّة واإلراديّة للشعور والرغبة تحت عنوان واحد هو
ّ

ما قد يكون أكرث أه ّم ّية يف هذا السياق من هذه الفروق هو الطريقة التي حاول بها برنتانو استنباط
أساسا بإشاراتها إىل موضوعات ،فمن الالزم
هذه الظروف؛ ونظ ًرا أل ّن جميع األفعال النفسيّة تتميّز
ً
أن نعرث عىل أنحاء التميّزات بني هذه اإلشارات بأشكال ،أو خصائص مختلفة منها يت ّم اكتشاف
يل أو حدس مبارش .لكن ما
مثل هذه االختالفات بتجربة فوريّة ،أو بشكل أكرث تحدي ًدا ،بإدراك داخ ّ
هو األساس للتصنيفات الجوهريّة بني هذه األصناف العديدة من اإلشارات ،وبشكل أكرث تحدي ًدا
من الطرق غري املعتادة للتمييز بني األحكام والتمثيالت ،من جهة ،وللجمع ببني الشعور والرغبة
من جهة أخرى؟ هنا يحيلنا برنتانو م ّرة أخرى إىل تجربة فريدة؛ إذ باالنتقال من مج ّرد التمثيل إىل
الحكم املثبت أو املنفي نواجه انقطا ًعا حا ًّدا يف سلسلة من الظواهر ،بينام يف االنتقال من الشعور
إىل الرغبة نجد سلسلة مستم ّرة من التح ّوالت ،دون خطوط فصل حا ّدة بني عنارصها ،وبالتايل فهي
يل للظواهر أو التوقّف عنه ،اللذين يوفّران األساس الرئيس
إذن تجربة مميّزة إلنجاز مسح تسلس ّ
التعسف التا ّم ،من خالل ترسيخها
«طبيعي» .مثل هذه الحقيقة تعد بتصنيف متح ّرر من
لتصنيف
ّ
ّ
يف األنساق األساس ّية للظواهر نفسها.

ّ
ّ
النفسية
األسايس للظواهر
 -8القانون

ّ
يشك يف أ ّن األصناف الثالثة األساس ّية للظواهر النفس ّية كلّها
للوهلة األوىل ميكن للمرء أن
كل حال.
متساوية يف الرتبة ،لكن مع ذلك هذه هي وجهة نظر برنتانو عىل ّ
تشكّل التمثيالت الظواهر األساس ّية ،فهي توفّر األساس الذي ال غنى عنه لألحكام واألفعال،
للحب والكراهية عىل التوايل ،وتشكّل جز ًءا منها .وسبب أسبق ّيتها حسب برنتانو هو بساطتها
ّ
النسبي ،فإنّه نابع من أ ّن التمثيل
واستقاللها وحضورها يف جميع الظواهر النفسيّة ،أ ّما استقاللها
ّ
حب وبغض وميلك
حب وبغض ،وأ ّن تص ّور كائن بال حكم وال مشاعر ّ
يتحقّق بال حكم وال مشاعر ّ
حا ..ويساعدنا الشكل املم ّيز للتجربة يف
فقط متثيالت هو أم ٌر ممكن ،لكن العكس ليس صحي ً
كل
الخيال «التجربة الخيال ّية» يف تت ّبع مثل هذه العالقات ،وبالتايل فإ ّن املبدأ الذي يقيض بأ ّن ّ
ظاهرة نفسيّة هي إ ّما متثيل أو بناء عىل متثيل ال يستند إىل مج ّرد رغبة أو تخمني ،بل هو يفرتض
يصح كذلك مجرد تعريف الظاهرة النفس ّية) .وهكذا يكون هذا
املعرفة التجريب ّية بهذه الظواهر (وال
ّ
املبدأ هو (املبدأ األ ّول) لتلك العالقات النفس ّية األساس ّية التي نستعرض عنها أكرث من ذلك بكثري
عند كالمنا عىل الظواهر النفس ّية.
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 -9احلذر من الزمان
الفلسفي املتعلّق بالزمان ،لك ّن هذا اللغز وجد مع
ال يشء جديد عىل اإلطالق حول اللغز
ّ

الفينومينولوجيّني اهتام ًما متج ّد ًدا ،هذا االهتامم املتج ّدد والكثيف يتّخذ رأس األمر يف تفكري
برنتانو.
أي مشكلة أخرىمثل هذا االهتامم من برنتانو ،باستثناء مشكلة
ووفقًا ألوسكار كرواس مل تواجه ّ

اإلله ،وتأت ّت هذه الزاوية الغريبة الهتاممه من جهة انشغاله مبسألة أنّه كيف يت ّم انعطاء الوقت يف

الخاص ،والطريقة
تجربتنا؟ أو عىل وجه التحديد ما هو الفرق بني الطريقة التي نشهد بها الوقت
ّ
التي تظهر لنا بها األوقات املاضية واملستقبليّة (الزمن املايض واملستقبل)؟

حا ،والتي تتّفق مع نظريّة (اإلشارة) ،املرجح (املقصود) ،هي
كانت إجابة برنتانو األكرث وضو ً

أ ّن الفرق يكمن يف الطريقة التي نشري بها إىل الظاهرة عندما نتمثّلها ،وليس عندما نحكم عليها .من
هنا فإ ّن متثّلنا هو الذي يصطبغ باألمناط الزمانيّة .ويف الوقت الذي ينعطي لنا فيه الحارض بشكل
مبارش ،كحدس ،فإ ّن الزمان املايض أو املستقبل ينعطيان لنا بشكل غري مبارش .فقط ،من خالل

متثّلنا يف أنفسنا ما هي تجربة الزمان املايض والزمان املستقبل.

يف النهاية قاد هذا األمر برنتانو إىل التوكيد عىل أ ّن األزمان غري الحارضة ليست حقيقيّة يف ح ّد

ذاتها ،لك ّنها تعتمد يف وجودها دامئًا عىل ما هو حارض.

حل هذه
ومهام كانت مزايا هذا التأ ّمل لربنتانو يف الزمان ،فقد أثبت النهج الذي ات ّبعه يف ّ

استفزازي وغري مألوف بالنسبة لطالبه ،كأنطوين ماريت،
املشكلة من منظور االهتامم الحايل ،أنّه
ّ

وخاصة ألدموند هورسل ،الذي سيستخدمه كنقطة انطالق ملحارضاته امله ّمة حول «الوعي الباطن
ّ

بالزمان».

ّ
ّ
األخالقية
الذايت كأساس للمعرفة
10ـ نظري لإلثب�ات
إ ّن أكرث املجاالت التي أثرت بواسطتها أفكار برنتانو يف حركة الفينومينولوجيا دون وساطة

هورسل هي األخالقيّات.

لك ّن حتى يف حالة هورسل ،فإنّه تجدر اإلشارة إىل أ ّن محارضات برنتانو الوحيدة التي حرضها

إل
هورسل كانت تلك املتعلّقة بالفلسفة العمل ّية ( -)1889يف الحقيقة مل ينرش برنتانو يف حياته ّ
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القليل من كتاباته االخالقيّة -املنشورة اآلن بعنوان ()Vom ursprung sittfishen Erkemtnis
وحتى وقت قريب كانت هذه الكتابات الوحيدة التي نرشت يف ترجمة إنكليزيّة ،يف هذه الحالة

سيحصل برنتانو عىل مديح متح ّمس من ناقد من طراز «جورج مور» الذي «أوىص بالكتاب يف عام
أي مناقشة أخرى أنا عىل دراية بها»
 1903باعتباره «مناقشة أفضل بكثري أله ّم مبادئ األخالق من ّ

هذا بالرغم من حقيقة أ ّن برنتانو متو ّرط ضم ًنا يف مغالطة طبيعته سيّئة السمعة[[[.

تستحق
خاصة ،رغم أنّها مناسبة
وعىل ما يبدو مل يكن هذا العمل الصغري سوى نتيجة ملناسبة
ّ
ّ

ين األ ّول يف ذلك الوقت
التذكري؛ ألنّه احتوى عىل ر ّد برنتانو عىل محارضة سابقة ألقاها الفقيه األملا ّ

«رودولف فون جرينغ» أمام نادي املحامني يف فيينا ،يف هذه املحارضة حول نشأة ()Entstehung
الشعور بالصواب والخطأ دعم جرينغ النسبة التاريخ ّية واالجتامع ّية النموذج ّية لطالب القانون يف

الطبيعي والعدالة املستقلّة عن الترشيع
كل أفكار القانون
القرن التاسع عرش ،والتي سخرت من ّ
ّ

تفس جميع القوانني وجميع املعتقدات حول الصواب والخطأ باعتبارها مج ّرد
ين ،والتي ّ
اإلنسا ّ
للحق» خلف سياسة الق ّوة الساخرة
نتاج للقوى االجتامعيّة النسبيّة التي أق ّرت آثارها فلسفة «الق ّوة
ّ

عىل نحو متزايد ،وهكذا ستشكّل إجابة برنتانو عىل جرينج تح ّديًا للروح النسب ّية للعرص بشكل عا ّم،
خاص.
وعىل فلسفته القانونيّة بشكل
ّ

مل يكن هذا يعني أ ّن برنتانو أنكر أثر الحقائق التاريخ ّية يف تكوين أفكارنا ومشاعر الصواب

والخطأ عندنا ،لك ّن السؤال يبقى قامئًا حول «النشأة التاريخ ّية» ،أو حول «األساس الصحيح»
ريا حول« :أساس معرفتنا األخالق ّية» (.)Ursprung
ملعتقداتنا ،أو كام قال برنتانو نفسه أخ ً
إ ّن وجود معرفة مبا هو صواب وما هو خطأ بالطبيعة هو ما يجعل برنتانو جريئًا يف توكيده،

لك ّنه مل يفعل ذلك استنا ًدا إىل أسس عقائديّة فقط ،أو لألسباب التي عرضها الفالسفة املدرسيّون
الطبيعي ض ّد الهجامت املركّزة
الجدد ،وهم الوحيدون الذين كانوا ما يزالون يدعمون فكرة القانون
ّ

للمدرسة التاريخيّة وللنفعيّني والتجريبيّني والتط ّوريّني.

أي أفكار فطريّة عن الصواب والخطأ ،وهو ما اعتربه -شأنه شأن الجميع-
مل يدافع برنتانو عن ّ

مؤكّ ًدا من قبل التجريب ّيني الربيطان ّيني .كان يجب أن يكون أساس إميانه باملعايري املوضوع ّية

: International journal of tlhics, XIV, 1903, 115 – 123.أنظر [1] -
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للصواب والخطأ علميًّا ،وهو ما حاول تأسيسه يف علم نفس جديد .كانت نقطة االنطالق لهذا

األخالقي تصنيف برنتانو للظواهر النفس ّية؛ ومن بني هذه الظواهر
النفيس للموضوع
االستنتاج
ّ
ّ
النظري واألفعال العاطفيّة توازنًا الفتًا للنظر ليس فقط يف تأسيسها عىل التمثيالت،
سيُظهر الحكم
ّ
بل كذلك يف كونها إيجاب ّية أو سلب ّية ،مصيبة أم خاطئة .وعالوة عىل ذلك فإنّه وجد تجربة مح ّددة
من الثقة بالنفس مرتبطة ببعض األحكام عندما يت ّم متييزها ووصفها بأنّها صادقة.

كالحب والكراهية (األفعال االنفعاليّة) أظهرت
اآلن سي ّدعي برنتانو أنّه حتى االنفعاالت
ّ
خصائص مامثلة؛ إذ كام يقوم التفكري الصحيح عىل معايري منطق ّية ،فإنّها هي نفسها تق ّدم وفق نسق

الطبيعي ()naturlicsher vorzag؛ لذا فإ ّن األفعال االنفعاليّة ،وتحدي ًدا تلك املوصوفة
التف ّوق
ّ
ضمن املعايري األخالق ّية ،تق ّدم نفسها عىل أنّها «صحيحة» أو «خاطئة» مع معيار شبيه ومامثل

الحقيقي ،أو لألدلّة الحقيقيّة
لألدلّة الذاتيّة النظريّة هذه مامثلة بني العاطفة «الصحيحة» والحكم
ّ

املبني عىل
الحقيقي حني تت ّم تجربته كيشء مختلف متا ًما عن نظام التفضيل األعمى
للحكم
ّ
ّ

مج ّرد التميّز؛ ذلك أ ّن مج ّرد الق ّوة الغريزيّة للتميّز تناقض بشكل تا ّم القناعة املتولّدة عن الصدق
أي مكان آخر ميكن
البديهي ،كام يخترب ّ
كل واحد االختالف بني نوعني من األحكام .هنا كام يف ّ
ّ

أي مفهوم آخر[[[.
يئ أن يتحقّق فقط يف اإلشارة إىل هذه التجربة كام هو الحال مع ّ
للتوضيح النها ّ

تحب عىل نحو
هذه هي االختالفات التي مل يأخذها التجريب ّيون مثل هيوم بعني االعتبار .أن
ّ

الشخيص :لقد ت ّم
الصواب وأن تكره خطأ أو عىل نحو الخطأ ليست مج ّرد أمور ترتبط بالذوق
ّ
مثل بقانون
وصف هذه األفعال عىل أنّها حقيق ّية استنا ًدا عىل أدلّة ذات ّية متاثل تلك املتّصلة بقناعتنا ً
رش يف األفعال التي يفضل فيها يشء ما
التناقض ،ومبثل ذلك ت ُعطى درجات نسب ّية من الخري وال ّ

حتها باألدلّة الذات ّية املقرتنة
ً
األقل منه منزلة
ّ
عىل
وفضل ،واألسوأ عىل األكرث سو ًءا ،وهي تؤكّد ص ّ

«دليلها الذايتّ ،دليلها معها» .ومع هذا سيعرتف برنتانو أ ّن االختالفات يف درجات الخري ال ميكن
قياسها بنفس الطريقة العلم ّية.

إ ّن أه ّم ّية محاولة برنتانو إلثبات أ ّن العواطف ،التي كانت تعترب حتى اآلن موضوعات شخص ّية

تتأت من احتوائها عىل عنرص مم ّيز ،يتمثّل يف دعوى أ ّن املوضوع ّية
ميؤوس منها وغري عقالن ّيةّ ،
: Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, p. 26.انظر [1] -
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تحتاج إىل تأكيد ،حتى لو كانت تجربة التامثل يف األدلّة الذاتيّة بني املشاعر واألحكام ال

النظري
تثبتصالح ّيتها من تلقاء نفسها ،كام يفعل القليل من األدلّة الذات ّية غري النقديّة يف املجال
ّ
(كام يف التناقض).
بأي حال من األحوال وجود قيم أبديّه
تجدر اإلشارة إىل أ ّن نظريّة برنتانو األخالقيّة مل تؤكّد ّ
مطلقة يستجيب لها ح ّبنا أو بغضنا وتجعلهام بنفسها صوابًا أو خطأً.
خاص من الصواب
لقد ا ّدعى الجميع أ ّن برنتانو ي ّدعي أ ّن بعض األفعال العاطف ّية لها طابع
ّ

مثل هو مصدر
والخطأ املرتبط بها ،لكن تجربة الكشف عن األدلّة الذات ّية كام هي ،ح ّبنا (كصدق) ً

حديس للصواب والخطأ يف أفعال وظروف مع ّينة يف العامل ،يظهر أ ّن
معرفتنا األخالق ّية وتعيني
ّ
برنتانو مل ي ّدع أ ّن ح ّبنا الصحيح هو استجابة لقيم يف إشارات أنشطتنا االنفعال ّية ،بل هو تجربة
الكشف عن األدلّة نفسها.

عم إذا كانت هذه املحاولة إلقامة األخالق عىل خصوص ّيات مم ّيزة داخل
قد يتساءل املرء ّ

األنشطة االنفعال ّية ال تحرمنا يف النهاية من القناعة التي يراد الربهنة عليها؛ ألنّه يبدو وفقًا لهذه

النظريّة أ ّن األدلّة الذاتيّة والتامثليّة العاطفيّة املرتبطة بها (أدلّة ذاتيّة يف املشاعر واألحكام) تتصل
أي سبب آخر واضح (غري كونها حقائق قصوى).
ببساطة بأفعال مع ّينة هي كحقائق قصوى ،دون ّ

معي
لكن ال يجب عىل املرء أن يكون ذا نظرة ثاقبة يف األساس ليدرك ملاذا يجب وصف فعل ّ
مثل بأنّه صواب وليس خطأ ،يكفيه أن يدرك حقيقة القض ّية املتمثّلة يف أ ّن فعلنا الذي هو
كالحب ً
مثل ينطوي عىل إشارة مح ّددة إىل األدلّة الذاتيّة التي تؤكّده ،لكن ملاذا يجب أن يحتوي
الحب ً
ّ

مثل؟ ذلك يبقى أم ًرا غري مفهوم ،مثل سبب ارتباط موجة مع
عىل مثل هذه اإلشارة بدل عكسها ً
ين باللون األحمر بدل األخرض.
اإلحساس اللو ّ

ّ
 -11معركة برنت�انو ضد «الكيانات الزائفة (»)Factitious Entities

جه يف فكر برنتانو ميكن تسميته بـ «ض ّد
يف هذه النقطة بالذات ،من
ّ
الرضوري ذكر تو ّ
حا يف السنوات التي تلت ( ،)1902يف الوقت
فينومينولوجي» .وهو يف الواقع أصبح أكرث وضو ً
الذي تخطّاه معظم طالبه باالعرتاف مبجموعة كبرية من الظواهر (الكيانات).

الفلسفي بسيطًا يف األساس ،وهو أراد له أن يبقى كذلك ،لقد تألّف من
لقد كان عامل برنتانو
ّ
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الخاص عن طريق «بواسطة»
كل ما كان يسمح به الهوته
ظواهر جسديّة ونفسيّة ،باإلضافة إىل ّ
ّ
أي محاولة ملضاعفة الكيانات الوجوديّة (multiply
الوجود
اإللهي؛ لذا امتنع بشكل متزايد عن ّ
ّ

- )Entitiesبالطريقة التي حدث بها ذلك يف العصور القروسطيّة املدرسيّة ،ويف الفلسفة التفكّريّة
(املثال ّية) الحديثة ( -) recent speculative philosophieمثل هذا الصنيع جعله يعرتض بش ّدة عىل
االعرتاف باملكانة املستقلّة لظواهر غري نفسيّة أو «غري واقعيّة» ( ،)Irrealisمثل محتويات الفكر

وحاالت العاطفة (الشعور) أو الحاالت الوجدان ّية ( ،)states of affairsالعالقات أو االرتباطات،
الكلّيّات ( ،)uneversalsالقيم ( ،)valusاملاهيّات ( ،)Idealsواملبادىء (.)norns

الحق أو العقل ،الكلّ ّيات
كل ما أمكن أن يعرتف به هو الوجود الدقيق لألشياء الحقيقيّة وللفكر
ّ
وجود وال وجود ،ممكنة ورضوريّة ،وهي ميكن أن توجد فقط يف عقول مفكّرين حقيق ّيني.
املنهجي للغة أن يعيد تفسري املصطلحات التي تؤكّد ،عىل ما يبدو ،الوجود
كان عىل النقد
ّ

ومستقل عن اللغة ( ،)syncategorematicكام هو
ًّ
املستقل لهذه الكيانات ،وراء طريقة التعبري
ّ

الحال يف حروف العطف ( )conjuctionواألدوات ( )particlesالتي ال معنى لها إلّ باالقرتان مع

األسامء يف الحالة الراهنة ،أسامء متنح هذه الكيانات معنى وتعطيها الوجود.

بخالف ذلك فإ ّن إحالة التعبريات ،سواء أكانت عاديّة أو فلسف ّية ،والتي ال تشري عىل أشياء

جسديّة أو نفسيّة ،ينبغي اعتبارها مج ّرد كيانات ( )entiarationsوهميّة .لقد ت ّم التخفيف من هذا

كل تفكري
الرتاجع ( )Reismفقط من خالل حقيقة أ ّن برنتانو يف معارضته الحازمة لألسمنة أكّد أ ّن ّ

يبي أ ّن القول بأن تجاربنا ال ترينا
بالواقعي ال ميكن التعبري عنه ّ
إل يف كلّيّات ،وهذا يف واقع األمر ّ
ّ
وتكشف لنا إال ما هو كيل يتشارك فيه برنتانو مع برتراند راسل.

ليس من السهل تحديد األسباب التي دفعت برنتانو إىل مثل هذا الرتاجع ،وهي أسباب غريبة

عن سنوات تفكريه األخرية .لكن قد تكون استنتاجات بعض طالبه األساسيّني مثل ستاميف ومينونغ

وكذلك هورسل ،جعلته يرت ّدد بشكل متزايد يف االعرتاف بظواهر معقّدة وجديدة .إ ّن نظريّة الظواهر
عند مينونغ ،وفينومينولوجيا هورسل -وهو يبدو أنّه مل يفرق بني االثنتني -بدتا له رائعتني مبقدار ما

ال تكونان خائنتني ملقاصده العلم ّية.

إ ّن هذا الرفض لتجاوز الظواهر النفس ّية والفيزيائ ّية إىل جانب الجهود التفسرييّة إليجاد بدائل

للكيانات الزائفة ( )fictitious entitiesميثّل الح ّد األقىص لتجربة برنتانو ،كام يتضح من وجهة نظر
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الفينومينولوجيّني الالحقني يف خصوص مقاربته الفينومينولوجيّة.
لكن ذلك ال ينتقص من مساهامته األساسيّة يف تط ّور فلسفة فينومينولوجيّة ،وهي مساهامت

ميكن تلخيصها تحت العناوين اآلتية:

أـ اتساع نطاق التجريب ّية التقليديّة من خالل قبول التجارب التي ت ّم تجاهلها أو إهاملها حتى اآلن،

مبا يف ذلك بعض األفكار غري املستقلّة يف األنساق ،والعالقات األساس ّية بني املواد التجريب ّية.
وصفي جديد
ب ـ تطوير علم نفس
ّ
ج ـ اكتشاف القصديّة ()Intentional
د ـ وصف التامثل يف األدلّة الذات ّية يف األخالق

ّ ّ
ًّ
نفساني�ا؟
أي حد كان برنت�انو
 -12إىل

كل املعلومات املتاحة ،فإ ّن هورسل
ين بالتأكيد ليس بال سبب ،لكن رغم ّ
إ ّن القول بأ ّن برنتانو نفسا ّ

نفسه مل يتّهم برنتانو أب ًدا بذلك ،لكن فور صدور املجلّد األ ّول من ()logische untersushunyen

بحوث منطقيّة ساد االنطباع بأنّه فعل ذلك بالرغم من غياب اسم برنتانو يف الكتاب بشكل ملفت.

خاصة
اسا ج ًّدا تجاه مثل هذا االنطباع ،بالرغم من أ ّن هورسل ،يف محادثة
ّ
حس ً
لقد كان برنتانو ّ

ويف خطاب حاول أقىص ما يف وسعه تربيره.

مبعنى ما -باملعنى الدقيق للكلمة الذي استعمله هورسل يف كتابه -فإ ّن التهمة هذه ال تثبت

بالتأكيد؛ إذ مل يحاول برنتانو أب ًدا استخالص املنطق من القوانني النفسيّة ،وبالتايل تحويلها إىل

تعميامت مج ّردة احتامل ّية الطابع ،مع ما يرتت ّب عىل ذلك من عواقب النسب ّية املشكّكة[[[ ،وعىل

العكس من ذلك أوضح الرجل أ ّن املنطق خارج عن نطاق الشكوك املرشوعة ،وأنّه بالنسبة له،

أي أسس نفس ّية .لكن مث ّة تص ّور آخر
ت ّم إثبات وجود معرفة ما موثوقة متا ًما ومح ّددة مستقلّة عن ّ

ي ينبغي أن
ين» ال تكون فيه املسألة واضحة ،وهو الرأي القائل أ ّن ما هو غري ما ّد ّ
ملصطلح «نفسا ّ

لكل العلوم باستثناء العلوم الفيزيائ ّية ،وميكن
علم أساس ًّيا ّ
يكون نفسان ًّيا ،وبالتايل يصبح علم النفس ً
[[[  -ومع ذلك ،فمن الصحيح أنّه يف محارضاته عن املنطق التي ألقاها بني عامي ( )1895 – 1874والتي نُرشت بواسطة فرانزيز
كاماير – هللرباند ،أنّ برنتانو ذكر مرا ًرا وتكرا ًرا هذا املنطق كنظريّة للحكم الصحيح ،تستعري بعض مقرتحاتها من علم النفس (ص )4حتى
رئييس عىل هذا العلم ص ( .)ISمبعنى آخر بدا أنّ علم النفس هذا كان
أنّها تفرتض مسبقًا نتائج علم النفس (ص .)7وأنّها تعتمد بشكل
ّ
رضوريًّا لك ّنه ليس األساس الكايف للمنطق.
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بالفعل تتبّع رأي كهذا والعثور عليه يف عدد كبري من كتابات برنتانو ،ففي محارضته االفتتاحيّة يف

فيينا سنة ( )1874أعطى علم النفس يف عالقته بالعلوم االجتامع ّية و»جميع الفلسفات األخرى»

دو ًرا موازيًا للرياضيّات والديناميكا يف عالقتها بالعلوم الطبيعيّة».

كل محتويات التفكري غري الجسديّة وغري الذهنيّة
ريا ّ
لكن يف الواقع ،عندما رفض برنتانو أخ ً

كل األشياء «غري الحقيق ّية» مبا يف ذلك
باعتبارها مج ّرد كيانات وه ّم ّية ،فقد صار من الحتم تعيني ّ

القوانني املنطقيّة باعتبارها مج ّرد حاالت نفسيّة ،وحتى لو كان علم النفس بالنسبة لربنتانو العلم

لكل فلسفة علم ّية ،فيجب أن نضع يف اعتبارنا ما اكتشفناه حول تح ّوالت علم النفس يف
األسايس ّ
ّ

منط تفكريه الجديد.

النقي
بالنسبة إليه مل يعد علم النفس يرتكز عىل ،ويستند إىل ،الفيزياء والفيزيولوجيا ،بل العلم
ّ
القائم عىل مصادر مستقلّة .مل يعد علم نفس التداعي ( ،)associalionistبل العلم الذي يعتمد عىل

( )intentionalأو املرجع ّية للظواهر النفس ّية ،وعىل االعرتاف بكيانات مثل األدلّة الذات ّية كأفعال
نفس ّية .علم نفس كهذا ال يفتقر إىل مج ّرد االكتفاء بالقصديّة نو ًعا جدي ًدا من الخربة املمنوعة
للوصول إىل رؤى نسق ّية مبارشة وجدان ّية ،وهكذا ففي الوقت الذي كان برنتانو ما يزال يؤمن بعلم

الرضوري ،إن مل يكن الكايف ،للفلسفة فإنّه آمن بعلم
النفس يف نهاية املطاف باعتباره األساس
ّ

نفس متح ّرر من الفيزيولوجيا والفيزياء اللتني ارتهن لهام يف الفرتة السابقة ،واللتني أ ّدتا إىل نشوء
علم نفس مشكّك ،كان هدفًا دامئً ا لهجمة هورسل املرت ّدة عليه.

خاتمة ّ
نقدية

أدرك هرسل بوضوح ال التباس فيه عمق األزمة التي كانت تعصف بالعلم األورويب ،مفرتضاً أن

األخري فشل يف مساعدة اإلنسانية األوروبية ،عىل حد قوله ،عىل إدراك حقيقة العامل الذي تعيش

فيه .ووجه الطرافة يف مساءلة هرسل هو أن العلم األورويب استبدل العامل املوضوعي القائم بنفسه
املستقل بذاته الذي ال تصله بعامل الذات اإلنسانية التي انتجته إال وشائج شكلية بالعامل كام

نعيشه ونحياه ونتأمله...أعني بالعامل الذي تسبغ عليه الذات الفردية املعنى والداللة والقصد .وهو

يف الحقيقة كان يتلمس بوعي فريد أزمة التجريبية من جهة وأزمة علم النفس الوضعاين من جهة

أخرى وهام أزمتان ناقشهام بعمق منذ كتابه األشهر مباحث منطقية من غري أن ينعطف إىل تلمس
جذر املشكلة يف منهج العلم األورويب نفسه إال بعد سنة  1936ومع محارضته الشهرية حول أزمة
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العلم األورويب والفلسفة ،حيث أعاد طرح سؤال الفلسفة من جديد باعتباره سؤال املعنى بالدرجة

األوىل ،من حيث أنه كيف يتأىت للفلسفة نفسها أن تستكشف معنى العلوم األوروبية عرب استقصاء
فينومينولوجي باعتبارها ظاهرة روحية متميزة ،وباعتبارها آخ َر أكرثِ املواقف أو رؤى العامل سعة
وشموالً وعمقا.

لكن ما معنى األزمة أساساً؟ أعني كيف تفهم عبارة أزمة العلوم األوروبية ،وكيف تكون العلوم

يف أزمة ،ومتى يتحقق ذلك؟

أزمة العلوم األوروبية إمنا نشأت يف الحقيقة من كون عالقتها بالحياة بدأت تتقلص شيئاً فشيئاً

كلام تعاظم شأن هذه العلوم وتراكمت آثارها ونتائجها ومحتوياتها .وليس املشكل أساساً يف القيمة

املنهجية للعلوم وال يف األثر الهائل الذي تركته يف ميادين التنظيم والتقدم األدايت .بل املشكلة يف
الحقيقة مشكلة فلسفية تنشأ يف من مشكل املوضوعية أعني من االعتقاد الذي ترسخ كأيديولوجيا

جهة ،والذي مفاده أن املوضوعية يف العلم غري ممكنة إال بالقطع مع الذات التي تنتجه وبتنحية
مو ٌ
األسئلة الوجودية كلها التي تتعلق بالوجود البرشي بأكمله وباطراح كل الرؤى امليتافيزيقية باعتبارها

تتمتع بالقيمة فقط بالنسبة إىل الذات التي أنتجتها .فال معنى إذن للسؤال عن العامل الذي نعيش

فيه وال عن اإلنسان الذي هو نحن بوصفه مشكلة ميتافيزيقية ..أو الكون الذي يحتوينا أو القناعات
القبلية األولية التي نؤمن بها أو األفكار الغيبية التي توجه حياتنا وكل أسئلة املعنى التي ولدتها
مكابدات قرون وانشغاالت مفكرين وفالسفة ومنظرين.

مع برنتانو سنجد انشغاالً بعلم النفس يتجاوز حدود الخربة التي فرضتها العلوم الوضعية منهجاً

ال يصح تجاوزه .ذلك أن موضوعات الشعور واالنفعاالت وحياة الوعي ال ميكن أن ت ُدرس مبعزل

عن الذات التي ينكشف لها هذا العامل كظاهرة .ليست موضوعات الوعي وقائع باملعنى املجرد
للكلمة ،أعني تلك التي تتحقق كوقائع نفسية ،كام هو الحال يف الوقائع الطبيعية .إن السؤال

الفلسفي عن معيش الوعي أو الحياة النفسية ليس سؤاالً عن الوقائع ،ألن ما يجب أن يُسأل عنه أمر

يتجاوز مستوى الوقائع املوضوعية .حياة الروح ليست موضوعاً أو واقعة موضوعية ،إنها ظاهرة

تحل فيه ،ذلك أن كل وعي هو يف الحقيقة
تتصل بالذات التي تتكشف لها ..وملعيش الوعي الذي ّ
وعي بيشء ما .وموضوعات الوعي ليست أشياء قامئة هناك بل ظواهر.

مثل هذه املشكلة بالذات هي التي قادت هرسل فيام بعد لالعتقاد بأن أسئلة امليتافيزيقا «تتخطى
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العامل من حيث كلية الوقائع املحضة التي يتشكل منها»[[[ إىل سؤال كيف يظهر لنا العامل أو كيف

يتبدى العامل كظاهرة ،أو كيف يتأىت للوعي أن يحيط بالعامل كظاهرة .وبالتايل فمشكلة علم النفس

وعلوم اإلنسان كلها وامليتافيزيقا صارت يف حقيقتها مشكلة «علم» باملعنى الضيق للكلمة أو

مشكلة معرفة .وكل الفلسفات الحديثة منذ هيوم كانت تحاول بناء فهم ذايت لطبيعة هذه األزمة
وجوهرها ...لتتحدد بدقة بأنها أزمة عقل وضعي.

واألزمة هذه هي من وجه آخر أزمة عقل ،مبعنى أن العقل الذي يفرتض أنه مينح العامل معناه

أصبح مع الوضعية عقالً أداتياً إجرائياً .لقد متت موضعة العامل وترييضه وجعله مجرد كون هنديس،
وعامل من األشكال التي تم بناؤها منهجياً ومن األجسام القابلة للقياس  ،1عامل واحد يضم األشياء
نفسها ،وفضاء متجانس من األشياء املتجانسة يبلغه منهج عقيل موحد نسقياً»[[[.

وبالتايل فإن الفينومينولوجيا منذ برنتانو ترى أن «تحسيب الهندسة قاد من تلقاء نفسه وبكيف ّية ما

إىل إفراغ عامل الحياة من معناه»[[[ ونسيان عامل البرش العميل ،وتضييع املعنى[[[.

هذا هو الفضاء الذي فكر فيه برنتانو .وهو حينام اندفع إىل بناء نفسانيات متعالية وضعية كان هدفه

ربط حياة النفس بالطريقة التي تتبدى لنا فيها يف خضم عامل الحياة الذي ننخرط فيه .فليس ممكناً عىل

وجه الدقة بناء نسق نفساين استنادا ً إىل علم نفس وضعي يجعل أحداث النفس مجرد وقائع طبيعية قابلة

للقياس وللخربة املبارشة ،تقوم هناك مستقلة عن أية طريقة ملقاربتها مبا هي شأن خاص ومتدفق.

لقد انخرط برنتانو يف التأسيس لعلم نفس منظم ،وهو العلم الذي ال يقوم عىل وجه الدقة عىل

التجربة الفيزيولوج ّية والبيولوج ّية والذي يتامىش مع تقاليد علم النفس األقدم الذي ترسخ يف
التجارب الفلسفيّة الكالسيكيّة ،وسيكون أول مؤلف يف سياق ترسيخ هذا العلم هو كتاب «علم
النفس من وجهة نظر تجربية» الذي وضعه برنتانو سنة 1874م .وسيؤصل الكتاب هذا لعلم نفس

الفعل ،يف مقابل علم نفس املحتوى الذي ساد بني التجريبني األوائل من النفسانيني .واملسألة

كلها تقوم يف الحقيقة عىل النزاع األقدم حول مفهوم العقل ،نفسه ،وكيفية عمله ،حيث ساد مفهومان
وتوسع املادة التي تأتيها من الحواس ،من غري أن يكون له حظ
له ،األول يرى أن العقل آلة تع ِّمق
ِّ

[[[-
[[[-
[[[-
[[[-

أزمة العلوم األوروبية ،ص .49
ص  ،65وص .75
ص .95
ص  ،96ص .100
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من اإلبداع والخلق .وسيجد االتجاه هذا تجسده الحق يف مذهب االرتباطيني املتطرفني الذين
حاولوا فهم العقل من خالل قانون العلية يف املادة .وملا كان املثل األعىل لهؤالء هو الفيزياء
والفيزيولوجيا ،فقد مالوا بشدة إىل اعتناق وجهة نظر ميكانيكية خالصة حول العقل ،وبالتايل راحوا

يهتمون مبحتوى العقل يف لحظة معينة وبالقوانني الطبيعية التي تحكم ظهور انفعاالت معينة

متتالية ،ووجدوا أن ما يناسبه متاماً هو املنهج االرتباطي البسيط ،خاصة أن االرتباطات تؤمن بأن

العقل مبني من عنارص حسية ،وكان من السهل إخضاع ما هو حيس لعمل تجريبي .أما نشاط العقل

عند هؤالء فهو يشء ال ميكن التنبؤ به أو التحكم به وبالتايل فال معنى إلخضاع فعل العقل لعمل
تجريبي ،وال يحسن اتخاذه موضوعاً لعلم النفس .1

أما االتجاه الثاين فهو يرى أن العقل نفسه فاعل خالق ونشيط ،وأن جعل العقل مجرد آلة

اختصار للعقل يستبعد منه ما شكل الظاهرة األساسية فيه ،وهي فعل إبداعه وخالقيته وعمله.

وتتبدى أصالة برنتانو يف السياق يف أنه حاول التوحيد بني اإللحاح عىل خالقية العقل ونشاطه
وبني تجريبية مدروسة ،ذلك أن الخربة عنده ال تكشف عن محتوى غري نشيط يف االحساسات أو
من مضامني حسية مجتمعة ،وإمنا عن أفعال عقلية كذلك .اإلحساس موجود لكنه ليس أمرا ً عقلياً.

العقيل هو النشاط الذي تحدثه اإلحساسات فينا ،وهو إما تفكري أو حكم أو عمليات ال شعورية

( )orexisوجدانية ونزوعية كالحب والكراهية والشهوة والرغبة واالنفعال .فضالً عن النشاط الذي

يقوم فيه العقل بتأمل نشاط ذاته.

لقد دشن إذن برنتانو األرضية التي عىل أساسها برزت فكرة األزمة تلك التي دفعت بالعلم

األورويب إىل أحضان نزعة وضعية أو وضعانية متطرفة ترى العقل مجرد آلة .وتحرص العلم بالخربة

وتضيع اآلفاق الهائلة التي يضعها أمامنا تأمل العامل باعتباره حامالً ملعنى حياتنا ووجودنا.

وألن برنتانو مل يكن مجرد نفساين ،بل فيلسوفاً من طراز متميز ،فإن نزعته السيكولوجية

سوف تخضع خضوعاً تاماً للرؤى امليتافيزيقية التي كان يحملها حول اإلنسان والواقع والوجود.

وأطروحتاه للدكتوراه حول معاين الوجود» و«حول علم النفس» عند أرسطو ،ثم دراسته لالهوت،

تكشف جانباً من شخصيته.

ولقد تعرض برنتانو النتقادات شديدة فيام يتعلق بنظريته النفسانية عىل وجه خاص والتي

عرضها يف أبحاثه الثالثة املعروفة« :علم النفس من الوجهة التجريبية» «تصنيف الظاهرة العقلية»
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و«الحس والوعي العقيل» الذي نرش بعد وفاته ،وألجل ذلك فقد امتنع عن نرش الكتب وتفرغ لنرش

محارضاته العلمية يف موضوعات متفرقة كعلم الجامل واألخالق ونظرية املعرفة .لكن انقطاعه

عن التأليف مل يدم طويالً ذلك أنه بعد هجرته إىل فلورنسا عاود الكتابة والنرش ،فنرش األجزاء
املتبقية من علم النفس التجريبي ،وكتابان عن أرسطو ،وبذلك تجددت النقاشات الحادة بينه وبني

عامل الالهوت (زيلر) ...وهي مناقشات تعود إىل فرتة مبكرة من حياة برنتانوالفكرية حينام انتقد

برنتانو نفسه رشوحات (زيلر) ألرسطو يف أطروحته الثانية للدكتوراه ..وتحول الجدل هذا إىل

معركة فكرية حامية عىل مدى عقود ثالثة من أواخر القرن التاسع عرش.

لكن امللفت عىل كل حال يف تراث برنتانو الفلسفي ،األثر الذي تركه الرتاث اليوناين والوسيط

من تفكريه ،حتى أن فكرة القصدية يف الحدود التي عرضنا لها ،كام سيأيت للتو ،اقتبسها من

أغسطينوس وطور داللتها .وألن برنتانو بقي بالدرجة األوىل فيلسوفاً فإن انشغاله السيكولوجي

سيبقى انشغاالً فلسفياً بالرغم من دعوته الصارخة إىل أن تتخذ الفلسفة من مناهج العلوم منوجها
يف التفكري بالرغم من طموحه إىل إنشاء علم نفس يأخذ بعني االعتبار طرائق البحث التجريبي.

وسيبقى كتابه األشهر يف علم النفس شاهدا ً عىل جهد نظري كبري وتأسييس ،لكنه مل يعد كتاباً

يقرأ اآلن .فلقد تم تجاوزه سواء من خالل الوضعانية النفسانية املتطرفة ،أو من خالل علم النفس
التجريبي .أو من خالل تطورات طالبه خاصة كارل ستمبق الذي أصبح رئيس مدرسة برلني لعلم
النفس التجريبي والذي جادل بقوة أفكار أستاذه فيام يتصل نشاط العقل ...وبالنزعة الشكلية يف
علم النفس التي ال تقيم كثري مكانة ملحتوى الوعي .وحاول جاهدا ً تطوير تصورات أستاذه من
خالل أفكار لوتزه يف الفلسفة واملنطق ،والذي دفع باتجاه نشوء مذهب الجشطلت من خالل
جهده يف مدرسة برلني .وأما فننك فكان تلميذا ً مبارشا ً لربنتانو حرض عنده يف جامعة فيينا فصوالً
دراسية متنوعة ،ثم وضع أطروحة معروفة حول برنتانو بعنوان «برنتانو ممتحنا» طور فيها أفكار
أستاذه النفسانية ،ومن ثم أنجز أطروحته الشهرية تحت إرشاف برنتانو حول دراسات هيوم ليصبح
محارضا ً يف جامعة فيينا ثم ليحصل عىل درجة األستاذية يف جامعة كراز .وألنه كان يطمح إىل
تقديم رؤية شاملة يف علم النفس فقد أسس مدرسة كراز لعلم النفس التجريبي ،وكان أحد طالبه
وهو أنجز تحت إرشافه أطروحة دكتوراه -فون أهرنفلد املؤسس الفعيل لعلم نفس الجشطلت.ولقد ترك تفكري ميننك ،الذي تجاوز فيه تصورات أستاذه ،تأثريا ً ال ح ّد له عىل كارل ياسربز يف ما
يتعلق بتفكريه الفلسفي والسيكولوجي.
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وكيف كان فإن النقد الجذري للشكالنية عند برنتانو ،ولتوجهه نحو توفيقية جذرية بني علم

النفس التقليدي والتجريبية ،ونزعته نحو الذاتية كام ستتبدى عند هرسل سيدفع علم النفس يف

اتجاهات جديدة مختلفة ركزت عىل األسس التي وضعها برنتانو ،لكنها تجاوزتها إىل غري رجعة.

وإذا كان برنتانو قد أدرك طبيعة األزمة التي تعصف بالعلم األورويب وعرف بعمق املشكالت

التي ولدتها النزعة التجريبية املتطرفة ،والوضعانية العلمية ،وحاول جاهدا ً أن يعيد التفكري يف

الفلسفة باعتباره علامً كام صنع هرسل فيام بعد .إال أنه مل يكن مبقدوره إدراك األسباب العميقة
التي ولدتها ووقفت خلف بروزها .وهو كان قد بقي عىل اعتقاده بأن مشكلة العلم األورويب هي

مشكلة معرفية أوالً وبالذات ،وأن مشكلة الفلسفة هي مشكلة األساس الذي يقوم عليه كل وعي

بالعامل وكل رؤية لوجودنا .لكنه مل يكن يعي عىل وجه الدقة ما أبرزه هرسل فيام بعد من أن األزمة

هي أزمة معنى وأن الوضعانية باندفاعها نحو الخربة التجريبية ،وبعزلها للعقل عن أن يكون نشاطاً،
وبإميانها باملوضوعية الجافة الجامدة يف مواجهة مذاهب الذاتية املتطرفة واملثالية أفقدت العامل

كل معنى وقيمة ،وحولته إىل مجرد كائنات رياضية ،وأجسام قابلة للقياس األمربيقي ،وحولت
العلم إىل علم كمي ...وهو يشء أفقد رؤانا للعامل دالالتها وح ّيد الذات البرشية أو الوعي باعتباره

مانحاً للمعنى وللداللة ممسكاً بكلية العامل ومغزاه وهويشء مل ينتبه له برنتانو ومل يلتفت إليه..

وألجل ذلك كان يف محاولة مواجهة تطرف الوضعية يعود إىل مجلوبات يونانية ووسيطة ،لكنه مع

ذلك كله ،أسس للبؤرة التي منها ستبدأ الفينومينولوجيا بالظهور ،وهي بؤرة الوعي مبا هو وعي

قصدي بالعامل ومبا أنه مسبغ للمعنى وللداللة ..ومبا أنه نشاط حر فعال يسبغ عىل العامل مغزاه
فيام يتصل بوجودنا وحياتنا..

أما كيف تحولت هذه البؤرة إىل مأزق نظري للفينومينولوجيا وكيف راح هيدغر يعيد تفكيكها

ملصلحة فكرة الوجود يف العامل .فهذا يشء يطول الحديث عنه.
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ي
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ّ ف
المعمقة ي� حقل المعرفة الدينية واألخالقية والفلسفية ...كما
الدراسات والبحوث
ف
ن
يعت� بتقديم بحوث تأسيسية ي� الحضارة اإلسالمية.
ي

ّ
التكافؤ اخللق

ّ
ّ
اإلسالمية
االقتصادية وفق الرؤية
عن منظومة احلياة
حسن أحمد الهادي

احلياة ّ
الطيب�ة يف القرآن الكريم

ّ
ّ
الطباطبايئ
قراءة يف منظومة العالمة محمد حسني

سامر توفيق عجمي

َّ
الخلق
التكافؤ
ّ
ّ
اإلسالمية
االقتصادية وفق الرؤية
عن منظومة احلياة
[*]

حسن أحمد الهادي

[[[

تُقارب هذه الدّ راسة األطروحة االقتصاديّة اإلسالم ّية بوصف كونها ركناً من األركان الناظمة لحياة
اإلنسان فرداً أو جامعة حضارية .وبهذه املثابة ال يعود االقتصاد وفقاً للقرآن والس ّنة الرشيفة مجرد
حالة منطية تفرتضها رشوط البيئة املجتمعية ،وإمنا يتصل إتصاالً وثيقاً بروح الرشيعة وتدبرياتها.
ويف سعيها إىل تظهري نظرية معرفة لفهم املنظومة االقتصادية اإلسالمية ،يعمل الباحث عىل
اإلحاطة بهذه القضية انطالقاً من املرجع ّية القرآن ّية ،وكذلك استناداً إىل أبرز ما قدّ مه الفكر اإلسالمي
يف حقل التدبري االقتصادي وتنظيم الحياة العا ّمة.

ِّ
املحرر

شامل لجميع نواحي الحياة ،يربط بعضها ببعضها اآلخر ربطًا
ٌ
اإلسالم دين اإلنسانيّة ،ونظامه نظا ٌم
عضويًّا منطق ًّيا ،وينطلق من واقع الحياة اإلنسان ّية وخصوص ّياته ملعالجة قضاياها بشتّى مستوياتها،
ومبا يتناسب مع تطلّعات اإلنسان يف هذه الحياة وسواها من مراحل الحياة األخرى.
ونظ ًرا إىل الكينونة االجتامع ّية التي ينطوي عليها اإلنسان منذ أن فطره الله وبرأه ،ونظ ًرا إىل أنّه
ين
يولد اجتامع ًّيا؛ كان اإلسالم دين املجتمع كام هو دين الفرد ،وكان القرآن كتاب املجتمع اإلنسا ّ
كل فرد من أفراد هذا املجتمع بال استثناء.
كام هو كتاب ّ
البرشي ،وينرش العدل
لذلك ،كان ال ب ّد للحياة اإلنسان ّية من قانون يحميها ،بحيث ينظّم االجتامع
ّ
رش ،ويحقّق لها أهدافها السامية ،وهو ما تكفّلت به الرشائع الساموية التي
والخري ،ومينع الظلم وال ّ
التخصصية ـ لبنان.
*ـ باحث يف الفكر اإلسالمي ورئيس تحرير مجلة الحياة الطيبة
ّ

الحياةغتسالا
الخالق عن منظومة بار
التكافؤ
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تتطابق مببادئها وأهدافها مع الفطرة اإلنسانيّة ،وتستوعب حاجات اإلنسان كافّة ،وتنظِّمها تنظيامً
َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
ً
ََ ْ َ ْ َ َ
كل ّ
ِين َحن ِيفا ف ِْط َرةَ اهللِ ال ِت فطر انلاس عليها ال تبدِيل ِ
لل ِق
ِدل
دقيقاً .قال الله تعاىل :فأق ِم وجه
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ ّ ُ َْ
َ
ْ
ْ
ك َّن أَك َ
ث انلَّ ِ
اهللِ ذل ِك ادل
اس ال َيعل ُمون.[[[
ِين الق ّي ِ ُم َول ِ
َ َّ َ َ ْ ُ
فالوجود يف اإلسالم ال يعرف الفوىض أو العبث ،قال الله تعاىل :أَفَ َ
حسِبْ ُت ْم أن َما خلق َناك ْم
َ ً َ َّ ُ َ
َ
َ ُ
وكل ترشيع إلهي مهام كان نوعه ،وقد أوجبه الله ،أو ندب إليه،
ع َبثا َوأنك ْم إِلْ َنا ال ت ْر َج ُعونّ .[[[
والخاصة.
أو نهى عنه ،يهدف إىل تربية اإلنسان وتهذيبه واالرتقاء به وحفظ حقوقه العا ّمة
ّ
اإلسالمي ،يف حني ترعى العقيدة
والنظامي يف الترشيع
ين
وميثّل الفقه
اإلسالمي الجانب القانو ّ
ّ
ّ
ّ
والفكري ،إىل جانب بقية مك ّونات الرشيعة اإلسالمية من األخالق والقيم ..التي
ين
ّ
الجانب اإلميا ّ
تشكّل مبجموعها منظومة متكاملة تتكفّل برتبية املجتمعات البرشيّة وتنظيمها وإدارتها عىل أسس
وأنظمة مستم ّدة من وحي السامء.
االجتامعي يف اإلنسان  -أي مبا هو كائن اجتامعي  -معها
وقد حملت نظرة اإلسالم إىل البعد
ّ
الخاص ،وصوالً إىل التوازن
الفردي
االجتامعي؛ انطالقاً من التوازن
كل دواعي االستقرار والتوازن
ّ
ّ
ّ
ّ
رشعت قوانني تكفل حفظ جميع هذه التوازنات وصيانتها من االهتزاز والخلل.
املنظومي العا ّم ،ف ّ
ّ

الخاصة بالعالقات االجتامعيّة
ويف هذا اإلطار ،ميكننا أن نفهم الغرض من الترشيعات اإلسالميّة
ّ
واالقتصاديّة ،والذي ميكننا أن نلخّصه يف مقولة واحدة؛ وهي :إ ّن اإلسالم سعى إىل تربية مجتمع
رشعني ألنفسهم ،يصبحون قابلني
رشع ،فعوضاً عن أن يكون الناس م ّ
رشع عىل أنقاض مجتمع م ّ
مت ّ
اإللهي ،مسلّمني للشّ ارع أمرهم وقيادتهم ،وهذا هو القدر املتيقّن من اإلسالم.
للرشع
ّ

ّ
االقتصادية؟
ماذا نقصد بنمط احلياة

ين،
وبالتوقّف مع موضوع االقتصاد ،نجد أ ّن كلمة االقتصاد ذات تأريخ طويل يف التفكري اإلنسا ّ
وقد أكسبها ذلك شيئاً من الغموض؛ نتيج ًة للمعاين التي م ّرت بها ،ولالزدواج يف مدلولها بني
املذهبي .وهذا ما يدعونا إىل اإلشارة إىل مدلول االقتصاد
العلمي من االقتصاد والجانب
الجانب
ّ
ّ
اإلسالمي .فعلم االقتصاد :هو العلم الذي يتناول
اإلسالمي ،و تحديد املقصود من االقتصاد
ّ
ّ
تفسري الحياة االقتصاديّة وأحداثها وظواهرها ،وربط تلك األحداث والظواهر باألسباب والعوامل
[[[ -سورة الروم :اآلية .30
[[[ -سورة املؤمنون :اآلية .115
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ّ

وحل
ّ
العا ّمة التي تتحكّم فيها .وأ ّما الطريقة التي يفضّ ل املجتمع اتّباعها يف حياته االقتصاديّة،
فيعب عنه باملذهب االقتصادي .ولذلك ال ميكن أن نتص ّور مجتمعاً من دون
مشاكلها العمل ّية
ّ
كل مجتمع ميارس إنتاج الرثوة وتوزيعها؛ ولهذا ال ب ّد له من طريقة يتّفق
اقتصادي؛ أل ّن ّ
مذهب
ّ
املذهبي من الحياة
عليها يف تنظيم هذه العمل ّيات االقتصاديّة ،وهذه الطريقة هي التي تح ّدد موقفه
ّ
االقتصاديّة .وال ّ
شك يف أ ّن اختيار طريقة معيّنة لتنظيم الحياة االقتصاديّة ليس اعتباطيّاً أو مطلقاً،
أي طابع آخر.
أخالقي أو
وإنّ ا يقوم دامئاً عىل أساس أفكار ومفاهيم مع ّينة ،ذات طابع
علمي أو ّ
ّ
ّ
االقتصادي القائم عىل أساسها .وحني
الفكري للمذهب
وهذه األفكار واملفاهيم تك ّون الرصيد
ّ
ّ
اقتصادي يجب أن يُتناول من ناحية طريقته يف تنظيم الحياة االقتصاديّة ،ومن
أي مذهب
ّ
يُدرس ّ
ناحية رصيده من األفكار واملفاهيم التي يرتبط بها هذا املذهب .فإذا درسنا -مثالً -املذهب
الرأساميل القائل بالح ّريّة االقتصادية ،كان لزاماً علينا أن نبحث عن األفكار واملفاهيم األساس ّية،
أي دراسة
التي يقوم عىل أساسها تقديس الرأسامل ّية للح ّريّة وإميانها بها ...وهكذا الحال يف ّ
اقتصادي آخر[[[.
ملذهب
ّ
االقتصادي يف
اإلسالمي)؛ نعني به :املذهب
بنا ًء عىل ما تق ّدم ،فحني نطلق كلمة (االقتصاد
ّ
ّ
تتجسد فيه الطريقة اإلسالم ّية يف تنظيم الحياة االقتصاديّة؛ مبا يحوي هذا املذهب
اإلسالم ،الذي
ّ
فكري؛ متشكِّل من أفكار اإلسالم األخالقيّة ،واألفكار العلميّة االقتصاديّة أو التأريخيّة
من رصيد
ّ
السيايس أو بتحليل تأريخ املجتمعات البرشيّة ،وهكذا ..فنحن نريد
التي تتّصل مبسائل االقتصاد
ّ
االقتصادي منظورا ً إليه يف إطاره الكامل ،ويف ارتباطه بالرصيد
اإلسالمي :املذهب
باالقتصاد
ّ
ّ
ويفس وجهة نظر املذهب يف املشاكل التي يعالجها.
الفكري الذي يعتمد عليه،
ّ
ّ

الفكري لدينا؛ وفقاً لبيانات مبارشة وردت يف اإلسالم ،فحينام نريد أن
ويتح ّدد هذا الرصيد
ّ
كل من رأس املال ووسائل اإلنتاج والعمل
نعرف -مثالً -رأي اإلسالم يف حقيقة الدور الذي يلعبه ّ
لكل واحد
يف عمل ّية اإلنتاج ...يجب أن ندرس ذلك من خالل الحقوق التي أعطاها اإلسالم ّ
من هذه العنارص يف مجال التوزيع؛ كام هو مرشوع يف أحكام اإلجارة ،واملضاربة ،واملساقاة،
واملزارعة ،والبيع ،والقرض ،وغريها.

اإلسالمي مرتابط يف خطوطه وتفاصيله ،وهو بدوره جزء من صيغة
وهكذا ،يتّضح أ ّن االقتصاد
ّ
[[[ -الصدر ،محمد باقر :اقتصادنا ،ط ،20بريوت ،دار التعارف للمطبوعات1987 ،م ،ص 417ـ  ،418تحت عنوان (املذهب االقتصادي
رصف.
واإلسالم ،و ص ،421تحت عنوان (التمييز بني علم االقتصاد واملذهب االقتصادي) .بت ّ
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ّ

خاصة بها ،حيث يوجد املجتمع اإلسالمي الكامل حني
عا ّمة للحياة .وهذه الصيغة لها أرضيّة
ّ
يكتسب هذه الصيغة واألرض ّية معاً ،فيحصل عىل النبتة والرتبة كليهام ،ويستقيم منهج البحث
اإلسالمي مبا هو مخطّط مرتابط ،وبوصفه جزءا ً
يف االقتصاد اإلسالمي حني يُد َرس االقتصاد
ّ
من الصيغة اإلسالم ّية العا ّمة للحياة التي ترتكز بدورها عىل الرتبة واألرض ّية التي أع ّدها اإلسالم
اإلسالمي الصحيح.
للمجتمع
ّ
اإلسالمي نجد أنّها تتك ّون من العنارص اآلتية:
وإذا نظرنا بإيجاز إىل أرض ّية املجتمع
ّ

اإلسالمي التي تح ّدد نظرة املسلم الرئيسة إىل
 .1العقيدة؛ وهي القاعدة املركزيّة يف التفكري
ّ
الكون بصورة عا ّمة.
 .2املفاهيم التي تعكس وجهة نظر اإلسالم يف تفسري األشياء عىل ضوء النظرة العا ّمة التي
تبلورها العقيدة.
يتول اإلسالم بثّها وتنميتها؛ أل ّن املفهوم -بصفته فكرة إسالميّة
ّ
 .3العواطف واألحاسيس التي
جر يف نفس املسلم شعورا ً
العاطفي
خاصاً تجاه ذلك الواقع ،ويح ّدد اتّجاهه
ّ
معي -يف ّ
عن واقع ّ
ّ
نحوه .فالعواطف اإلسالم ّية وليدة املفاهيم اإلسالم ّية ،واملفاهيم اإلسالم ّية بدورها موضوعة يف
ظل عقيدة التوحيد ينشأ
ضوء العقيدة اإلسالميّة األساسيّة .ولنأخذ التقوى مثالً عىل ذلك؛ ففي ّ
اإلسالمي عن التقوى؛ بوصفها ميزان الكرامة والتفاضل بني أفراد اإلنسان ،وتت ّولد عن هذا
املفهوم
ّ
املفهوم عاطفة إسالم ّية بالنسبة إىل املتّقني؛ وهي عاطفة اإلجالل واالحرتام.
املذهبي ،ومتيّزه بذلك عن
اإلسالمي من ثالثة أركان رئيسة ،تح ّدد محتواه
ويتألّف االقتصاد
ّ
ّ
سائر املذاهب االقتصاديّة األخرى يف خطوطها العريضة ،وهذه األركان هي اآلتية:

 .1مبدأ امللك ّية املزدوجة :يختلف اإلسالم عن الرأسامليّة واالشرتاكيّة يف نوعيّة امللكيّة التي
لكل من املجتمعني؛
اإلسالمي ال تنطبق عليه الصفة األساس ّية ّ
يق ّررها اختالفاً جوهريّاً ،فاملجتمع
ّ

الخاصة هي املبدأ .وال مع
اإلسالمي ال يتّفق مع الرأسامل ّية يف اعتبار امللك ّية
أل ّن املذهب
ّ
ّ
االشرتاكية يف اعتبارها للملك ّية االشرتاك ّية مبدأً عا ّماً ،بل إنّه يق ّرر األشكال املختلفة للملك ّية يف
وقت واحد ،فيضع بذلك مبدأ امللكيّة املزدوجة (امللكية ذات األشكال املتن ّوعة) ،بدالً عن
الخاصة،
مبدأ الشكل الواحد للملك ّية الذي أخذت به الرأسامل ّية واالشرتاك ّية .فهو يؤمن بامللك ّية
ّ

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

286

االستغراب
تأصيلية
بحوث
ّ

ٍ
حقال
ً
واحد من هذه األشكال الثالثة للملكيّة
لكل
ويخصص ّ
وامللكيّة العا ّمة ،وملكيّة الدولة[[[.
ّ
خاصاً تعمل فيه ،وال يعترب شيئاً منها شذوذا ً واستثنا ًء ،أو عالجاً موقّتاً اقتضته الظروف.
ّ

االقتصادي
 .2مبدأ الح ّريّة االقتصاديّة يف نطاق محدود :وهو السامح لألفراد عىل الصعيد
ّ
بح ّريّة محدودة بحدود من القيم املعنويّة والخلقيّة التي يؤمن بها اإلسالم .ويف هذا الركن ،نجد
يل واالشرتايكّ .فبينام ميارس
أيضاً -االختالف البارز بني االقتصاداإلسالمي واالقتصادين الرأسام ّ
ّ
يل ،وبينام يصادر االقتصاد االشرتايكّ ح ّريّات
األفراد ح ّريّات غري محدودة يف ّ
ظل االقتصاد الرأسام ّ
الجميع ،يقف اإلسالم موقفه الذي يتّفق مع طبيعته العا ّمة ،فيسمح لألفراد مبامرسة ح ّريّاتهم ضمن
نطاق القيم وامل ُثل ،التي تهذّب الح ّريّة وتصقلها ،وتجعل منها أداة خري لإلنسانيّة كلّها.

جسد اإلسالم هذا املبدأ يف تعاليمه؛ من خالل ما ز ّود به نظام
 .3مبدأ العدالة االجتامعيةّ :
اإلسالمي من عنارص وضامنات تكفل للتوزيع قدرته عىل تحقيق
توزيع الرثوة يف املجتمع
ّ
العدالة اإلسالم ّية ،وانسجامه مع القيم التي يرتكز عليها .فإ ّن اإلسالم حني أدرج العدالة االجتامع ّية
نب العدالة االجتامع ّية مبفهومها
ضمن املبادئ األساسية التي يتك ّون منها مذهبه
االقتصادي؛ مل يت َ
ّ
لكل تفسري ،وال أوكله إىل املجتمعات اإلنسان ّية التي
ح ّ
التجريدي العا ّم ،ومل ينا ِد بها بشكلٍ مفتو ٍ
ّ
تختلف يف نظرتها للعدالة االجتامعيّة؛ باختالف أفكارها الحضاريّة ومفاهيمها عن الحياة...
لكل منهام خطوطه
وتحتوي الصورة اإلسالم ّية عن العدالة االجتامع ّية عىل مبدأين عا ّمنيّ ،
االجتامعي .ويف التكافل والتوازن مبفهومهام
وتفصيالته ،وهام :مبدأ التكافل العا ّم ،ومبدأ التوازن
ّ
اإلسالمي للعدالة االجتامع ّية.
اإلسالمي تحقّق القيم االجتامع ّية العادلة ،ويوجد املثل
ّ

ّ
ّ
اإلسالمية
االقتصادية للمجتمع يف ضوء الرؤية
عناصر نمط احلياة

نتوقّف بداية مع مقدمات تأسيس ّية ها ّمة ترتبط بالخلف ّية الدين ّية لهذا ال ّنوع من منط الحياة
اإلسالم ّية:
أ ّوالً :اإلسالم دين الحياة :إ ّن اإلسالم رؤي ٌة كون ّيةٌ ،ورشيع ٌة حيات ّي ٌة متكاملةٌ .وبالتايل ،ال ميكنه
جهه .وحيث إنّه
إهامل ّ
كل ما من شأنه التأثري يف اإلنسان ومحيطه ،وتركه من دون ضوابط تو ّ

[[[ -أ ّما امللكية الخاصة فهي معروفة ،وال حاجة إىل اإلشارة ملواردها .وأ ّما امللك ّية العا ّمة؛ فمثل األرض املفتوحة عنوة ،فإنّها مشرتكة
مؤسسة آل البيت (عله)
بني املسلمني؛ إذا مل تكن مواتاً حني الفتح .انظر :الح ّر العاميل ،محمد بن الحسن :وسائل الشيعة ،تحقيق ونرش ّ
إلحياء الرتاث ،ط ،2قم املقدّ سة 1414 ،هـ.ق ،ج ،25كتاب إحياء املوات ،باب  ،18ص .435وكذا هم رشكاء يف املاء والنار والكأل؛
ما مل يكن ملك أح ٍد بعينه .انظر :م.ن ،باب ،5ص.417
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ّ

بات من البديهي أ ّن تشكيل االقتصاد يُع ّد أحد أه ّم هذه املؤث ّرات؛ فقد جاءت الرشيعة اإلسالميّة
ين األفضل عرب تجربته
لتنظيمه ،وخطوات اإلسالم التي خطاها يف سبيل إيجاد املجتمع اإلنسا ّ
التاريخ ّية املش ّعة ،كانت واضح ًة ورصيح ًة يف اهتاممه بهذا الركن الرئيس من اقتصاده.

رشف اإلنسان بالخالفة عىل
ثانياً :الخالفة العامة وتكريم اإلنسان :إ ّن الله سبحانه وتعاىل ّ
األرض فكان اإلنسان متم ّيزا ً عن كل عنارص الكون بأنّه خليفة الله عىل األرض ،وبهذه الخالفة
استحق أن تسجد له املالئكة وتدين له بالطاعة كل قوى الكون املنظور وغري املنظور[[[ .ويف هذا
ّ
الترشيف تكريم كبري لإلنسان ،حيث ينتسب اإلنسان بهذه الخالفة إىل سيد الكون ومالكه املطلق،
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ
َْ ّ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ ُ
اد َم َو َ َ
اهم ّ ِم َن َّ
ـه ْ
حلْ َن ُ
ـت َوفَ َّضلْ َن ُ
ل
ا
ف
م
قال تعاىل :ولقد كرمنا ب ِن ء
ـه ْم
ب وا لح ِر ورزقن
الط ّي ِ َب ِ
ِ
ِ
ً
ََ َ
َ ََْ َْ
ّ
ضيال.[[[
ع كثِري ِم َّم ْن خلقنا تف ِ
وترشيف اإلنسان وتكرميه يرتفع به إىل مستوى رفيع يحتلّه يف الكون ويعطيه شعوراً بالعظمة
أمام كل قوى الكون األخرى ،فال يهبط إىل مستوى سحيق يسلبه هذا الرشف وهذه الكرامة .وهذا
َ َّ ْ
ولِ َول ِلْ ُم ْؤ ِمن َ
و ِلِ العِ َّزةُ َول َِر ُس ِ
ِني -[[[كفيل بأن يرتفع
الشعور الداخيل بالع ّزة -كام قال الله تعاىل:

بسلوك اإلنسان إىل ما يتناسب مع ع ّزته وكرامته وال يتنازل عند الشهوات واألهواء التي تهبط به عن
عرش عزته وكرامته .عن اإلمام عيل بن أيب طالب  :من عرف قدر نفسه مل يهنها الفانيات[[[.
ب َوالْ َع َم ُل َّ
َ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َّ ْ َّ ُ َ ً
ِيعا إ َلْهِ يَ ْص َع ُد الْ َك ُِم َّ
الط ّي ُ
الصال ُِح
وقال تعاىل :من كن ي ِريد ال ِعزة فللهِ ا ل ِعزة ج ِ
ِ
َ
يَ ْرف ُع ُه .[[[أرأيت كيف ف ّرع عىل إرادة العزة وطلبها االرتباط بالله تعاىل ويستتبعه الطيب والصالح
يف املعتقد والسلوك.
خص نفسه بالسم ّو والرفعة وأولياؤه بعزته
وعن أيب عبد الله الحسني  يف دعاء عرفة :يا من ّ
يعتزون[[[ .
وبهذا نفهم الدور الريادي ألنبياء الله ورسله يف هداية اإلنسان إىل سبل الحق والخري والطاعة،
تتجسد يف الصالح االجتامعي العام؛ ألن مبدأ الخالفة اإللهية يف األرض قائم عىل
التي يجب أن
ّ
[[[ -انظر :الصدر ،محمد باقر :خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ،تحقيق :أحمد ماجد ،ط ،1بريوت ،دار املعارف الحكمية ،2014 ،ص .51
[[[ -سورة اإلرساء ،اآلية .70
[[[ -سورة املنافقون ،اآلية .8
[[[ -غرر الحكم.8628 :
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ّ

ُ َ ُ َ ُ ُ ْ
ُ َ َ َّ َ َ
َ
َ
الطاعة لله والخدمة لعباده .قال الله تعاىل :أولئِك الِين هدى اهلل فبِهداهم اقتدِه وقال
ُ َ َّ
ّّ َ َُ ً
ََ َ
وال مِنْ ُه ْم َيتْلُو َعلَيْه ْم آيَاتِهِ َو ُي َز ّك ِيه ْم َو ُي َع ّل ُِم ُه ُم الْك َِت َ
اب
س
ر
ني
ِي
األم
ف
ث
ع
ب
ِي
ال
تعاىل :هو
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ َ
َوال ِك َمة . [[[
[[[

ريادي يضمن للسائرين عىل خطاهم سالمة
تزكوي
تربوي
فاألنبياء وأوصياءهم يقومون بدو ٍر
ٍّ
ٍّ
ٍّ
الحق
السري وصحة املسرية وعدم االنحراف نتيجة الرتبية بالقدوة الحسنة ،وهذا دور ميتاز به الدين
ّ
الذي يجعل من هؤالء الهداة قادة أكفّاء قادرين عىل إنجاز مه ّمة الرتبية العظيمة.

وعليه ،فإذا كان اإلنسان يفكّر يف خريه وصالحه ويحب ذاته دامئاً وأبدا ً ،فالدين قادر عىل
حفظ هذه الفطرة وتنظيفها يف سبيل التنازل عن لذائذ الحياة الدنيا والتعويض عنها مببدأ اإلميان
كل إنسان تفتّحت لديه أنواع الخري،
واملعاد والحياة اآلخرة؛ وهي الحياة الطيبة التي يصبو إليها ّ
ٍ
عقبات كؤود ٍة يف هذه
كل ما يعيق اإلنسان من
ورام الوصول إىل رضوان الله الداعم إىل اجتياز ّ
الحياة الدنيا.

كل ما يص ّد عن
لكل أبناء املجتمع أن يتنازلوا عن ّ
والرتبوي ميكن ّ
ين
ّ
وبهذا اإلجراء اإلميا ّ
كل ما تقتضيه الرشيعة وتريده لهم من التكافل والتضامن واإلنفاق
رضوان الله وميكنهم أن يحقّقوا ّ
األبدي.
األخروي
الدنيوي ما دام ال ينفك عن األجر
والرعاية فيام بينهم رغم استلزامها الحرمان
ّ
ّ
ّ

يب متثل الدور
ٌ
ين
وفعل ربو ٌّ
ثالثاً :االستئامن والرقابة الدامئة داخل اإلنسان :الخالفة هي عطا ٌء ربّا ٌّ
إلهي حني يتق ّبله اإلنسان تصبح أمانة
يب
اإليجا ّ
والتكرميي من ّ
رب العاملني إىل اإلنسان .وهو شأ ٌن ّ
ّ
يف عنقه .واألمانة املعروضة عىل السموات واألرض واإلنسان ،والتي أبت الكائنات من حملها ملا
اللزمة لها ،وحملها اإلنسان العاقل املريد املختار ملا يتّصف به من
ال تتّصف به من الكفاءات ّ
قابليات جعلته قادرا ً عىل حملها والتّكيّف حسب مقتضياتها ومتطلّباتها ،هذه األمانة (أمانة الخالفة
واملسؤول ّية الربان ّية) هي الوجه التق ّبيل للخالفة .والخالفة هي الوجه الفاعيل والعطايئ لألمانة.

وهذه األمانة مل تعرض عىل اإلنسان بوصفها تكليفاً أو طلباً ألنها كانت معروض ًة عىل األرض
ترشيعي.
تكويني ال
عرض
والجبال وال معنى لتكليفها ،إذًا فهو
ٌ
ّ
ٌّ
وهذا معناه أ ّن هذا العرض الرباين كان يفتّش عن املوضع القابل لها يف الطبيعة ،بحيث
ينسجم معها بتط ّرقه وبرتكيبه ،واإلنسان هو الكائن الوحيد الذي تتق ّبل بنيته هذه األمانة واملسؤول ّية!

[[[ -سورة األنعام ،اآلية .90
[[[ -سورة الجمعة ،اآلية.2
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ّ

واالستئامن معناه زرع رقيب داخل اإلنسان يراقب أفعاله وترصفاته وسلوكه إزاء هذه األمانة
واملسؤول ّية ،وتدعو إىل االحساس بالواجب دامئاً وأب ًدا .فاألمانة عهد والعهد هو املسؤولية كام
َّ ْ
ْ
ً
ََ ُ
َ َ
قال تعاىل:
وأ ْوفوا بِال َع ْه ِد إِن ال َع ْه َد كن َم ْس ُئوال .[[[ومن هنا مل يكن اإلنسان متح ّو ًال إلّ أن
الحق ،وهو الذي يح ّمل
يحكم مبوجب حكم الله املستخلِف ،وهو الحكم بالقانون والدين
ّ
اإلنسان هذه األمانة ،ويجعل منه رقيباً عىل نفسه.
وهذه الرقابة إن مل تكن مضمونةً ،فهي أرض ّية خصبة لالستواء والتكامل والتسامي باتّجاه الحق.
كل مقتضيات التكامل ومتطلبات
ولنئ كان اإلنسان مع ّرضاً لالنهيار واالنحراف ،فالدين قد أوجد له ّ
السمو والرفعة ،ومع ذلك فقد ز ّوده مبا يضمن له التوقّي من االنحراف.

ّ
االقتصادية للمجتمع
عناصر نمط احلياة

وبالعودة إىل عنارص ومك ّونات منط الحياة االقتصاديّة للمجتمع اإلسالمي وأصولها ،نتوقّف
مع مجموع ٍة رئيس ٍة وأساس ّي ٍة من هذه األصول والعنارص التي تشكّل ركائز هذه العمل ّية الرتبويّة
للمجتمع ،وهي:
االجتامعي:
 .1التكافل
ّ

الحب
أخالقي يقوم عىل
الديني؛ وهو نظام
االجتامعي جزء من عقيدة املسلم والتزامه
التكافل
ّ
ّ
ّ
ّ
واإليثار ويقظة الضمري والشعور مبراقبة الله ع َّز وجل ،وال يقترص عىل حفظ حقوق اإلنسان املا ّديّة؛ بل
يشمل -أيضً ا -املعنويّة ،وغايته التّوفيق بني مصلحة املجتمع ومصلحة الفرد .وقد ُعني القرآن بالتكافل؛
االجتامعي ،وليكون نظا ًما لتكوين األرسة
ليكون نظا ًما لرتبية روح الفرد ،وضمريه ،وشخصيّته ،وسلوكه
ّ
وتنظيمها وتكافلها ،ونظا ًما للعالقات االجتامعيّة ،مبا يف ذلك العالقة التي تربط الفرد بالدولة ،وليكون
اإلسالمي.
يف النهاية نظا ًما للمعامالت املال ّية والعالقات االقتصاديّة التي تسود املجتمع
ّ

رب ،واإلحسان ،والصدقة ،تتضاءل أمام هذا املدلول الشامل للتكافل.
من هنا؛ فإ ّن مدلوالت ال ّ
َْ َُ َ َ َ َ ُْ ُ َ
ني َو ْالَ َتامَ
اليْن َواألَقْ َرب َ
ون قُ ْل َما َأنْ َف ْق ُت ْم م ِْن َخ ْي فَل ِلْ َو ِ َ
قال الله تعاىل :يسئلونك ماذا ينفِق
ِ
ِ
ٍ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َوال ْ َم َساكِني َوابْن َّ
السبيل َو َما َت ْف َعلُوا م ِْن خي فإن َ
اهلل بهِ عل ٌ
ِيم.[[[
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ ُ
َ
يل
ً
وع ّد القرآن اإلمساك وعدم اإلنفاق
سبيل إىل التهلكة ،بقوله سبحانه وتعاىل :وأنفِقوا ِف سب ِ ِ
[[[ -سورة اإلرساء :اآلية .34
[[[ -سورة البقرة ،اآلية .215
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ّ

ُ ْ َ َّ ْ ُ َ
َّ ّ َ ُ
َّ
كة ۛ َوأَ ْ
ِب ال ْ ُم ْ
اللِ َو َل تُلْ ُقوا ب َأي ْ
حس ُ
سن َ
ّ
ُ
ن
إ
ۛ
وا
ِن
ل
ه
اتل
ل
إ
م
ِيك
د
الل
ني[[[؛ كام ع ّد الكنـز
ح
ي
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َّ َ
ب َوٱلفِضة
وحجب املال عن وظيفته االجتامعيّة مدعا ًة للعذاب األليم :وٱلِين يك ِنون ٱذله
َّ َ َ ّ ْ ُ َ َ َ
ََ ُ ُ َ
ون َها ف َ
اب أ ِل ٍ ۢم .[[[وقد نفى الرسول  كامل اإلميان عن َم ْن
ذ
ع
ب
م
ه
ش
ب
ف
ٱلل
يل
ب
س
ول ينفِق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم« :ما آمن يب من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم»[[[.
واالجتامعي بني أفراد
االقتصادي
أسسا نفسيّ ًة وأخرى ما ّديّة؛ إلقامة التكافل
ّ
ولقد وضع القرآن ً
ّ
ولعل من أه ِّم األسس ال ّنفس ّية هو إقامة العالقات املا ّديّة واملعنويّة عىل أساس
اإلسالميَّ .
املجتمع
ّ
ْ
ّ
َ
ْ
َ
ْ
األخ ّوة؛ لقوله تعاىل :إِن َما ال ُمؤم ُِنون إِخ َوةٌ ،[[[وربط اإلميان باستشعار حقوق األخ ،كام رتَّب
يحب
يحب ألخيه ما
الحب؛ فال يؤمن اإلنسان املسلم وال ينجو بإميانه ما مل
عىل رابطة األخ ّوة
ّ
ّ
ّ
لنفسه ،ويعيش معه كالبنيان يش ّد بعضه بعضً ا .وجعل العدل وحفظ الحقوق من قيم الدين الرئيسة؛
كل إنسان حقّه من دون ظلم،
الحق ،أو إعطاء ِّ
بل نُدب إىل عدم االقتصار عىل العدل؛ وهو إحقاق
ّ
وإنّ ا االرتقاء إىل اإلحسان؛ وهوالتنازل له عن بعض الحقوق .ومن األسس ال ّنفس ّية -أيضً ا -اإليثار؛
وهو عكس األثرة واألنانيّة .واإليثار تفضيل اآلخر عىل النفس ،من أجل إشاعة ج ّو العفو والرحمة،
وهي الغاية التي جاءت من أجلها الرشيعة.
 .2تدبري شؤون الحياة ونظمها
لكل إنسانٍ  .وبالطبع ،فإ ّن هذا
ال يختلف اثنان يف أ ّن تدبري شؤون الحياة يُع ّد من األمور الها ّمة ّ
األمر مرهو ٌن بتطبيق تعاليم الرشيعة ،واالنتهال من منهلها العذب ،واالستعانة مبا أنعم الله علينا
اإلسالمي التي وردتنا عن طريق الوحي
من قوى إدراكيّة .فتنظيم شؤون الحياة حسب تعاليم ديننا
ّ
السعادة عىل مرصاعيه .واملجتمعات البرشيّة اليوم بحاج ٍة
املق ّدس ،من شأنه أن يفتح لنا باب ّ
ماس ٍة إىل التّعاليم الدين ّية ،والعمل بالوصايا املُطَا ِبقَة للفطرة التي فطر الله ال ّناس عليها.
ّ

ج شاملٍ ومتكاملٍ يهدي اإلنسان
وحسب اعتقادنا ،فإ ّن الرشيعة اإلسالميّة تكفّلت بوضع برنام ٍ
إىل السعادة املنشودة يف ال ّدنيا واآلخرة؛ ألنّها تتناول جميع جوانب الحياة املا ّديّة واملعنويّة ،للفرد
ماس ٍة إىل معرفة ال ّدين،
واملجتمع عىل ح ٍّد سواء .ومن
الطبيعي أ ّن اإلنسان يف بادئ األمر بحاج ٍة ّ
ّ

[[[ -سورة البقرة ،اآلية .195
[[[ -سورة التوبة ،اآلية.34
[[[ -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق :الكايف ،تعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط ،4طهران ،دار الكتب االسالمية 1365 ،ش،
حق الدار ،ح ،14ص .668
ج ،2كتاب العرشة ،باب ّ
[[[ -سورة الحجرات ،اآلية.10
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ّ

وإدراك مفاهيمه ،فالذي ال دين له ال حياة له .ومن هنا ،ينبغي عليه املثابرة ،لتنظيم شؤون معيشته،
حسن التقدير ،ث ّم بعد ذلك ال ب ّد له من الصرب وتح ّمل املصاعب التي تعرتض طريقه .وقد أكّد
ب ُ
اإلمام جعفر الصادق عىل هذه الحقيقة ،بقوله« :ال يَصل ُُح املؤم ُن إال عىل ثَ ِ
الث ِخصالٍ  :ال َّتف ُّق ِه
والص ِ
رب عىل ال ّنائ َب ِة»[[[.
يف الدِّ ينِ  ،و ُحسنِ ال َّتقدي ِر يف املعيش ِةَّ ،
إذًا ،تدبري شؤون الحياة ال ب ّد وأن يكون متزامناً مع أمرين ها ّمني ،هام :التع ّمق يف تعاليم الدين،
والصرب عىل النوائب .كام أ ّن هناك أمرين يُع ّدان جوهر املعيشة وأساسها ،وهام :االعتدال ،مبعنى:
عدم اإلرساف ،واجتناب تبديد الجهود ،وإهدار ّ
الثوة ،والتّدبري ،مبعنى :التّفكري يف عواقب األمور،
وحسن التخطيط ،واإلدارة الصحيحة .ويكون التّدبري -دامئاً -متناغامً مع العلم ،واملعرفة ،والخربة،
والعقل ،فهو بطبيعته بعي ٌد عن العمل من دون تعقّلٍ  .ولرسول الله  كال ٌم رائ ٌع عن التدبري ،عندما
تعمل
َ
بعلم وعقلٍ  ،وإ ّياكَ وأنْ
ْ
عملت ع َمالً
َ
خاطب ابن مسعود ،قائالً« :يا ابن مسعود ،إذا
فاعمل ٍ
جل جاللهُ ُ
يقولَ :وال تَكُونُوا كَالَّ ِتي نَقَضَ ْ
وعلم ،فإنّه َّ
عمالً بغريِ تدبّ ٍر
ت َغ ْزلَها ِم ْن بَ ْع ِد ُق َّو ٍة أَنْكاثَاً»[[[.
ٍ

فاملدير واملدبّر الكفء :هو الذي يراعي ال ّنظم واالنضباط يف عمله ،وال يُوكِل عمل اليوم إىل
ٍ
يل عىل هذا
يوم يتطلّب عمالً
غد ،أل ّن اإلنسان املتديّن يؤمن بأ ّن ّ
كل ٍ
ّ
خاصاً به .وأكّد اإلمام ع ّ
«ف ك ُِّل َوق ٍ
ٌ
كل لحظ ٍة يف حياته .جاء يف
مسؤول عن ّ
ْت َع َم ٌل» ،فاإلنسان -بالتايل -هو
األمر بقولهِ :
رواية عن اإلمام جعفر الصادق ينقل فيها موعظ ًة للقامن الحكيم يف هذا الصدد ،يقول فيها:
ج َّل َعن أربعٍ :شباب َِك يف ما أَبلَيتَ ُهَ ،و ُعمر َِك يف
«إِ ْعلَم أَن ََّك َستُسأَ ُل َغ َدا ً إَذا َوق َ
َفت بَ َ
ني يَ َدي الل ِه َع َّز َو َ
جوابَاً»[[[.
ب لِذلِ َكَ ،وأَ ِع َّد لَ ُه َ
ما أَفنيتَ ُهَ ،ومالِ َك ِم ّم اكتَسبتَ ُه َويف ما أَنفَقتَ ُه ،فَتَأَ َّه ْ

ٍ
وقت الحقٍ ،
إذًا ،يعترب -وفق هذه التعاليم السامية -التامهل يف أداء عمل اليوم ،وإيكاله إىل
من األخطاء التي ال ميكن تداركها .وبالطبع ،فإ ّن رواج هذه الظاهرة يف املجتمع ،سيؤ ّدي إىل
انحطاطه وانهياره ،أل ّن يوم ٍ
غد ال يأيت إال يف الغد.

لذلك ،فإ ّن ال ّنشاطات التي ُيارسها اإلنسان لتوفري معيشته ،والخدمات التي يق ّدمها للمجتمع،
وتوزيع األعامل بني أفراد األرسة الواحدة ،كلّها أمو ٌر تنطوي تحت مبدأي النظم واالنضباط ،كام
ري
كان يفعل أمئّتنا عليهم السالم ،حيث روي عن اإلمام جعفر الصادق  أنّه قال« :كا َن أم ُ
الريض ،الت ،ص.263
ّ
[[[ -الحراين ،ابن شعبة :تحف العقول عن آل الرسول ،الط ،قم املقدّ سة ،منشورات الرشيف
[[[ -الطربيس ،الفضل بن الحسن :مكارم األخالق ،ط ،1طهران ،منشورات دار املعرفة1365 ،هـ.ش ،ص.458
[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،2كتاب اإلميان والكفر ،باب ذم الدنيا ،...ح ،20ص.135
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ّ

ني  يَ ِ
ح ُن وتَع ِ
س،
ج ُن وتَخبُ ُز[[[.
ْ
املؤمن َ
وكانت فاطم ُة عليها السالم تَط َ
ب ويَست ِقي ويَك ِن ُ
حتط ُ
فات ّصاف اإلنسان بال ّنظم واالنضباط يف تكاليفه امل ُلقاة عىل عاتقه ،يحفّزه عىل السعي ألدائها،
ويج ّنبه الالمباالة ،كام ميكّنه من الوفاء بالتزاماته ووعوده يف أوقاتها املح ّددة ،فال يخالف قول الله
َ ْ ُ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ً
[[[
تعاىل :أوفوا بِالعه ِد إِن العهد اكن مسؤوال. 
واالجتامعي ،والتق ّيد
الفردي
وإ ّن اجتناب اإلفراط والتفريط يف أداء الوظائف عىل املستويني
ّ
ّ
ج منظّمٍ يف الحياة ،وإنجاز األعامل واملشاريع يف جميع جوانب الحياة ،هي أوامر نابع ٌة من
مبنه ٍ
روح تعاليم ديننا الحنيف .فديننا يدعونا إىل تنظيم أوقاتنا ،ليك نستثمرها خري استثامرٍ ،خدم ًة
ف أَ ْن
جتَ ِه ُدوا ِ
ألنفسنا ومجتمعنا ،حيث أشار اإلمام موىس الكاظم إىل هذه الحقيقة بقوله« :ا ْ
ٍ
ساعات :سا َع ًة لِ ُمناجا ِة الل ِه ،وسا َع ًة ألَ ْم ِر الْ َم ِ
عاش ِة ا ِ
خ َوانِ
يَكُو َن زَمانُ ُك ْم أَ ْربَ َع
إل ْ
عاش ،وسا َع ًة لِ ُم َ َ
ف ال ِ
والثِّق ِ
ف غ َْيِ
وسا َع ًة ت َ ْ
َات ال َِّذي َن يُ َع ِّرفُونَ ُك ْم ُعيُوبَ ُك ْم ويُ ْ
خلُو َن ِفيها لِلَذّاتِ ُك ْم ِ
صو َن لَ ُك ْم ِ
خلِ ُ
ْباطنِ َ ،
ح َّر ٍم ،وب ِ
ٍ
ِ
ح ِّدث ُوا أَنْف َُس ُك ْم ِبفَقرٍ ،وال ِبطُو ِل ُع ُمرٍ ،فَ ِإنَّ ُه
الثَّالث
السا َعة تَق ِْد ُرو َن َع َل
ِهذ ِه ّ
ساعات .ال تُ َ
ُم َ
ح َّدثَ نَف َْس ُه بِالْفَق ِر بَ ِ
حظّاً ِمن ال ُّدنْيا،
حر ُ
ج َعلُوا ألَنف ُِس ُك ْم َ
ِص .ا ْ
ح َّدث َ َها ِبطُو ِل الْ ُع ُم ِر يَ ْ
خ َل ،و َم ْن َ
َم ْن َ
واستَ ِعي ُنوا بذلِ َك َع َل أُ ُمو ِر
س َف ِفي ِهْ ،
ِب ِإ ْعطائِها ما ت َشْ تَهِي ِمن الْ َ
حال ِل ،وما ال يَثْلِ ُم الْ ُم ُر َّو َة وما ال َ َ
س ِم ّنا َم ْن تَ َر َك ُدنْيا ُه لِ ِدين ِه ،أَو ت َ َر َك ِدي َن ُه لِ ُدنْيا ُه»[[[.
الدِّينِ  ،فَ ِإنَّ ُه ُرو َ
ِي :لَيْ َ
 .3العمل واملثابرة رأس مال اقتصاد املجتمع:

ال يختلف اثنان يف أ ّن السعي الحثيث يُع ّد من االسرتاتيجيّات األساسيّة يف تدبري املعيشة.
ويُع ّد هذا األمر -بالنسبة للقوانني الحاكمة عىل وجود اإلنسان -وسيل ًة لبناء شخص ّيته وترسيخها،
ويف الوقت نفسه هو واز ٌع الكتامل قدراته البدن ّية والعقل ّية ،ونضوج طاقاته الفطريّة والذات ّية .وتط ّرق
كتاب الله املجيد -بدوره -إىل العمل والسعي يف مواطن عديد ٍة ،وأكّد عىل أه ّميّة ذلك يف نظام
َ
ََ ْ َ َْ
ْ َ
نا
ق
التكوين والترشيع ،حيث جاء يف إحدى آياته املباركة :لقد خل
اإلنسان ِف ك َب ٍد .[[[والعمل
ِ
لكل إنسانٍ من مكابدتها .لذا ،يُع ّد
والك َبد (املعاناة) هي أمو ٌر رضوريّ ٌة يف حياة البرش ،وال ب ّد ّ
ٍ
ثروات.
مم هو موجو ٌد يف الطبيعة من
اإلنسان بذاته ظرفاً للحاجة ،وبإمكانه أن يل ّبي حاجاته ّ
ٍ
جهد
وبالتأكيد ،فإ ّن هذه الرثوات ليست ُمع ّدة عىل طَبَقٍ من ذهب ،بل إ ّن استثامرها بحاج ٍة إىل
[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،كتاب املعيشة ،باب عمل الرجل ،...ح ،1ص.86
[[[ -سورة اإلرساء :اآلية .34
[[[ -الحراين ،تحف العقول ،م.س ،ص.409
[[[ -سورة البلد :اآلية .4
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ّ

وعملٍ
دؤوب ،وهذه الرضورة فرضتها قوانني الطبيعة عىل اإلنسان ،من أجل أن يتس ّنى له الخالص
ٍ
وكل ما من شأنه اإلخالل بنظم حياته الفرديّة واالجتامع ّية.
من الفقر ،والحرمانّ ،

الصالحني  عىل هذا النهج ،حيث أشار اإلمام موىس
وكان ديدن أنبياء الله تعاىل وأوليائه ّ
رأيت أبا
يل بن أيب حمزة ،عن أبيه ،قال:
ُ
الكاظم  إىل هذه الحقيقة .فعن الحسن بن ع ّ
الحسن يعمل يف ٍ
جعلت فداك ،أين الرجال؟
أرض له وقد استنقعت قدماه يف الع َرق ،فقلتُ :
مل ب ِ
ري ِم ّني يف أِ ِ
رض ِه ،و ِمن أيب» .فقلت :ومن هو؟ فقال:
يل ،قَد َع َ
ِاليد َمن ُهو خ ٌ
فقال « :يا َع ُّ
ني  ،وآبايئ كُلُّ ُهم كانوا قَد َعملُوا بأَ ِ
« َر ُ
بيي
ري املؤ ِمن َ
يديهِم ،و ُهو ِمن َعملِ ال َّن ِّ َ
سول الل ِه  وأَم ُ
ني»[[[.
ني واألوصيا ُء
والصالِح َ
رسل َ
ّ
والْ ُم َ

لذا ،فإ َّن تعاليم ديننا ال تجيز لنا ترك أعاملنا ،وم ّد أيدينا لآلخرين ،طلباً للرزق ،حتّى يف أصعب
الظروف .روي عن زرارة :أ ّن رجالً أىت اإلمام الصادق ،فقال لهّ :
إن ال أُحسن أن أعمل عمالً
[[[
ٌ
محتاج! فقال له اإلمام « :إ ْع َم ْل ،فَاح ِم ْل عىل
محارف
بيدي ،وال أُحسن أن أت ّجر ،وأنا
ٌ
َر ِ
ٍ
واستغنِ َعن ال ّن ِ
اس ،فإ َّن َر َ
حائط ِمن
جرا ً َعىل ُع ُن ِق ِه ،فَ َوضَ َع ُه يف
أس َكْ ،
ح َ
ح َم َل َ
سول الله ِ قَد َ
ج َر لَ ِفي َمكانِ ِه وال يُدرى كَ ْم ُعم ُق ُه»[[[.
حيطانِ ِه ،وإ َّن الح َ

ورقي املجتمع مرهونان بالجهد والنشاط ،فاملجتمع الذي ال وجود
وإ ّن تط ّور شخص ّية اإلنسان
ّ
رقي .ومن هذا
للعمل الحثيث فيه ،واملتكاسل الذي ال عمل دؤوب له ،ال يشهدان ّ
أي تط ّو ٍر أو ٍّ
املنطلق ،فإ ّن ترك العمل يُع ّد من األخطاء الفادحة التي تؤ ّدي إىل الكسل والخمول ،وتحول دون
يوم جاء تاج ٌر إىل اإلمام الصادق  وقال :إنّه
نضوج شخص ّية اإلنسان وانتعاش املجتمع .ذات ٍ
وفّر ماالً كثريا ً ،ويريد ترك العمل ،ألنّه ليس بحاج ٍة إليه .فنهره اإلمام  وأخربه بأ ّن تفكريه هذا
غري
صائب ،فاإلنسان الذي يرتك العمل سوف ال يكون مفيدا ً ملجتمعه[[[.
ٍ
سبب لسالمة الجسم ،وواز ٌع لتنامي قدرة اإلنسان .وعىل العكس منه،
ومن املؤكّد أ ّن العمل
ٌ
البطالة ،التي تتس ّبب يف إهدار الطاقة ،وحصول خلق اله ّم واألرق يف نفس العاطل عن العمل.
َص يف ال َع َملِ
يل إىل هذه الحقيقة ،بقولهَ « :من يَ ْع َمل ،يَز َد ْد قُ ّوةً ،و َمن يُق ِّ
وقد أشار اإلمام ع ّ
[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،5كتاب املعيشة ،باب ما يجب من االقتداء باألمئّ ة عليهم السالم ،ح ،10ص.76-75
[[[ -املحارف :املحروم ،يطلب فال يُرزق ،وهو خالف املبارك.
ّ
الحث عىل الطلب ،...ح ،14ص.77-67
[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،5كتاب املعيشة ،باب
[[[ -انظر :الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،5كتاب املعيشة ،باب فضل التجارة ،...ح ،4ص ،148ح ،11-10ص.149
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ف مالِ ِه
َيس لل ِه ِ
صَّ ِ
يَز َد ْد فَرتَةً»[[[ .وعنه َ « :من قَ َ
ف ال َع َملِ  ،ابتُ َ ِ
ل بالْ َه ِّم ،وال حا َ
ج َة لل ِه يف َمن ل َ
ون ِ
يب»[[[.
َفس ِه ن َِص ٌ

إذا ً للعمل فوائد عىل جسد اإلنسان وروحه ،فاإلنسان ال يكون ف ّعاالً يف مجتمعه إال من خالل
ين لهم ،فإنّهم يعيشون حياة الخمول،
عمله وجهده .أ ّما العاطلون عن العمل ،الذين ال نشاط بد َّ
والكسل ،واالت ّكال عىل اآلخرين .واملجتمع الذي يسوده الكسل ،وتنترش فيه البطالة ،سوف تتزلزل
أركانه .وبالطبع ،علينا أن نتّخذ الروايات الكثرية التي تحفّز عىل العمل الحثيث ،منهجاً نتّبعه يف
اختيار نوع العمل الذي يناسبنا ،اقتدا ًء بأنبياء الله تعاىل وأوليائه الصالحني عليهم السالم الذين

كانت لهم نشاطاتٌ عىل جميع املستويات ،مثل :التجارة ،واملضاربة ،والزراعة ،وتربية املاشية،
جعوا العباد عىل مزاولتها.
والسقاية ،وما إىل ذلك من أعام ٍل كرمي ٍة ش ّ
 .4الرتبية عىل استثامر املوارد:

االقتصادي .وعىل الرغم
يُع ّد استثامر األموال وسائر املوارد أحد العوامل األساسيّة يف النم ّو
ّ
ٍ
متعارف يف النشاطات االقتصاديّة األُرسيّة؛ إذ إ ّن األُرسة
من رضورة هذا األمر ،إال أنّه ال يزال غري
الرضوري السعي يف إصالح برنامج تخصيص األموال
هي املصدر األساس لالستثامر .لذا ،من
ّ
وإنفاقها ،بحيث يت ّم اجتناب اإلرساف ،والتبذير ،وهدر الرثوات ،أو خمودها ،ليك يت ّم تسخري
االقتصادي .وهذه االسرتاتيجيّة يف تدبري املعيشة تؤ ّدي إىل
االستثامر واال ّدخار يف خدمة التط ّور
ّ
القضاء عىل الفقر والحرمان ،وتكون ذخرا ً ال ينضب ألبناء املجتمع.
فاملال والرثوة  -بطبيعة الحال  -رصي ٌد للفرد واملجتمع عىل ح ٍّد سواء .وبعبار ٍة أخرى :إ ّن املال
قَ ّوا ٌم عليهام ،والخطابات القرآنيّة يف هذا املجال جاءت بصيغة الجمع[[[ ،وذلك للداللة عىل أه ّميّة
تبي لنا أه ّم ّية االستثامر ،حتى وإن كانت
الرصيد املايل وق ّوام ّيته يف املجتمع .وأصل ق ّوام ّية املال ّ
الرثوة بأيدي الناس؛ أل ّن الرثوة لو ُسخّرت لخدمة املجتمع ،وتأمني مصالحه ،سوف ال تفقد ق ّوام ّيتها،
لك ّنها لو ا ُّدخرت وأصبحت خاملةً ،ستفقد هذه الق ّواميّة .روي عن اإلمام الصادق « :إنَّ ا أعطاكُ ْم
ج َهها الل ُه ،ولَم يُ ِ
الل ُه هذ ِه الف َ
عطكُموها ،لتك ِن ُزوها»[[[.
جهوها حيثُ َو ّ
ُضول ِمن األموا ِل ،لتُو ِّ
[[[ -الواسطي ،عيون الحكم واملواعظ ،م.س ،ص.454
[[[ -الريض ،محمد بن الحسني بن موىس(الرشيف الريض) :نهج البالغة(الجامع لخطب اإلمام عيل ورسائله وحكمه) ،رشح الشيخ
محمد عبده ،ط ،1قم املقدّ سة ،دار الذخائر ،مطبعة النهضة1412 ،هـ.ق1370 /هـ.ش ،الحكمة ،127ص.30
﴿جعل لكم﴾﴿ ،لل ّناس﴾﴿ ،رزقاً
َ
﴿خلق لكم﴾،
[[[ -وردت يف القرآن الكريم عبارات عديدة بصيغة الجمع يف هذا املجال ،مثل:
َ
لكم﴾...
[[[ الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،4أبواب الصدقة ،باب يف أداء املعروف ،ح ،5ص.32
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ّ

خاصية العمل واالستثامر يف جميع املجاالت االقتصاديّة التي تخدم
اإلسالمي عىل
وأكّد الدين
ّ
ّ
املجتمع ،كالزراعة ،والصناعة ،والتعدين ،والخدمات العا ّمة ،وما إىل ذلك من نشاطات .وتط ّرقت
جعت الناس عليه ،تحت عناوين مختلف ٍة :إ ّما بشكلٍ مبارشٍ،
املصادر اإلسالميّة إىل هذا األمر وش ّ
مثل :إصالح املال ،والعمران ،واإلحياء ،وإ ّما بشكلٍ غري مبارشٍ ،مثل :منع ركود الرثوة ،وحرمة
اإلرساف والتبذير ،وحرمة إتالف املال ،وترويج مبدأ القناعة ،واالقتصاد يف استهالك األموال[[[.
رصح القرآن الكريم مبرشوع ّية جمع الرثوة ،وأه ّم ّية تأمني املصادر االقتصاديّة واستثامرها
وقد ّ
يف مجال اإلنتاج ،وأشار إىل أ ّن الله تعاىل خلق اإلنسان من األرض ،وسخّرها له ،وأوكل إليه
َُ َ َ َ ُ
كم ّم َِن األَ ْر ِض َو ْ
اس َت ْع َم َر ُك ْم ف َ
إعامرها ،حيث قال :هو أنشأ
ِيها ،[[[وبالطبع ،فإ ّن عمران األرض
ال يت ّم إال عن طريق االستثامر.

النبي يوسف أنّه وضع برنامجاً اقتصاديّاً ،إلدارة مرص ألكرث من
قصة
كام أنّنا نستلهم من ّ
ّ
ٍ
ٍ
جت يف إطار
عقد ،ومتكّن من القيام
باستثامرات ضخم ٍة يف هذه البالد .وهذه االستثامرات قد بُر ِم َ
خطّ ٍة طويلة األمد ،ويف ثالثة محاور ،هي :توفري عنارص اإلنتاج ،وإنشاء ثرو ٍة مال ّي ٍة واستثامرها،
َ َ
العزيز :قال
تعاىل يف كتابه
وبناء مخازن للموا ّد الغذائ ّية ،بغية حفظها لسنوات الجدب .قال الله
ْ
ْ
َّ َ ً
ُ
ُ
َ َ َ ً َ َ َ َ ُّ
َ ُ َ
َ ُ َ ْ
دت ْم فَ َذ ُروهُ ف ُس ُ
نبلِهِ إِال قل ِيال ّم َِّما ت ْأكلون ث َّم يَأ ِت مِن َب ْع ِد
ني دأبا فما حص
ت ْز َرعون َسب َع ِسن ِ
ِ
ْ
ُ ْ
َّ َ ً
َ ْ َ
َ ُ
ُْ
ْ َ َ
َ َ
ٌ
ذل ِك َسبْ ٌع ش َِداد يَأكل َن َما ق َّدم ُت ْم ل ُه َّن إِال قل ِيال ّم َِّما ت ِص ُنون ث َّم يَأ ِت مِن َبع ِد ذل ِك َع ٌم فِيهِ
َ ُ
َ ْ ُ َ
ُ
صون.[[[
ُيغاث انلَّاس َوفِيهِ يع ِ
وهذا ما نجده رصيحاً يف الروايات املباركة التي تناولت قض ّية استثامر األموال ،روى مح ّمد بن
ل بِها» .ث ّم
عذافر ،عن أبيه ،قال :أعطى أبو عبد الله  أيب ألفاً وسبعامئة دينارٍ ،فقال له« :اتَّجِر ِ
ل َرغ َب ٌة يف ر ِ
بت أن يَراين الل ُه
بح َمرغوباً في ِه ،ول ِك ِّني أح َب ُ
َيس ِ
ِبحها ،وإ ْن كا َن ال ّر ُ
قال « :أَما إنّ ُه ل َ
وجل ُمتع ِّرضاً لف ِ
َوائد ِه» .قال :فربحت له فيه مائة دينارٍ ،ث ّم لقيته ،فقلت له :قد ربحت لك فيها
َّ
ع َّز
مائة دينارٍ ،ففرح أبو عبد الله  بذلك فرحاً شديدا ً ،وقال يل« :أَث ِبتْها يف َر ِ
مال»[[[.
أس ِ

فقد أوىص اإلمام جعفر الصادق  أحد أصحابه أن يشرتي مزرع ًة أو بستاناً ،أل ّن الذي ميتلك
رصيدا ً ما ّديّاً يؤ ّمن حاجاته وحاجات عياله ،سوف ال يعاين كثريا ً ،ويرتاح باله ،لو تع ّرض إىل نائب ٍة أو

الحسيني ،رضا :منط توزيع الدخل وسلوك املستهلك املسلم (اُلكوي تخصيص درامد ورفتار مرصف كننده مسلامن) ،ط ،1الم،
[[[-
ّ
اإلسالمي1379 ،هـ.ش ،ص.159
والفكر
الثقافة
مركز
منشورات
ّ
[[[ -سورة هود:اآلية .61
[[[ -سورة يوسف :اآليات 49-47
[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،5كتاب املعيشة ،باب ما يجب من االقتداء باألمئّ ة عليهم السالم ،ح ،12ص.76
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حادث ٍة .فقد روى مح ّمد بن مرازم ،عن أبيه :أ ّن أبا عبد الله  قال ملصادف مواله« :ات ِّخ ْذ عقد ًة
جل إذا ن َزلت ب ِه ال ّنازِل ُة أو املصيبةُ ،فذَك َر أ ّن َورا َء ظه َرهُ ما يقي ُم عيالَ ُه ،كا َن أسخَى
أو ضَ يعةً ،فإ ّن ال ّر َ
ِ
لنفس ِه»[[[.
وأوىص رسول الله  الناس باستثامر أموالهم ،وع َّد ذلك من املروءة ،حيث قالِ « :من املرو َء ِة
استصالح املا ِل»[[[.
ُ
 .5إدارة اإلنفاق املايل وترشيده

ال ريب يف أ ّن الدخل املحدود ،واإلمكان ّيات القليلة ،وغالء األسعار ،أمو ٌر تحول دون قدرة
اإلنسان عىل تلبية جميع متطلّبات حياته .لذا ،فإ ّن حسن التدبري يف املعيشة يقتيض تقنني إنفاق
األموال حسب األولويّات التي تتطلّبها ظروف املعيشة ،أي يجب تسخري األموال لتوفري املتطلّبات
الرضوريّة ،أ ّما األمور الثانويّة ،التي ال رضورة لها ،فهي يف الدرجة الثانية يف ُسلّم الرتتيب .فلو مل
ينتهج اإلنسان هذا النهج ،ومل يُ ِع ْر أه ّم ّي ًة ملتطلّبات حياته الرضوريّة ،ومل يق ّنن كيف ّية رصف أمواله،
خصوصاً إذا كان دخله محدودا ً وثابتاً ،فسوف يضط ّر إىل االقرتاض ،وبالتايل فإ ّن القرض يس ّبب
ضغوطاً تنهك حياة الفرد واألرسة .ومن هنا ،تربز أه ّم ّية إيالء األولويّة لبعض األمور الها ّمة يف
املعيشة.
ٍ
معلومات الزم ٍة ،يف كيفيّة تسخري األموال ملور ٍد
بوعي ،وكسب
رصف
ٍ
لذلك ال ب ّد من الت ّ
ما ،وإنفاقها فيه .فعىل سبيل املثال :يجب العلم مبقدار املوا ّد الربوتينيّة الالزمة لجسم اإلنسان،
ومعرفة مصادر هذه املواد ونوعيّتها ،فمن خالل هذه املعلومات ميكن لإلنسان أن يشرتي ما
ٍ
إرساف .فالتدبري الصحيح يقتيض التد ّرج يف اإلنفاق الصحيح ،وتعيني األولويّة
يحتاج إليه من دون
األقل
ّ
يف بذل األموال ،ففي بادئ األمر ،يجب اإلنفاق يف املوارد امله ّمة ،ث ّم اإلنفاق يف املوارد
.
أه ّميّ ًة

وال ب ّد من تقسيم إنفاق األموال ،وتصنيف ذلك حسب الوقت الذي يت ّم فيه اإلنفاق ،وح ّد
األموال التي يجب رصفها عىل املدى القريب -ال ّنفقات الثّابتة -وعىل املديَني
املتوسط والبعيد،
ّ
فال ّنفقات الثّابتة ،هي األموال التي يت ّم إنفاقها يوم ّياً ،مثل :أجور املأكل ،والتنقّل ،وإيجار املنزل،
املتوسط -هي التي ال يت ّم
ُخصص لالستهالك يف م ّد ٍة طويل ٍة نسب ّياً -عىل املدى
وال ّنفقات التي ت ّ
ّ
[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،5كتاب املعيشة ،باب الدين ،ح ،5ص.92
[[[ -القمي ،أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه (الصدوق) :من ال يحرضه الفقيه ،تعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط ،2قم،
منشورات جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية يف قم املقدسة 1404 ،ه ،ح ،3616ج ،3ص.166
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ّ

ُخصص لالستهالك
إنفاقها يوميّاً ،مثل :مثن الثياب ،واألحذية ،وما شابههم ،أ ّما ال ّنفقات التي ت ّ
عىل املدى البعيد ،فهي التي تؤث ّر عىل اقتصاد األرسة ،مثل :رشاء منز ٍل ،وسيار ٍة ،وسائر األجهزة
الشهري ،لذلك يجب وضع
املنزليّة .وبالتأكيد ال ميكن توفري هذه النفقات شهريّاً عن طريق ال ّدخل
ّ
[[[
مناسب لل ّنفقات قريبة األمد
ج
ومتوسطة األمد ،ميكن من خالله توفري النفقات بعيدة األمد .
ٍ
منه ٍ
ّ

حسن التدبري ،والربنامج املنظّم ألمور
ويكتسب اإلنسان الخربة الالزمة يف تنظيم نفقاته من خالل ُ
ُ
املعيشة ،يف املوازنة بني متطلّبات الحياة واإلمكان ّيات املا ّديّة املتوافرة ،بعد إنفاق ما يلزم .لذلك،
ي عىل العائلة ويوصله إىل
فإ ّن تدوين مقدار النفقات وتحليلها ،من شأنه أن يخفّف الضغط املا ّد ّ
مستوى له ،ويقلّص الشعور بالحرمان من السلع والخدمات التي يحتاجها .كام أ ّن استخدام
أدىن
ً
الطريقة الصحيحة يف تدوين النفقات ،من شأنه أن يُق ِن َع بعض أعضاء العائلة املعارضني لربنامج
ب عن التدوين يف األحاديث الرشيفة،
اإلنفاق املتّبع ،وهو بح ّد ذاته يحول دون اإلرساف[[[ .وقد ُع ّ
بالتقدير والتدبري ،حيث روي عن اإلمام الصادق « :التَّ ِ
ِ
صف
العيش»[[[ .وعن اإلمام
قدي ُر نِ ُ
حس ُن التَّ ِ
ِ
يل ِ « :قوا ُم
حس ُن التَّدبريِ»[[[ .إذًا ،تدوين النفقات يف مجاالت
قديرِ ،و ِمالكُ ُه ُ
العيش ُ
ع ّ
اقتصادي
نظام
اإلنفاق العا ّمة -وكذلك
ح ملداولة األموال يف إطار ٍ
ج صحي ٍ
الخاصة ،-ووضع برنام ٍ
ّ
ٍّ
حلً ناجعاً للمشاكل االقتصاديّة.
وجامعي عىل جميع املستويات ،يع ّد ّ
فردي
ٍّ
ٍّ
 .6الدخل والكسب الحالل

اللزمة ،القتناء املؤونة ،وسائر األموال التي يُحظى بها اإلنسان ،أو
الدخل :هو املبالغ ّ
مؤسس ٍة أو كيانٍ
معيٍ .ومصدر الدخل قد يكون
اقتصادي يف زمنٍ
ٍّ
مجموع ٌة من الناس ،أو ّ
أي ّ
ّ
أي مبلغٍ مدفو ٍع ...ويُع ّد الدخل من
إنتاج ّياً ،كأجرة العمل ،والربح ،واإلجارة ،أو قد يكون هديّ ًة أو ّ
ري ملحوظ عىل اختيار أسلوب االستهالك األمثل،
املواضيع الها ّمة ج ّدا ً يف علم االقتصاد ،وله تأث ٌ
كونه عامالً يح ُّد من كرثة اإلنفاق ،حيث إ ّن اإلنسان ذا الدخل املحدود ال يتمكّن من اإلنفاق أكرث
السلعِ التي يحتاجها
يل؛ أل ّن التدبري يف املعيشة يُل ِز ُمه بتخصيص دخله الثّابت لرشاء ّ
من وارده املا ّ
فحسب .وال بد عند الحديث عن دخل اإلنسان املسلم بيان ما إذا كان مصدر الدخل ال يتعارض
مع أحكام الرشيعة اإلسالم ّية أم ال ،أي متييز الكسب املحلَّل عن الكسب املح َّرم .ومبا أ ّن الدخل
الرضوري للمسلم أن يعلم مصدر تحصيل دخله ،وكيف
من مواضيع األحكام اإلسالم ّية ،فمن
ّ
[[[ -رزاقي ،إبراهيم :األمنوذج األمثل يف اإلنفاق والهجمة الثقاف ّية
[[[ -رزاقي ،أمناط اإلستهالك والغزو الثقايف(الكوي مرصف وتهاجم فرهنيك) ،م.س ،ص.188-187
[[[ -الصدوق ،من ال يحرضه الفقيه ،م.س ،ح ،5904ص.416
[[[ -اآلمدي ،غرر ال ِ
حكم ودرر الكلِم ،م.س ،ح.6807
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خمسةٌ ،اإلما َر ُة وال ِعامر ُة
يحصل عليه ،وأين ينفقه .عن اإلمام عيل  قال« :إ َّن َم َ
عايش الخلقِ
َ
والتِّجا َر ُة واإلجا َر ُة
والصدَقاتُ »[[[.
َّ

حق اإلنسان يف طلب متاعه ،والسعي يف كسبه ،ومنحته
فإ ّن قوانني الرشيعة اإلسالم ّية أق ّرت ّ
ٍ
منحرف يؤ ّدي إىل فساده
الحريّة الكاملة يف اختيار طريقة الكسب ،إال أنّها منعته من سلوك طريقٍ
الخلقي ،أو يتس ّبب يف املساس مبدن ّية البرش وحضارتهم .فالرشيعة اإلسالم ّية مل تح ّرم
وسقوطه
ّ
جميع املنكرات والفواحش فحسب ،بل إنّها ح ّرمت جميع الطرق التي تؤ ّدي إليها ،كإنتاجها،
بأي شكلٍ كان .أ ّما األحاديث
والتوسط بني اآلخرين لتحصيلها ،واملعاملة بها ،واستخدامها ّ
ّ
أي أنّها
أي طريقٍ يؤ ّدي إىل تحقّق الفساد يف املجتمعّ ،
الرشيفة ،فإنّها نهت بشكلٍ عا ٍّم عن سلوك ّ
مل تذكر بالتفصيل جميع الطرق املرشوعة وغري املرشوعة يف املعامالت التجاريّة .روي عن
والشا ِء ،فك ُُّل أم ٍر يكو ُن فيه الفسا ُد ِم ّم
اإلمام جعفر الصادق « :وأ ّما ُوجو ُه
ِّ
ِ
الحرامِ ،من البيعِ
وش ِب ِه ،أو كِس ِب ِه ،أو نِ ِ
كاح ِه ،أو ُمل ِك ِه ،أو إمساكِ ِه ،أو ِه َب ِت ِه ،أو عاريَ ِت ِه،
نهي َعن ُهِ ،من جِه ِة أكلِ ِهُ ،
هو َم ٌّ
ِ [[[
ش ٌء يَكو ُن في ِه َوج ٌه من ُوجو ِه الفَساد»
أو َ

السحت)
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن بعض الروايات أطلقت عىل اقتناء املال الحرام عنوان (أكل ُّ
السحت ال
وع ّدته من كبائر الذنوب؛ إذ نهت عنه نهياً شديدا ً .لذا يجب القول :إ ّن املراد من أكل ُّ
رصفات باألموال املح ّرمة ،وعدم إرجاعها إىل
يعني بالرضورة األكل والرشب ،بل يعني مطلق الت ّ
كثياب أو منز ٍل ،أم مطلق حيازتها
أهلها ،سوا ٌء بتسخريها لألكل والرشب ،أم باقتناء أشياء أخرى بها،
ٍ
السحت ،كام هو الحال يف حرمة أكل
وعدم إنفاقها .ففي جميع هذه الحاالت يتحقّق موضوع أكل ُّ
رصف فيه.
مال اليتيم واملال املكتسب من املعامالت الربويّة ،حيث تحرم جميع أنواع الت ّ

ويوجد روايات مستفيضة حثّت الناس عىل رضورة السعي يف كسب لقمة العيش بطُ ُرقٍ مرشو ّع ٍة،
َب الحال ِل»[[[ .وروي عنه
نذكر منها ما روي عن رسول الله « :ال ِعبا َد ُة َسبعو َن ُ
جزءا ً ،أفضلُها طَل ُ
َب الحال ِل ،باتَ َمغفُورا ً لَ ُه[[[» وعن اإلمام جعفر الصادق أنّه
أيضاًَ « :-من باتَ كاالً ِمن طَل َِ
َلب ال ِّرزقِ  ،واطلُبوا
الحالل ،فإ َّن الل َه سري ُزقُكُم ويُعي ُنكُم َعلي ِه»[[[.
قال ...« :ف َبكِّروا يف ط ِ
مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث ،ط ،2قم املقدّ سة،
[[[ -الح ّر العاميل ،محمد بن الحسن :وسائل الشيعة ،تحقيق ونرش ّ
طبعة مهر1414 ،هـ.ق ،ج ،19كتاب املضاربة ،باب استحباب الزرع ،ح ،10ص.35
[[[ -دستغيب ،عبد الحسني :كبائر الذنوب(كناهان كبرية) ،ط ،6الم ،الن1363 ،هـ.ش ،ج ،1ص.385-384
ّ
الحث عىل ،...ح ،6ص.78
[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،5كتاب املعيشة ،باب
مؤسسة البعثة ،ط،1
[[[ -القمي ،أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه (الصدوق) :األمايل ،املجلس ،48تحقيق ونرش تحقيق ّ
قم املقدّ سة1417 ،هـ.ق ،ح ،9ص.364
ّ
الحث عىل ،...ح ،8ص.79-78
[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،5كتاب املعيشة ،باب
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وقد نهى القرآن الكريم عن ات ّباع الطرق غري املرشوعة يف الكسب نهياً شديدا ً ،مثل أكل املال
بالباطل ،وال ّربا ،والظلم ،والفساد .أ ّما األحاديث والروايات ،فإنّها ع ّدت هذه الطرق من الكبائر ،بل
تشل
شبّهت بعضها ،مثل :االحتكار ،والخيانة ،وال ّربا ،بأقبح الذنوب ،كالقتل ،أل ّن هذه األعامل ّ
االقتصادي لإلنسان ،وتسوقه إىل الهالك
النشاط
عيل بن موىس الرضا
التدريجي[[[ .ولإلمام ّ
ّ
ّ
َتل ال َّن ِ
فس التي ح َّر َم الل ُه
«واجتناب الكبائرِ ،وهي ق ُ
طويل ذكر فيه ما ح ّرم الله تعاىل ،منه:
ٌ
كال ٌم
ُ
[[[
ُ
ف املكيا ِل وامليزانِ ،
ُ
تعاىل،
واإلرساف ،والتَّبذي ُر ،والخيانَةُ» .
خس ِ
وأكل ال ِّربا بَع َد البيٍّ َن ِة ،والبَ ُ
 .7ترشيد االستهالك

يُع ّد االستهالك من أه ّم طرق التدبري يف املعيشة ،وهو من األبحاث األساس ّية يف مجال
االقتصاد .وهو من األهداف األساسية يف اإلنتاج وتوزيع الرثوة ،إذ له بالغ التأثري يف هذا
املضامر .من هنا ،وضع علامء االقتصاد أصالً اقتصاديّاً بعنوان (سيادة املستهلك) ،وفحواه:
يعي اإلطار الالزم لإلنتاج ،وتخصيص مصادره ،ويح ّدد طريقة توزيع
أ ّن املستهلك هو الذي ّ
الرثوة .واستنادا ً إىل هذه النظريّة ،فإ ّن االستهالك ليس محض تابعٍ لإلنتاج والتوزيع ،بل إ ّن
االنتاج والتوزيع تابعان له من جه ٍة ما .وبعبار ٍة أخرى :هناك عالق ٌة متبادل ٌة بني االستهالك
من جه ٍة ،وبني اإلنتاج والتوزيع من جه ٍة أخرى :فاالستهالك يُع ّد آل ّي ًة ها ّم ًة يف كيف ّية اإلنتاج.
وال ّ
ري بال ٌغ عىل السياسات
شك يف أ ّن السياسات االستهالك ّية الصحيحة  -ترشيد االستهالك  -لها تأث ٌ
االقتصاديّة ،فمن شأنها إيجاد حاف ٍز يف أسواق االستهالك ،األمر الذي يؤ ّدي إىل زيادة اإلنتاج،
وبالتايل ارتفاع مستوى الدخل العا ّم .ولرتشيد االستهالك فوائد ج ّمة ،فإضاف ًة إىل كونه منهجاً
رضوريّاً لال ّدخار واالستثامر ،كذلك يُع ّد سبباً أساس ّياً
االقتصادي.
للرقي
ّ
ّ
 .8االستهالك األمثل واجتناب اإلرساف والتبذير

إ ّن أُسس االستهالك األمثل يف النظريّة اإلسالم ّية هي عبارة عن التعاليم الرتبويّة السامية التي
تشكّل منهجاً صحيحاً ومتكامالً لتدبري املعيشة ،ويأيت يف مقدمها التوازن يف االنفاق واجتناب
اإلرساف والتبذير.
كل فعلٍ يفعله اإلنسان ،وإن كان ذلك
«السف هو تجاوز الح ّد يف ّ
أ -وجوب اجتناب اإلرسافّ :
يف اإلنفاق أشهر»[[[ .ونستلهم من آيات القرآن الكريم أ ّن اإلرساف يقابل التقتري ،حيث قال تعاىل:
[[[ -الحكيمي ،املعايري االقتصادية يف السرية الرضوية(معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى) ،م.س ،ص.55
األعلمي ،الت،
[[[ -القمي ،أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه (الصدوق) :عيون أخبار الرضا ،الط ،طهران ،منشورات
ّ
ج ،2ص.125
[[[ -األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،م.س ،مادة «رسف».
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َ َ ًَ
ََْ ُ َْ ُْ ُ ََْ َُ ُُ َ َ
اكن َب ْ َ
َ َّ َ
واما .[[[وتؤكّد تعاليمنا الدين ّية عىل أ ّن
ي ذل ِك ق
سفوا ولم يقتوا و
والِين إِذا أنفقوا لم ي ِ
اإلرساف من األعامل الذميمة ج ّدا ً ،حيث نهى القرآن الكريم نهياً شديدا ً عنه ،وكذلك هو الحال
َ
َّ ْ َ ْ َ َ َ
ال ِف األ ْر ِض
بالنسبة لألحاديث الرشيفة .فالله تعاىل ع ّده من ُّ
الس َنن الفرعون ّي َةِ ...ْ :إَون ف ِرعوَن لع ٍ
َّ
سف َِني ُه ْم أ ْ
ص َ
ِإَونَّ ُه لَم َن ال ْ ُم ْسف َ
ح ُ
بعذاب أليمٍ َ ... :وأن ال ُم ِ ْ
ِني [[[،وتو ّعد املرسفني
اب انلَّارِ.[[[
ٍ
ِ
ِ
ويُع ّد اإلرساف يف استهالك املوارد الطبيع ّية تع ّدياً عىل حقوق اآلخرين ،وإهدارا ً للرثوة العا ّمة
حق لجميع البرش واألجيال كافة .وحسب الرؤية اإلسالم ّية ،فإ ّن نتيجة اإلرساف واإلنفاق
التي هي ٌّ
يل يف
املفرط ليست سوى إهدار الرثوة العا ّمة ،وبالتّايل حرمان الشّ عب منها .قال اإلمام ع ّ
هذا الصدد« :السَّ ُف َمثواةٌ»[[[ .وذلك أل ّن اإلرساف خروج عن مستوى التوازن ،أي عن حكم العقل
واإلذعان ألهواء النفس .فهو إهدا ٌر للنعمة التي أكرم الله تعاىل بها عباده ،إلمرار معاشهم .ونتيجة
هذا اإلهدار هي البعد عن رحمة الله تعاىل ورضوانه[[[.
الخاصة،
فكام أ ّن للمجتمع حقاً يف األموال العا ّمة ،كذلك فإ ّن له حقاً -أيضاً -يف أموال الناس
ّ
الخاصة غري
ومبا أ ّن اإلرساف يُع ّد تع ّدياً عىل حقوق املجتمع ،فالنتيجة أ ّن اإلرساف يف األموال
ّ
جائزٍ .يقول العالمة الشهيد مرتىض املط ّهري رحمه الله يف هذا الصدد« :إ ّن اإلرساف ،والتبذير،
استخدام غري مرشو ٍع لألموال ،ممنوعٌ .واملنع هنا ليس ناشئاً من حرمة هذا العمل فحسب،
وأي
ٍ
ّ
خاصاً ،فهو متعل ٌّق
رصفاً يف الرثوة العا ّمة من دون إذنٍ  .فهذا املال ،وإن كان
ّ
بل ألنّه -أيضاً -يُع ّد ت ّ
باملجتمع -أيضاً.[[[»-
ب -وجوب اجتناب ال ّتبذير :التبذير :التفريق ،وأصله إلقاء البذر وطرحه ،فاستعري ِّ
لكل ُمض ِّيعٍ
يخص الحاالت التي
ملاله ،فتبذير البذر :تضيي ٌع يف الظاهر ملن مل يعرف مآل ما يلقيه[[[ .والتبذير
ّ
ٍ
يرصف فيها ا ِ
وفاسد .وبتعبريٍ آخر :إ ّن التبذير هو هدر املال يف
منطقي
إلنسان أمواله بشكلٍ غري
ٍّ
ص َِف يف محلِّه ،فال يُع ّد تبذيرا ً ،ولو كان كثريا ً[[[ .لذا ،فإ ّن
غري موقعه ،ولو كان قليالً ،بينام إذا ُ
إهدار املال وإنفاقه عبثاً يُع ّد من األفعال املح ّرمة دين ّياً ،سوا ٌء أكانت هذه العبث ّية من الناح ّية الك ّم ّية
[[[ -سورة الفرقان :اآلية .67
[[[ -سورة يونس:اآلية .83
[[[ -سورة غافر:اآلية .43
[[[ -املجليس ،بحار األنوار ،م.س ،ج ،68ص.347
املؤسسة الثقاف ّية للعلم والفكر املعارص،
االقتصادي (نظام اقتصادى إسالم) ،ط ،1إيران ،منشورات
معزي ،حسني :نظام اإلسالم
[[[ -مري
ّ
ّ
ّ
1378هـ.ش ،ج ،2ص.102
[[[ -مط ّهري ،إطاللة عىل النظام االقتصادي يف اإلسالم(نظرى به نظام اقتصادى اسالم) ،م.س ،ص .56-55أ
[[[ -األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،مادة «بذر».
[[[ -الشريازي ،نارص مكارم :األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،ج ،8ص.459
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أم من الناحية النوعيّة ،إذ يجدر باإلنسان أن يأخذ بعني االعتبار الجوانب النوعيّة ملؤونته التي

يقتنيها ،ومدى كفاية املصادر اإلنتاج ّية والخدمات ّية التي يعتمد عليها يف معيشته ،أي عليه أن يسخّر
يستغل
ّ
إنتاجي أو خدمايت ،بطريق ٍة ميكنه معها بلوغ أقىص درجات االستثامر ،ليك
كل مصد ٍر
ّ
ٍّ

طاقته الكامنة بشكلٍ أمثل ،والقرآن الكريم بدوره ع ّد املبذّرين إخوا َن الشياطني ،حيث قال تعاىل:
َّ ْ ُ َ ّ َ َ ُ ْ ْ َ َ َّ
َ َ َ َّ ْ َ ُ
ان ل َِر ّبهِ َك ُف ً
الش َ
ورا ،[[[أ ّما كون املبذّرين إخوان
ط
ي
الش
ن
ك
و
ِني
ط
ا
ي
إِن المبذِرِين كنوا إِخوان
ِ
ِ
الشياطني ،فذلك ألنّهم كفروا بنعم الله ،حيث وضعوها يف غري مواضعها متاماً ،كام فعل الشيطان
مع نِعم الله تعاىل ،ث ّم إ ّن استخدام (إخوان) تعني أ ّن أعاملهم متطابق ٌة ومتناسق ٌة مع أعامل الشيطان،

كاألخَوين اللَّذَين تكون أعاملهام متشابه ًة[[[.

وبتحريم اإلرساف والتبذير ،واملنع من اكتناز األموال ،والتشجيع عىل اإلنفاق ،فإ ّن ديننا

اإلسالمي يكون كفيالً بوضع منهج مناسب الجتثاث االختالفات الطبقيّة من املجتمع ،إذ يت ّم ذلك
ّ
عرب إتاحة الفرصة

للطبقة املحرومة ،الستثامر ما كان زائدا ً عن حاجة األثرياء ،األمر الذي يؤ ّدي إىل تقليص

املعييش للفقراء.
الطبقي ،ورفع املستوى
الفارق
ّ
ّ

رصفاتهم يف موارد كثرية ،حيث
وأنّب القرآن الكريم املرسفني واملبذّرين تأنيباً شديدا ً ،وذ ّم ت ّ
َ
ْ
ُُ ْ
َ ْ
َ
َّ
ُ
أكّد عىل أنّهم س ُيح َرمون من مح ّبة الله تعاىل ... :كوا مِن ث َم ِره ِ إِذا أث َم َر َوآتوا َحق ُه يَ ْو َم َح َصادِه ِ
َ َ
َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ
ال ت ُ ْ ُ ْ َّ ُ َ ُ ُّ ْ ُ ْ
َ [[[،
ن آد َم خذوا زِين َتك ْم
و
سفوا إِنه ال يِب الم ِ
ِ
سفِني كام قال تعاىل يف الصدد نفسه :يا ب ِ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
ِند ُ َ ْ
ع َ
ِب ال ُم ْسف َ
اش ُبوا َوال ت ُ ْسفُوا إنَّ ُه ال ُي ُّ
وكوا َو ْ َ
ج ٍد
ِني .[[[وأشار القرآن إىل سوء عاقبتهم
ِ ِ
ك مس ِ
ِ
ِ
َ َ َ
ُّ ْ
َ َّ
َ َ ْ
َ َّ َ
ادلن َيا َوال ِف اآلخ َِرة ِ َوأن
ووجوب عذابهم يف جه ّنم :ال َج َر َم أن َما ت ْد ُعون ِن إِلْهِ ليْ َس ُل دع َوةٌ ِف
ُ
ْ ُ
ِني ُه ْم أَ ْ
ص َ
َم َر َّدنَا إ َل اهللِ َوأَ َّن ال ْ ُم ْسف َ
ح ُ
اب انلَّارِ .81وإىل أ ّن عاقبتهم هي الهالك :ث َّم َص َدق َناه ُم
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ْ ْ
ََْ ُ
اه ْم َو َمن نشاء َوأهلك َنا ال ُم ْسف َ
ِني.82
ال َوع َد فأجنين
ِ

[[[ -سورة اإلرساء:اآلية .27
[[[ -الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،م.س ،ج ،8ص.460
[[[ -سورة األنعام:اآلية 141
[[[ -سورة األعراف:اآلية .31
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ّ

خاتمة
لقد بات من الواضح أ ّن الرتبية العشوائ ّية أو العفويّة تب ّدد الطاقات والجهود ،وتخلق االضطراب
والبلبلة يف املجال ال ّنفيس والسلويك ،وتحرف األهداف والغايات الرتبويّة عن مسارها الحقيقي؛
تربوي ٍ
ثابت يف ا ُصوله واضح يف مق ّوماته وموازينه رضور ًة من
ج
ومن هنا كانت الحاجة إىل منه ٍ
ٍّ
جه
رضورات الرتبية ،فهو الذي يرسم للرتبية مسارها السليم املتوازن ،ويح ّدد لها معامل طريقها ،ويو ّ
الجهود والنشاطات والربامج الرتبوية لتقرير املفاهيم والقيم الصالحة والسامية يف الواقع اإلنساين.
واملتخصصون يف شؤون الرتبية جهودا ً كبرية ومتواصلة للتوصل إىل
وقد بذل العلامء والباحثون
ّ
تربوي يستندون إليه يف انطالقاتهم نحو تربية اإلنسان واملجتمع عىل ا ُسس سليمة وصالحة،
ج
منه ٍ
ٍّ
ومل تتوقّف هذه الجهود قدمياً وحديثاً وال زالت مستمرة ،إالّ أنّها مل تتفق عىل نقاط مشرتكة ميكنها
أن تكون ميزاناً ومعيارا ً للجميع؛ الختالف العلامء والباحثني يف متبنياتهم العقائدية والفكرية،
والختالفهم يف معرفة القوى املؤث ّرة يف حركة الكون والحياة واملجتمع والتاريخ.
ويف واقعنا اإلسالمي اختلفت البحوث وال ّدراسات أيضاً ،فمنها ما اعتمد عىل الدراسات

الغرب ّية النظريّة وامليدان ّية ،دون بذل جهد للبحث عن منهج يعتمد عىل األسس واملفاهيم والقيم
اإلسالم ّية .ومنها ما هذّب وشذّب ليك يرتدي مظهرا ً رشق ّياً وإسالم ّياً دون الرجوع إىل أهل
االختصاص يف العلوم اإلسالميّة ،ومنها ما زاوج بني الدراسات الغربية والدراسات الرشقيّة مبا
يالئم النظرة الرشقية للحياة واملجتمع .واعتمدت بعض الدراسات عىل خربات أساتذة الجامعات
يف املجالني :النظري والتطبيقي ،فخرجت بنتائج ايجاب ّية العتامدها عىل الواقع اإلسالمي ولكنها
ليست مبستوى الطموح.
وينطبق هذا الكالم بغثّه وسمينه عىل الرتبية االقتصادية للمجتمع وفق الرؤية اإلسالم ّية ،وهذا ما
جعلنا يف هذه الدراسة املخترصة نركّز عىل اآليات والروايات واألحكام الرشعية املستنبطة منها،
محاولني تقديم مالمح الرؤية اإلسالميّة لنمط الحياة االقتصاديّة ،عىس أن تشكّل رافدا ً من الروافد
التي تساهم يف استكامل هذه الرؤية األصيلة للدين اإلسالمي يف املجال االقتصادي ،التي تستند
عىل االستفادة الصحيحة والواعية من مواهب الحياة املرشوط ٌة أساساً بالج ّد والسعي واملثابرة،
البي أن نتص ّور أ ّن رزق
وأ ّن الكسل والخنوع مدعا ٌة للتأخّر والحرمان من الخري ،ولك ّنه من الخطأ ّ
يقل بالتعفّف ،والتجلّد.
اإلنسان يزداد بالحرص ،والولع ،واألعامل الكثرية ،وأ ّن رزقه ّ
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن مراعاة االسرتاتيج ّيات الصحيحة يف تدبري املعيشة ،كالربنامج املنظّم
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والنظم ،واالنضباط ،والرؤية املستقبليّة ،وات ّباع اإلنسان هذه االسرتاتيجيّات ،يؤ ّدي به إىل أن ينعم
بحيا ٍة مرفّه ٍة ،ويحقّق طموحاته.
األمر الذي أشارت إليه نصوص روائيّة كثرية .ففي الحياة الدنيا هناك نظامان علّيّان ،أحدهام:
معنوي ،وجميع العلل الدنيويّة تستفيض أساس علّيّتها من الله سبحانه وتعاىل ،فهو
ي ،واآلخر:
ٌّ
ما ّد ٌّ
كل آنٍ عىل أن يسلب العلّ ّية من تلك العلل ،إذا ما اقتضت املصلحة ذلك ،كام حصل يف
قاد ٌر يف ّ
سلب حرارة النار ،عندما أُلقي فيها س ّيدنا إبراهيم .

إ ّن أصحاب الرؤية املا ّديّة البحتة يظ ّنون أ ّن العلل املا ّديّة هي الوحيدة التي تؤث ّر عىل رزق
اإلنسان ،واستئصال جذور الفقر من املجتمع .أ ّما أصحاب الرؤية الدين ّية ،فيعتقدون أ ّن تأثري العلل
املعنويّة يف الرزق ،واستئصال جذور الفقر من املجتمع ،هو مبستوى تأثري العلل املا ّديّة ،بل يرون
سبب لنزول
كل من اإلميان والتقوى
أ ّن تأثري األوىل أكرث .لذلك ،فإ ّن القرآن الكريم يؤكّد عىل أ ّن ّ
ٌ
ٍ
بركات من الله تعاىل وفتح أبواب رحمته .وأحاديث األمئّة املعصومني عليهم السالم تض ّمنت أمورا ً

حسن الخلُق،
معنويّ ًة كثري ًة تساعد عىل سعة الرزق وزيادة النعمة ،منها :الشكر ،وأداء األمانة ،و ُ
حسن الجوار ،وإكرام الضيف ،واالستغفار ،والصدقة ،وصلة الرحم ،واإلكثار من قول :ال حول
و ُ
وال ق ّوة إال بالله ،وصالة الليل ،وتنظيف املنزل والثياب واألواين .فهذه األمور ،ال ب ّد من أخذها
االقتصادي يف اإلسالم ،ويف جميع الربامج االقتصاديّة ،واملعيش ّية لألرسة
بعني االعتبار يف النظام
ّ
واملجتمع عىل ح ٍّد سواء ،بغية تحقيق األهداف املنشودة.
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املراجع واملصادر:
1.1القرآن الكريم.
2.2الصدر ،محمد باقر :اقتصادنا ،ط ،20بريوت ،دار التعارف للمطبوعات1987 ،م.
3.3الصدر ،محمد باقر :خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ،تحقيق :أحمد ماجد ،ط ،1بريوت،
دار املعارف الحكمية.2014 ،
مؤسسة آل البيت (عله)
4.4الح ّر العاميل ،محمد بن الحسن :وسائل الشيعة ،تحقيق ونرش ّ
إلحياء الرتاث ،ط ،2قم املق ّدسة 1414 ،هـ.ق ،ج.25
5.5الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق :الكايف ،تعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط،4
طهران ،دار الكتب االسالمية 1365 ،ش ،ج.2
6.6الحراين ،ابن شعبة :تحف العقول عن آل الرسول ،الط ،قم املق ّدسة ،منشورات
الريض ،الت.
الرشيف
ّ

7.7الطربيس ،الفضل بن الحسن :مكارم األخالق ،ط ،1طهران ،منشورات دار املعرفة،
1365هـ.ش.
8.8الريض ،محمد بن الحسني بن موىس(الرشيف الريض) :نهج البالغة (الجامع لخطب
اإلمام عيل ورسائله وحكمه) ،رشح الشيخ محمد عبده ،ط ،1قم املق ّدسة ،دار
الذخائر ،مطبعة النهضة1412 ،هـ.ق.
الحسيني ،رضا :منط توزيع الدخل وسلوك املستهلك املسلم (ا ُلكوي تخصيص درامد
9.9
ّ
اإلسالمي،
ورفتار مرصف كننده مسلامن) ،ط ،1الم ،منشورات مركز الثقافة والفكر
ّ
1379هـ.ش.
1010القمي ،أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه (الصدوق) :من ال يحرضه الفقيه،
تعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط ،2قم ،منشورات جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية يف قم
املقدسة 1404 ،ه ،ج.3
1111القمي ،أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه (الصدوق) :األمايل ،املجلس،48
مؤسسة البعثة ،ط ،1قم املق ّدسة1417 ،هـ.ق.
تحقيق ونرش تحقيق ّ
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1212القمي ،أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه (الصدوق) :عيون أخبار الرضا،
األعلمي ،الت ،ج.2
الط ،طهران ،منشورات
ّ
1313دستغيب ،عبد الحسني :كبائر الذنوب(كناهان كبرية) ،ط ،6الم ،الن1363 ،هـ.ش ،ج.1

االقتصادي(نظام اقتصادى إسالم) ،ط ،1إيران ،منشورات
معزي ،حسني :نظام اإلسالم
1414مري
ّ
ّ
املؤسسة الثقافيّة للعلم والفكر املعارص1378 ،هـ.ش ،ج.2
ّ

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

الطيبة في القرآن الكريم
الحياة
ّ
َّ
ّ
الطباطبايئ
قراءة يف منظومة العلمة محمد حسني
[*]

سامر توفيق عجيم

[[[

هذه الدراسة تحت عنوان «معنى الحياة الطيبة يف القرآن» هي محاولة تأصيل ّية ملفهوم الحياة
ّ
يئ
واملوت واإليجاد والعدم استنادًا إىل رؤية الفيلسوف
العلمة الس ّيد محمد حسني الطباطبا ّ
املد ّونة يف أعامله التفسرييّة أو يف دراساته الفلسف ّية واألخالق ّية.

االسالمي سامر توفيق عجمي إىل إجراء متاخامت مع ّمقة يف فكر
وقد سعى الباحث يف الفكر
ّ
يئ من أجل أن يستظهر معنى الحياة يف فلسفته اإلله ّية.
العالمة الطباطبا ّ

ّ
املحرر

الحي
ين ،فليس وراء حياة املوجود
تشكّل جدليّة الحياة واملوت أساس فلسفة الوجود اإلنسا ّ
ّ
الحي ال وجود له معرفيًّا ،فهو مبنزلة العدم بالنسبة إىل
إل الفناء والعدم ،فإ ّن غري
بحسب شعوره ّ
ّ
البرشي وتحيد منها الذات البرشيّة كفكرة عدم ّية
عامل اإلدراك والشعور ،وما من فكرة تؤ ِّرق الذهن
ّ
ْ ُ ْ
َ
ُ
َ
َ َ َ ْ
ت مِنْ ُه ت ُ
ال ّق ۖ ذٰل َِك َما كنْ َ
َْ
الذات باملوت ،وج
ِيد .[[[فاالبتهاج بالحياة
اءت َسك َرة ال َم ْو ِ
ت بِ ِ
كل متعة وبهجة ،لكن رسعان ما يجامعها نقيضها؛ إذ إنّها حياة متثِّل
واإلحساس مبتعتها فوق ّ
لحظة وجوديّة بني عدمني ،سابق والحق ،وهي لحظة وجوديّة ممزوجة باألعدام ،وحياة هكذا نحو
وجودها ،من شأنها أن تولِّد مشاعر الخوف والحزن والوحشة والكآبة ،وتجعل القلق ُمسيط ًرا عىل
كامل كيان الذات البرشيّة ،وتح ِّولها إىل كائن قلقٍ وجوديّا.
الوجودي ،وفوبيا املوت املقرتن بالعدم ،والذي كان أحد عنارص غرس بذرة الفلسفات
هذا القلق
ّ

اإلسالمي -لبنان..
*ـ باحث يف الفكر
ّ
[[[ -سورة ق ،اآلية.19

فيتسالا
بةرغ
الطيبا
القرآن الكريم
الحياة
ّ
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التشاؤميّة[[[ ،هو وليد الرغبة العارمة يف الخلود املغروسة يف أعامق الذات البرشيّة ،والتي شكّلت
بدل
شق طريق رحلة البحث عن األبديّة .هذه الرغبة التي ً
منذ القدم الدافع املح ِّرك لإلنسان نحو ّ
البرشي ،ميكن
من أن تكون تهدي ًدا للحياة ،بسبب قلق املوت ،وهاجسه املسكون يف خاليا الدماغ
ّ
املؤشات الذك ّية لبقاء الحياة اإلنسان ّية واستمرارها بعد املوت،
تحويلها إىل فرصة ،باعتامدها أحد
ّ
ص ِّممت بهندسة هادفة يف متعلّقاتها ،مبعنى ثبوت موضوعها يف
انطالقًا من كون الرغبات البرشية ُ
مثل لها موضوع متحقّق ،وكذلك الرغبة الجنس ّية أو الرغبة يف الطعام
الواقع ،فالرغبة يف اإلنجاب ً
أو الرشاب ،...وهكذا يعطينا استقراء الرغبات البرشيّة مقارنة مبوضوع ّية اإلشباع وواقع ّيته قانونًا
كل كائن إىل كامل
مطّ ِر ًدا؛ إذ ال ميكن إنكار التصميم الذيكّ املوجود يف الطبيعة ،تصميم يقود َّ
ى ،[[[فرغبة
ش ٍء َ
خ ْل َقهُ ثُ َّم هَدَ ٰ
طبيعته بتوفري فرصة تحقيق حاجاته الوجوديّة[[[ ا َّل ِذي أَ ْعطَ ٰى ك َُّل ْ َ

الكل املطّرد ،فال يُعقَل أن ال يكون لها متعلَّق محقِّق لكفاياتها
الخلود من مندرجات هذا القانون
ّّ
وإل كان تصميمها عبث ًّيا يف الذات البرشيّة ،وهو منفي بالحكمة والذكاء.
و ُمش ِب ٌع لهاّ ،

فالخوف من املوت ،واستنفار الطاقة يف تحضري زاد رحلة البحث عن األبديّة ،هو شعور عىل
مقتىض نداء الطبيعة ،فكيف ميكن لإلنسان أن يشعر بطيب العيش ومعنائ ّية حياته وهو يراها مج ّرد
رش عدم ،والجهل عدم،
لحظة وجوديّة ساكنة بني عدمني ،ومشحونة باألعدام التي تحيط بها ،فال ّ
يل ،تص ّور
والفقر عدم ،واملرض عدم ،والبؤس عدم ...ولذا فال ميكن بحسب االفرتاض العق ّ
الحياة الطيّبة ،إلّ إذا كانت متلبِّسة بصفتني:

كل حياة تنتهي
األوىل :األبديّة والخلود .والثانية :الخل ّو من األعدام املقارنة لها؛ وإلّ فإ ّن ّ
بالفناء أو تخالطها األعدام ال يُتص ّور أن تكون طيّبة أو محقِّقة للسعادة ،فصفة الطيّب محمول
يل للحياة الصافية والخالية من الشوائب أفق ًّيا ،والخالدة يف خ ّ
ط الزمان عاموديًّا.
تحلي ّ

كل تلك الحاالت النفسيّة القلِقة التي تُك ِّدر صفو الحياة ،وتُض ِّنك العيش ،إنّ ا
وعليه ،فإ ّن ّ
تنتج من فكرة املوت املقارن للعدم والفناء ،هذه الفكرة املتولِّدة من ال معنائ ّية الحياة وعبث ّيتها
َ َ َّ َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َّ ْ
الريايض
ادله ُر ،[[[والتي تستبعد االحتامل
ما ِه إِل حياتنا ادلنيا نموت ونيا وما يهل ِكنا إِل
ّ
ّ
الخاقاين ،الدار اإلسالم ّية ،بريوت ،ط1405 ،2هـ1985-م،
اإللهي ،ترجمة محمد عبد املنعم
[[[ -أنظر :مطهري ،مرتىض ،العدل
ّ
ص 221وما بعد.
ّ
الطباطبايئ ،محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،دار الكتب اإلسالم ّية ،طهران1372 ،هـ.ش ،ج ،14ص.179
[[[ -انظر:
[[[ -سورة طه ،اآلية.50
[[[ -سورة الجاثية ،اآلية.24
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َْ
َ َ َ َْ
َ َّ
يف استمرار تجدد الحياة[[[ ،أَإ َذا مِتْ َنا َو ُك َّنا تُ َرابًا ۖ َذٰل َِك َر ْ
ج ٌع بَ ِع ٌ
يد ،[[[أإِذا ضلل َنا ِف ال ْر ِض أإِنا
ّ
ِ
َ َ ْ َ
[[[
جا ،ملا اعترب
ل ِف خل ٍق جد ٍ
ِيد ، فلوال الرغبة يف الخلود املقارنة لالعتقاد باستحالة تحقّقها خار ً
اإلنسا ُن الحيا َة عبث ّية ال غاية وراءها[[[.

الهنديس
ري الواقف عىل رأسه ،سينقلب عىل قاعدته ويعود إىل شكله
لكن ،هذا الهرم التص ّو ّ
ّ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً َ َ َّ ُ
ك ْم إ َلْناَ
الطبيعي ،إذا تيقّن اإلنسان من هدفيّة الحياة وغائيّتها أفحسِبتم أنما خلقناكم عبثا وأن
ِ
ّ
َْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
َل تُ ْر َجعونَ ،[[[
وما خلقنا الس َم َ
خذ له ًوا لتذناهُ م ِْن
اء َوالرض َوما بين ُه َما ل ِعبِني ل ْو أ َردنا أن نت ِ
َ ُلنَّا إ ْن ُك َّنا فَا ِعل َ
ِني ،[[[ومل يقرص النظر عىل أ ّن الحياة مج ّرد لحظة وجوديّة ساكنة بني عدمني (كنتم
ِ
ُ َّ ُ ْ
ُ ْ [[[
أموات ًا فأحياكم ثم مييتكم) ،بل تجاوزها مع العقل
الفلسفي واملعرفة الوحيانيّة ثم ييِيكم، 
ّ
فأبرص حياته هذه حقبًا يف سلسلة طوليّة متعاقبة من أحقاب الحياة الخالدة واألبديّة ،وتثبّت من أ ّن
هذه األعدام املصاحبة للحياة ليست إلّ فرصة لتفجري الطاقات اإلنسان ّية الكامنة وتثوير القابل ّيات
يف سبيل إيصال اإلنسان إىل كامل طبيعته وسعادته.
وهكذا ينعطف بنا البحث ،لنح ّدد ماه ّية الحياة اإلنسان ّية وطبيعتها ،وكيف يكتسب اإلنسان
الحياة الط ّيبة املتق ّومة باألبديّة والخلود ،وبالخل ّو من األعدام املقارنة؟ وما هي الحياة الط ّيبة يف
التفسريي للس ّيد محمد
االجتهادي
ضوء الرؤية القرآن ّية؟ ندرس هذه القض ّية ونبحثها يف ضوء الفهم
ّ
ّ
يئ مؤلّف تفسري امليزان ،منطلقني يف معالجتها من تحديد ماهيّة الحياة ملا يلعبه
حسني الطباطبا ّ
تأسييس يف رسم معامل النتائج والخالصات التي نو ّد تسليط الضوء عليها.
من دور
ّ

ّ
ماهية احلياة بني املعرفة االكتن ّ
ّ
الوجهية
�اهية واملعرفة

منذ أن فتح اإلنسان عينيه عىل الوجود ،يشغل البحثُ عن طبيعة الحياة عقلَه بجميع مناهجه
الفلسف ّية والدين ّية والعلم ّية ،ويالحظ عجزهم عن معرفة الحياة يف ذاتها كونها مجهولة الكنه ،فال العقل
التجريبي اكتشف طبيعتها تحت املجهر.
العلمي
الفلسفي استطاع أن يدرك ماهيّتها ،وال البحث
ّ
ّ
ّ
[[[ -انظر :امليزان يف تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ج ،18ص.188
[[[ -سورة ق ،اآلية.3
[[[ -سورة السجدة ،اآلية.10
اإللهي ،ص.231
[[[ -العدل
ّ
[[[ -سورة املؤمنون ،اآلية.115
[[[ -سورة األنبياء ،اآليتان.17-16
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.28
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الفردي يف معرفة طبيعة الحياة والشعور بها
حي ،ال يحتاج عىل املستوى
ّ
ّ
إل أ ّن اإلنسان ككائن ّ
ين
اسمي أو تعريف
إىل رشح
منطقي؛ أل ّن النفس البرشيّة تُدرِك واقع الحياة بذاتها بالكشف الوجدا ّ
ّ
ّ
وكل صياغة لفظ ّية للتعبري عن معنى الحياة ليس بالح ّد
قبل حصول صورتها املفهوم ّية يف الذهنّ ،
الخاصة املعهودة .وبالتايل يت ّم تجاوز
يت لها ،فال تع ّرف إال بلحاظ آثارها املشهودة ولوازمها
ّ
الذا ّ
الخاصة.
معناها يف ذاتها ،لينعطف البحث عنها نحو آثارها الالزمة وأعراضها
ّ
مفهومي عن حقيقة من الحقائق:
املنطقي لتقديم تص ّور
ومث ّة مرتبتان طول ّيتان يف البحث
ّ
ّ

األوىل :املعرفة بالكنه ،أي محاولة تعريف الواقعة الوجوديّة يف ذاتها بواسطة اكتشاف العقل
ألجناسها وفصولها الذات ّية التي ترتكّب منها .هذا من الناحية النظريّة ،أ ّما يف املامرسة البحث ّية ،فقد
أقل «صعوبة
البرشي عن إدراك فصول ماه ّيات األشياء يف ذواتها أو ال ّ
اعرتف املناطقة بعجز العقل
ّ
الحصول عىل الفصول الحقيقيّة التي ت ُق ِّوم األنواع ،أو لعدم وجود اسم ّ
دال عليها باملطابقة يف
اللغة»[[[.
بأخص
ي إىل مرتبة تعريف الحقيقة
ّ
والثانية :املعرفة بالوجه ،أي التن ّزل من مرتبة التعريف الح ّد ّ
آثارها املالزمة لها بنحو ال ّ
الرسمي
تنفك عنها واق ًعا بحكم العقل ،وهو ما يصطلح عليه التعريف
ّ
منطق ًيا.
الكل.
املنطقي
وماهيّة الحياة وطبيعتها الذاتيّة من صغريات هذا القانون
ّّ
ّ

يقول ابن سينا ...« :إذ كانت الحياة األمر الذي به يكون اليشء عىل الوصف املذكور من
اإلدراك والفعل»[[[.
السهروردي...« :
ويقول
الحي هو الد ّراك الف ّعال»[[[.
ّ
ّ

ويقول مال صدرا« :الحياة التي تكون عندنا يف هذا العامل تت ّم بإدراك وفعل»[[[.

ّ
اإلسالمي ،بريوت م /5:ف ،6 :ص.170
الطباطبايئ ،مح ّمد حسني ،نهاية الحكمة ،بتعليقة مح ّمد تقي مصباح اليزدي ،دار الكتاب
[[[-
ّ
[[[ -ابن سينا ،حسني بن عبد الله ،املباحثات ،تحقيق وتعليق محسن بيدارفر ،انتشارات بيدار ،قم ،مطبعة أمري ،الطبعة األوىل1413 ،هـ،
ص.299
السهروردي ،يحيى (املعروف بشهاب الدين) ،كتاب التلويحات ،مجموعة مصنفات شيخ اإلرشاق ،تصحيح ومقدمة هانري كُربن،
[[[-
ّ
نرش بزوهشكاه علوم انساىن ومطالعات فرهنيك ،طهران1380 ،هـ.ش ،ص.75
العريب،
الشريازي ،مح ّمد (املعروف بصدر الدين أو ملّ صدرا) ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقل ّية األربعة ،دار إحياء الرتاث
[[[-
ّ
ّ
بريوت ،الطبعة الرابعة1410 ،هـ1990-م ،ج ،6صّ.413
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والخالصة ،أ ّن الفالسفة واملتكلّمني[[[ استدلوا عىل تلبّس موجود ما بصفة الحياة مبنهج الكشف
األخص أي الد ّراك ّية والف ّعال ّية [الد ّراك ّية مبعنى اإلدراك واإلحساس،
اإلن باالنتقال من الالزم
ّ
ّ
والف ّعال ّية مبعنى الفعل واالنفعال والقدرة ،كالنمو والتنفّس والتغذّي[[[] إىل امللزوم أي الحياة،
حي ،فث ّمة رابطة رضوريّة لزوم ّية بني
فإ ّن من يوصف بأنّه ُمدرِك ف ّعال ميتنع ً
عقل أن ال يوصف بأنّه ّ
البرشي من العلم بوجود
الد ّراكيّة والف ّعاليّة من جهة ،وبني الحياة من جهة ثانية ،بنحو ينتقل الذهن
ّ
صفتي اإلدراك والفعاّل ّية -كح ّد أوسط -يف موجود ما ،إىل العلم بكونه ح ًّيا ،بالرضورة .وهذا قانون
يل عا ّم.
عق ّ
الطويسّ :
يقول نصري الدين
«كل قادر عامل [هو] حي بالرضورة»[[[.
ّ

منطقي من الشّ كل األول ،كرباه املوجبة الكلّ ّية املذكورة.
وذلك ،بتأليف قياس
ّ
هذا املوجود ُمدرك وف ّعال (أو عامل قادر)

حي
ّ
وكل مدرك ف ّعال فهو ّ
حي
هذا املوجود ّ

وكذلك نالحظ هذا االتجاه يف الفلسفات الطبيع ّية[[[ -مثل الفيزيق ّية ،والحيات ّية ،والعضوان ّية-
فست الحياة مبا الحظه العلامء من آثار منبثقة عنها ،كالحركة ،االنفعال ،االرتقاء ،التخلّق
حيث ّ
التعوييض ،التكاثر ،التكيّف ،قابليّة التحليل إىل جزئيّات
املتعاقب ،النم ّو ،اإلحساس ،التجديد
ّ
التعض أي التمتّع بأنظمة معقّدة ومنضبطة...
غري عضويّة بسيطة،
ّ
وبنظرة مقارِنة ،ميكن مالحظة أ ّن هذه الخصائص ليست هي الحياة ذاتها ،بل آثارها ،وميكن
الطويس ،مح ّمد بن الحسن ،االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد ،دار األضواء ،بريوت ،الطبعة الثانية1406 ،هـ1986-م ،ص.54
[[[ -انظر:
ّ
يقول« :إذا ثبت كونه قاد ًرا ،وجب أن يكون ح ًّيا» .واإليجي ،عبد الرحمن ،رشح املواقف ،للمحقّق الس ّيد الرشيف عيل بن محمد
الجرجاين ،ويليه حاشيتي السيالكويت والجلبي ،منشورات الرشيف الريض ،مطبعة السعادة ،الطبعة األوىل1325 ،هـ1907-م ،ج،8
ص .80يقول« :يف أنّه تعاىل حي هذا ما اتفق عليه الكل ألنه عامل قادر» .والتفتازاين ،مسعود بن عمر ،رشح املقاصد ،تحقيق وتعليق مع
الريض ،الطبعة األوىل،
مقدّ مة يف علم الكالم للدكتور عبد الرحمن عمرية ،تصدير فضيلة الشيخ صالح موىس رشف ،منشورات الرشيف
ّ
1409ه1989-م ،ج ،4ص .138يقولّ :
«ودل العلم والقدرة عىل الحياة».
ّ
العاميل ،حسن مح ّمد مكّ ،اإلله ّيات عىل هدى الكتاب والعقل ،محارضات الشيخ جعفر السبحاين ،الدار اإلسالم ّية ،ط،2
[[[ -انظر:
بريوت1410 ،هـ1989-م ،ج ،1ص.153
ّ
الجاليل ،مكتب اإلعالم
الطويس ،مح ّمد بن مح ّمد بن الحسن (املعروف بنصري الدين) ،تجريد االعتقاد ،حقّقه محمد جواد الحسني
[[[-
ّ
اإلسالمي ،الطبعة األوىل1407 ،هـ ،صّ.192
ّ
[[[ -انظر :ماير ،إرنست ،هذا هو علم البيولوجيا -دراسة يف ماه ّية الحياة واألحياء ،ترجمة عفيفي محمود عفيفي ،سلسلة عامل املعرفة،
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت2002 ،م ،الفصل األول ،ص 15وما بعد.
العدد  ،277املجلس
ّ
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إرجاعها إىل ما يقوله الفالسفة من اإلحساس واإلدراك أو الف ّعاليّة والقدرة ،وهذا ما ميكن أن
نستخلصه من كالم إرنست ماير[[[.

ّ
ّ
الطباطبايئ
طبيعة احلياة من وجهة نظر العلمة

يئ ،حيث يقول يف تفسري مطلع آية
والفكرة السابقة عن الحياة ،هي ذاتها يتب ّناها ّ
العلمة الطباطبا ّ
الكريس« :الناس يف بادي مطالعتهم لحال املوجودات وجدوها عىل قسمني:
ّ

الحس مادام وجوده ثابتًا ،كاألحجار وسائر الجامدات؛ وقسم
قسم منها ال يختلف حاله عند
ِّ
الحس ،وذلك
تغيت حاله وتعطّلت قواه وأفعاله ،مع بقاء وجودها عىل ما كان عليه عند
منها ّ
ربا ّ
ّ
كاإلنسان وسائر أقسام الحيوان والنبات ،فإنّا رمبا نجدها تعطّلت قواها ومشاعرها وأفعالها ،ثم
الحواس أم ًرا آخر هو املبدأ
يطرأ عليها الفساد تدريجيًّا ،وبذلك أذعن اإلنسان بأ ّن هناك وراء
ّ
لإلحساسات واإلدراكات العلميّة واألفعال املبتنية عىل العلم واإلرادة ،وهو املس ّمى بالحياة،
ويس ّمى بطالنه باملوت ،فالحياة نحو وجود يرتشّ ح عنه العلم والقدرة»[[[.

ويقول يف بعض كتبه الفلسف ّية« :الحياة فيام عندنا من أقسام الحيوان ،كون اليشء بحيث يُدرِك
الحس الزائد عىل الذات ،والفعل فعل محدود
ويَف َعل ،واإلدراك العام يف الحيوان كلِّه هو اإلدراك
ّّ
عن علم به وإدراك ،فالعلم والقدرة من لوازم الحياة ،وليسا بها ،ألنّا نج ّوز مفارقة العلم الحياة ،وكذا
وجودي يرتت ّب عليه العلم
مفارقة القدرة الحياة ،يف بعض األحياء ،فالحياة التي يف الحيوان مبدأ
ّ
والقدرة»[[[.
نصه ،أنّه مث ّة كائنات تتصف بالحياة ولكن ال يالزم نحو وجود حياتها العل ُم كام يف
ويتضح من ّ
كل موجود
النبات ،بل لعلّه يف موجودات أخرى ،بنا ًء عىل تساوق الوجود والحياة ،مبعنى كون ّ
حي بسنخ حياة تناسب مرتبته الوجوديّة ،كام يف بعض نصوص مال صدرا« :إنّه ال يوجد جسم من
ّ
[[[
األجسام بسيطًا كان أو مركّبًا ّ
إل وله نفس وحيوة» .
[[[[ -مد ّرس علم الحيوان يف جامعة هارفرد األمريك ّية] حيث يقول ...« :هذه الخصائص املم ّيزة للكائنات الح ّية املتعضّ ية تحقّق لها عددًا
يت -القدرة عىل النم ّو والتاميز
من القدرات التي ال وجود لها يف األنظمة غري الح ّية ،منها :القدرة عىل التط ّور -القدرة عىل االستنتساخ الذا ّ
يت ...القدرة عىل التجاوب مع املؤثّرات ...القابل ّية للتغري
جيني ،القدرة عىل النشاط
عىل أساس برنامج
األييض-القدرة عىل التنظيم الذا ّ
ّ
ّ
كل هذه الخصائص املم ّيزة للكائنات الح ّية املتعضّ ية تؤهّلها ألن تحتل مرتبة متم ّيزة عن األنظمة غري الح ّية» .هذا هو علم
االزدواجيّ ...
ّ
البيولوجيا ،مصدر سابق ،ص.40
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،2ص.346-345
[[[ -نهاية الحكمة ،املرحلة  ،12الفصل.15
الشريازي ،مح ّمد بن إبراهيم (املعروف بصدر املتألّهني) ،الشواهد الربوب ّية يف املناهج السلوك ّية ،مع حوايش الحكيم املحقّق
[[[-
ّ
الحاج ّ
الجامعي للنرش1981 ،م،
ين ،الطبعة الثانية ،املركز
مل هادي السبزوا ّري ،تعليق وتصحيح وتقديم السيد جالل الدين اآلشتيا ّ
ّ
يب ،ص.147
مؤسسة التاريخ العر ّ
ّ

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

312

االستغراب
تأصيلية
بحوث
ّ

العامة ّ
خصائص احلياة ّ
وممياتها
خصوصا ،ميكن الخروج ببعض
يئ
ّ
وبرصد كلامت الفالسفة عمو ًما
ً
والعلمة الطباطبا ّ
الخالصات والنتائج:
املاهوي ،بل ت ُعرف بآثارها الالزمة لها.
أ ّو ًل :أ ّن الحياة سنخ وجود ال متكن معرفتها باالكتناه
ّ

خاصة بالحياة اإلنسانيّة
ثان ًيا :أ ّن آثار الحياة تختلف من موجود إىل موجود آخر ،فث ّمة آثار
ّ
والعلمي ،وأخرى بالحياة الحيوانيّة كاإلحساس والحركة االختياريّة ،وثالثة
املنطقي
كالتفكري
ّ
ّ
بالحياة النبات ّية كالنم ّو والتكاثر ،وهكذا...
البرشي إدراكها ،وأخرى تكون مبرتبة ال
ثالثًا :أ ّن آثار الحياة تارة تكون مبرتبة ميكن للعقل
ّ

دليل عىل
ميكن للعقل إدراك آثارها املعهودة عنده فيحكم بعدمها ،مع أ ّن عدم الوجودان ليس ً
خاصة يف موجود ال ّ
تدل عىل
دليل عىل العدم .فخفاء آثار حياة
عدم الوجود ،وعدم الدليل ليس ً
ّ

نفي مطلق الحياة عنه ،بل ّ
خاصة من الحياة ،وهي امللزومة عىل نحو املساواة
حصة
ّ
تدل عىل نفي ّ

لتلك اللوازم؛ لذا يحتاج العقل يف الكشف عن بعض أنواع الحياة إىل مصادر معرف ّية خارج ّية

خاصة لها ،فإذا تحقّقت تلك اآلثار ميكن
ين تُلهمه وجودها بآثار
كالوحي
ّ
الديني أو الذوق الوجدا ّ
ّ
الخاصة من الحياة.
االستدالل عىل تحقّق تلك الكيف ّية
ّ

املنطقي ،مبعنى أنّها نحو
راب ًعا :أ ّن الحياة من املفاهيم املشكّكة ال املتواطئة باالصطالح
ّ

يصح استعامل أفعل
وجود يقبل الش ّدة والضعف يف املوجودات التي تتّصف بالحياة ،بحيث
ّ
التفضيل بني موجود حي وموجود حي آخر يف طبيعة الحياة ،وعىل ح ّد تعبري صدر املتألّهني إ ّن

بعض املوجودات الح ّية أوىل بانطباق الحياة عليه بحسب املعنى[[[ ،بنحو إذا ابتدأنا من أدىن

كل حياة
املراتب تتسلسل صعو ًدا ،حتى تنتهي يف التسلسل إىل حياة هي عني الذات ،بنحو تكون ّ

أخرى هابطة ومنخفضة هي عبارة عن إضافة إرشاق ّية من منبع الحياة ورشحة من رشحات فيض
الذات اإلله ّية[[[.

خامسا :أ ّن أشدية الحياة يف مرتبة من مرتبة أخرى ،ال تنفي عن األدىن أن يكون مصداقًا للحياة،
ً

حي بحياة تناسب مرتبته الوجوديّة.
بل هو ّ

[[[ -الحكمة املتعالية يف األسفار العقل ّية األربعة ،مصدر سابق ،ج ،6ص.413
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،2ص.347
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

االستغراب 23

فيتسالا
بةرغ
الطيبا
القرآن الكريم
الحياة
ّ

313

معنوي مفهو ًما ،أي تُحمل عىل ما ت ُحمل عليه من
سادسا :ويتّضح ،أ ّن مفردة الحياة مشرتك
ّ
ً
حح إلطالق الحياة عىل الكائنات الح ّية كافّة
املوضوعات مبعنى واحد ،ومتواطئة مصداقًا ،واملص ّ
مع اختالف مراتبها هو اشرتاكها يف بعض اآلثار كالد ّراك ّية والف ّعال ّية عىل نحو تع ّدد املطلوب،
فالعقل ميكنه بعد مالحظة توفّر إحدى الصفتني السابقتني أن ينتزع مفهو ًما عا ًّما له سعة معنائ ّية
حي ،واختالف املرتبة ولو بنحو شاسع ج ًّدا بني الحياة العقليّة
تنطبق عىل ّ
كل ما يفرتض أنّه ّ
خاصة.
لإلنسان والحياة النبات ّية ال يُخرج الثانية عن كونها كائنات ح ّية بحياة
ّ

وساب ًعا :أ ّن الطوليّة االشتداديّة يف مراتب الحياة بالنسبة إىل كائن ما ،ال تؤ ّدي إىل تع ّدد هويّة
الكائن
الحي؛ ألنّه اختالف يف املرتبة ال يف الشخص بالعدد[[[.
ّ

تقابل املوت واحلياة
املوت يقع عىل الضفّة املقابلة للحياة تقابل عدم امللكة ،فليس املوت عد ًما مطلقًا ،بل هو
خاصة من العدم تُنسب إىل الكائن الذي فيه استعداد أن
حصة
محصص أو
عدم
ّ
نسبي ،أي هو ّ
ّ
ّ
عم من شأنه
خاص من الحياة ،وعىل ح ّد تعبري
يتّصف بنحو
ّ
السهروردي« :املوت انتفاء الحياة ّ
ّ
أن تكون فيه»[[[.
عم من
ّ
العلمة
ويقول ّ
الطباطبائ ...« :أ ّما املوت فهو فَ ْق ُد الحياة وآثارها من الشعور واإلرادة ّ
شأنه أن يتّصف بها»[[[.
وعليه ،إذا افرتضنا كائ ًنا ال يتّصف بالحياة ،فإنّه ال يتّصف باملوت أيضً ا ،فلو فرضنا الرتاب ليس
فيه قابليّة الحياة النعدام آثارها فيه ،فهو ال يتّصف باملوت ،فاملوت صفة فقدان الحياة يف موجود
قابل لها.
مقابل لها تقابل
ً
وبنا ًء عىل ما تق ّدم من استنتاجات حول طبيعة الحياة من جهة ،ووقوع املوت
فكل
يك يف مقابل الحياةّ ،
امللكة وعدمها من جهة أخرى ،ميكن القول إ ّن املوت مفهوم تشكي ّ
خاصة
حصة
حصة
حصة
ّ
خاصة موازية لها من الحياة ،وبالتايل فإ ّن فقدان ّ
ّ
خاصة من املوت تقابل ّ
ّ
ّ
خاص .فاليشء الواحد قد
من الحياة لعدم قابل ّية املوجود لها ال يعني مطلق املوت ،بل موت
ّ
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،12ص.343
[[[ -املشارع واملطارحات ،مجموعة مصنفات شيخ اإلرشاق ،تصحيح ومقدمة هانري كُربن ،نرش بزوهشكاه علوم انساىن ومطالعات
فرهنيك ،طهران1380 ،هـ.ش ،ص.317
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،17ص.313
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خاصة من الحياة ،وأنّه ميت باعتبار فقدانه لنحو آخر من
لحصة
حي باعتبار وجدانه
ّ
ّ
يتّصف بأنّه ّ
بنيوي.
الحياة من شأنه أن يتّصف بها وميلك استعدادها ،وهذا أصل
ّ

ّ
مدرحية اإلنسان بني املوت واحلياة

حه بدنَه باملوت ،فهذا الوصف
ويف ضوء هذه القواعد ،يت ّم فهم وصف اإلنسان الذي فارقت رو ُ
باملوت هو بلحاظ فقدان البدن للحياة ،ال بلحاظ فقدان اإلنسان للحياة ،وذلك أ ّن اتصاف اإلنسان
ْس َذائِ َق ُة الْ َم ْو ِ
ت ،[[[وذلك
ين :ك ُُّل نَف ٍ
بالحياة هو بلحاظ روحه دون بدنه ،ولذا ناسبه التعبري القرآ ّ
ويجسد األ ّول البدن امليت
مدرحي مركّب من بعدين وجوديّني :املا ّدة والروح،
أ ّن اإلنسان كائن
ّ
ّ
الطباطبايئ ...« :بخالف
ّ
الحي منه[[[ ،وعىل ح ّد تعبري العلّمة
يف اإلنسان ،وميثّل الثاين العنرص
ّ
اإلنسان املخلوق مؤلفًا من جسم ميت وروح ح ّية»[[[.

فأس الحياة اإلنسان ّية متق ّوم بالروح ،التي هي جوهر مج ّرد عن املادة ذات ًا ،متعلّق بها يف مقام
ّ
تدب
الد ّراك ّية والف ّعال ّية ،أ ّما الجسم والبدن فهو الجانب الرتا ّ
يب امليت من الهويّة اإلنسان ّية ،وإنّ ا ّ
بتوسط النفخة الروح ّية اإلله ّية ،إِ ِّ
ْت ِفي ِه ِم ْن
ني َفإِ َذا َس َّو ْيتُهُ َونَ َفخ ُ
فيه الحياة
شا ِم ْن ِط ٍ
ّ
ن خَالِ ٌق َب َ ً
ُرو ِحي ،[[[وعليه تكون الحياة وصفًا حقيقيًّا أ ّولً وبالذات للروح اإلنسانيّة املج ّردة ،أ ّما وصف
البدن بالحياة فهو بالعرض والواسطة واملجاز يف اإلسناد ،ملكان االتحاد بني البدن والروح ،فام
حي ،أ ّما إذا فارقت الروح البدن فيتّصف باملوت[[[.
دامت الروح متّصلة بالبدن فيوصف بأنّه ّ

يئ ...« :املوت باملعنى الذي ذُكر [مفارقة الروح للبدن] إنّ ا يتّصف به
يقول ّ
العلمة الطباطبا ّ
اإلنسان املركّب من الروح والبدن باعتبار بدنه ،فهو الذي يتّصف بفقدان الحياة بعد وجدانه ،وأ ّما
الروح فلم يرد يف كالمه تعاىل ما ينطق بات ّصافه باملوت»[[[.
يئ آيات عديدة يستفيد منها تج ّرد الروح[[[ .ومن طرائق استدالالته القرآن ّية
وقد عرض الطباطبا ّ

[[[ -سورة األنبياء ،اآلية.35
[[[ -انظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،2ص.116
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،20ص.274
[[[ -سورة ص ،اآليتان.72-71
[[[ -رسالة يف اعتقاد الحكامء ،مجموعة مصنفات شيخ اإلرشاق ،تصحيح ومقدمة هانري كُربن ،نرش بزوهشكاه علوم انساىن ومطالعات
فرهنيك ،طهران1380 ،هـ.ش ،ص.267
[[[ -انظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،14ص.313
[[[ -انظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،1ص 355وما بعد.
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َََ َ
قوله« :ومن اآليات قوله تعاىل:
حهِ ،[[[ذكره يف خلق اإلنسان ،ثم قال تعاىل:
ونفخ فِيهِ م ِْن ُرو ِ
َ
ُ
َْ َُ َ َ
ْ
َ
ُ
ْ
ُّ
ُّ
َ ّ [[[
ِ
يسألونك ع ِن الروح ۖ ق ِل الروح مِن أم ِر ر ِب ، فأفاد أ ّن الروح من سنخ أمره ،ث ّم ع ّرف األمر يف
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َّ
َ َ َ ُ ُ ُّ
ك
وت
ك
ل
م
ه
د
ي
ب
ِي
ال
قوله تعاىل :إِنما أمره إِذا أراد شيئا أن يقول ل كن فيكون فسبحان
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
ش ٍء ،[[[فأفاد أ ّن الروح من امللكوت ،وأنّها كلمة كن ،ثم ّع ّرف األمر بتوصيفه بوصف آخر بقوله:
ْ
الَ َ
و َما أَ ْم ُرنَا إ َّل َواح َِدةٌ َكَ ْ
َ
ب
ح
م
ص ،[[[والتعبري بقوله :كلمح بالبرص ،يعطي أ ّن األمر الذي هو
ِ
ٍ ِ
ِ
دفعي الوجود غري تدريجيّة ،فهو يوجد من غري اشرتاط وجوده وتقييده بزمان أو
كلمة كن ،موجود
ّ
ي ،فإ ّن املوجودات املا ّديّة
ين وال ما ّد ّ
مكان ،ومن هنا ّ
يتبي أ ّن األمر  -ومنه الروح يشء غري جسام ّ
الجسامن ّية من أحكامها العا ّمة أنّها تدريج ّية الوجود ،مق ّيدة بالزمان واملكان ،فالروح التي لإلنسان
ليست مبا ّديّة جسامن ّية ،وإن كان لها تعلّق به»[[[.

ّ
ّ
اإلنساين
الروحية هي حقيقة الوجود
احلياة

هذا الفهم لثنائيّة الهويّة اإلنسانيّة ،يثبّت أم ًرا يف غاية األه ّميّة بالنسبة إىل الحياة الطيّبة يف بعديها
ي من الطبيعة البرشيّة قيمته يف الحياة املتج ّددة،
ً
خصوصا يف جانب األبديّة ،إذ يفقد الجانب املا ّد ّ
ي إىل كامالت
وال يكون له قيمة ّ
إل يف املستوى املنخفض من الحياة ،فمهام وصل الجانب املا ّد ّ
طبيع ّية يف عمل ّية تنميته وإشباع حاجاته ،فهي سنخ كامالت ال يصطحبها اإلنسان معه إىل حياته
مل صدرا« :باملوت يتج ّرد النفس عن البدن ،وليس يصحبها يشء من
األبديّة ،وعىل ح ّد تعبري ّ
الطباطبايئ يف نصوصه[[[ .مام يعني ،أ ّن
ّ
الهيئات البدنيّة»[[[ ،وهي الفكرة عينها التي يؤكّدها العلّمة
تنمية الحياة الروح ّية من الهويّة اإلنسان ّية التي هي حقيقة وجوده ،هي العنرص األه ّم فيام يتعلّق بالحياة
الجسمي والحاجات املا ّديّة يف الطبيعة البرشيّة؛ إذ إ ّن
الط ّيبة يف بعديها ،وهذا ال يعني إهامل البعد
ّ
ذلك من البديهيّات الدينيّة ،ولكن أعرضنا عن تركيز النظر عليه؛ ألنّه ليس موضع دراستنا.
الحي لنفسه ،كيف
يئ« :الحياة أنعم نعمة وأغىل سلعة يعتقدها املوجود
يقول ّ
العلمة الطباطبا ّ
ّ
ال؟! وهو ال يرى وراءه إلّ العدم والبطالن ،وأثرها الذي هو الشعور واإلرادة هو الذي ت ُرام ألجله

[[[ -سورة السجدة ،اآلية.9
[[[ -سورة اإلرساء ،اآلية.85
[[[ -سورة يس ،اآليتان.83-82
[[[ -سورة القمر ،اآلية.50
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،1ص.356
[[[ -الشواهد الربوب ّية يف املناهج السلوك ّية ،ص.286
[[[ -أنظر :بداية الحكمة ،مصدر سابق ،ص.31
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الحياة ،ويرتاح إليه اإلنسان ،وال يزال يف ّر من الجهل وافتقاد ح ّريّة اإلرادة واالختيار ،وقد ُج ّهز
اإلنسان وهو أحد املوجودات الح ّية مبا يحفظ به حياته الروح ّية التي هي حقيقة وجوده»[[[.

هذه الحياة الروحيّة إنّ ا يعيشها اإلنسان باإلميان والعمل الصالح مع الله ،الذي بيده أز ّمة
اإللهي ونزول الطأمنينة
السعادة والحياة الطيّبة ،فيصبح قلب املؤمن ما ّدة مستع ّدة لتلقّي الفيض
ّ
وجودي واضطراب وشعور بالخوف أو الحزن ،فيتذ ّوق
كل قلق
واألمن والسكينة عليه ،فريتفع عنه ّ
ّ
طعم الحياة الط ّيبة بعمق ماه ّيتها.

يل بن الحسني زين العابدين ،حيث يقول
هذه التجربة الروح ّية نعايشها يف أدعية اإلمام ع ّ
يف مناجاة املح ّبني« :إلهي من ذا الذي ذاق حالوة مح ّبتك فرام منك بدلً  ،ومن ذا الذي أنس
بقربك فابتغى عنك حولً » .ويقول يف مناجاة العارفني« :ما أطيب طعم ح ّبك ،وما أعذب رشب
قربك».

فالحياة املوصوفة بالحالوة واألنس والطيب ،والعذوبة ،واألنس ،والرسور ،هي الحياة مع الله
تعاىل ،فالشعور باملعيّة اإللهيّة والعنديّة اإللهيّة ،يطيّب الحياة؛ ألنّه يحقّق مق ّوماتها الذاتيّة ،وهام:
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ
كالرش
اق ،[[[والخل ّو من مقارنة األعدام
ّ
البقاء والخلود واألبديّة ما عِندكم ينفد ۖ وما عِند اللِ ب ٍ
ْ َُ ُ َ
حبهِ َل َتْ َز ْن إ َّن َّ َ
الل َم َع َنا.[[1[
ِ
والقلق واالضطراب والخوف والحزن إِذ يقول ل ِصا ِ ِ
َّ
ْ َّ َ َ
ْ َّ
ِين َ
ِين َ
آم ُنوا َو َت ْط َمئ ُّن قُلُ ُ
اللِ َت ْط َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
وب َّال َ
ال َ
آم ُنوا
وب ُه ْم بِذِك ِر اللِ ۗ أل بِذِك ِر
ويقول تعاىل:
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َو َعملُوا َّ
َ
ُ
ات ُط ٰ ُ ْ َ
ُ
الص ِ َ
آب.[[1[
ال ِ
ِ
وب لهم وحسن م ٍ

اللغوي بتقديم متعلّق الفعل (بذكر الله) ،عىل الفعل (تطمنئ)،
فهذه اآلية تفيد حسب تركيبها
ّ
كل األسباب األخرى يف ذاتها
إل مع الله؛ أل ّن ّ
رصا ال يجد اإلنسان طعمه ّ
أ ّن حقيقة االطمئنان ح ً
مغلوبة مقهورة ،والله تعاىل هو القاهر والغالب[.[[1
يئ يف تفسري اآلية« :طوىب عىل وزن فُ ْعىل بض ّم الفاء :مؤنّث أطيب ،فهي
يقول ّ
العلمة الطباطبا ّ
صفة ملحذوف وهو -عىل ما يستفاد من السياق -الحياة أو املعيشة ،وذلك أ ّن النعمة كائنة ما كانت
إل إذا اطمنئ القلب إليه ،وسكن ومل يضطرب ،وال
إنّ ا تغتبط وتهنأ إذا طابت لإلنسان ،وال تطيب ّ

[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،9ص.40
[[[ -سورة النحل ،اآلية.96
[ -[[1سورة التوبة ،اآلية.40
[ -[[1سورة الرعد ،اآليتان.29-28
[ -[[1أنظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،11ص.392
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حا ،فهو الذي يطمنئ منه القلب ،ويطيب له العيش،
يوجد ذلك إال ملن آمن بالله وعمل ً
عمل صال ً
وسالم مام يستقبله ويدركه ،وقد آوى إىل ركن ال ينهدم ،واستق ّر
رش والخرسان،
ٍ
فإنّه يف أمن من ال ّ
إل ما فيه سعادته ،إن أُعطي شيئًا فهو خري له ،وإن ُمنع فهو خري له...
جه إليه ربّه ّ
يف والية الله ،ال يو ّ

وبالجملة ،يف اآلية تهنئة الذين آمنوا وعملوا الصالحات -وهم الذين آمنوا وتطمنئ قلوبهم بذكر
الله اطمئنانًا مستم ًّرا -بأطيبب الحياة أو العيش وحسن املرجع ،وبذلك يظهر اتصالها مبا قبلها فإ ّن
طيب العيش من آثار اطمئنان القلب»[[[.
وإذا كان اطمئنان القلب يتحقّق بذكر الله وبالتايل تطيب الحياة ،فعىل النقيض من ذلك،
ْ
َ َ ْ َ َ
و َم ْن أع َرض ع ْن ذِك ِري
اإلعراض عن ذكر الله تعاىل ،فإنّه يض ِّنك العيش ويض ّيقه ،يقول تعاىل:
َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
فإن ل م ِعيشة ضنك ون ُ
امةِ أ ْع َ ٰ
م« .[[[وذلك أ ّن من نيس ربّه وانقطع عن ذكره ،مل
شه يوم ال ِقي
ِ

والتوسع
إل أن يتعلّق بالدنيا ويجعلها مطلوبه الوحيد الذي يسعى له ويهت ّم بإصالح معيشته
يبق له ّ
َ
ّ
فيها والتمتّع منها ،واملعيشة التي أوتيها ال تسعه سواء كانت قليلة أو كثرية؛ ألنّه كلّام حصل منها
نفسه بها ،وانتزعت إىل تحصيل ما هو أزيد وأوسع ،من غري أن يقف منها عىل
واقتناها مل يرض ُ
ح ّد ،فهو دامئًا يف ضيق الصدر وحنق مام وجد ،متعلِّق القلب مبا وراءه مع ما يهجم عليه من اله ّم
والغ ّم والحزن والقلق واالضطراب والخوف بنزول النوازل وعروض العوارض من موت ومرض
وعاهة وحسد حاسد وكيد كائد وخيبة سعي وفراق حبيب.

ولو أنّه عرف مقام ربّه ذاك ًرا غري ٍ
ناس ،أيقن أ ّن له حياة عند ربّه ال يخالطها موت ،وملكًا ال يعرتيه
حا ورسو ًرا ورفعة وكرامة ال تق ّدر بقدر وال تنتهي إىل أمد ،وأ ّن الدنيا
زوال ،وع ّزة ال يشوبها ذلّة ،وفر ً
دار مجاز ،وما حياتها يف اآلخرة إلّ متاع ،فلو عرف ذلك قنعت نفسه مبا قُ ّدر له من الدنيا ،ووسعه
ما أوتيه من املعيشة من غري ضيق وضنك»[[[.

ال خوف عليهم وال هم حيزنون
لعل أكرث صفتني تنغّصان طيب الحياة وتك ّدران صفوها ،هام صفتا القلق
وعطفًا عىل ما تق ّدمّ ،
والخوف من جهة ،والكآبة والحزن من جهة أخرى ،فكيف ميكن لإلنسان أن يطيب عيشه ،وهو
يعيش مبع ّية عدمني :خوف وحزن ،خوف من مام هو ٍ
آت بلحاظ املآل ،وحزن مام هو فائت بلحاظ
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،11ص.393
[[[ -سورة طه ،اآلية.124
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،14ص.243

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

االستغراب
تأصيلية
بحوث
ّ

318

الحال[[[ .فإذا ارتفعت هاتان الصفتان سيشعر اإلنسان بطيب الحياة ويهنأ عيشه.
وهذا ما نعاينه بشكل واضح يف ضوء منطق القرآن الكريم ،إذ يربط جرس عبور بني ضفة اإلميان
والعمل الصالح والتقوى والصالح ،واالستقامة ،واإلسالم واإلحسان من جهة ،وبني ارتفاع الحزن
والخوف وعدم مخالطتهام للحياة اإلنسان ّية من جهة أخرى.
َ
َ ُ
ْ
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ ْ ُ
َّ
يقول تعاىل :إ َّن َّال َ َ ُ
الات َوأَقَ ُ
ج ُره ْم عِن َد
اموا الصلة وآتوا الزكة لهم أ
ِين آمنوا َوع ِملوا الص ِ َ ِ
ِ
َّ ْ ََ َ ٌْ َ َْ ْ ََ ُ ْ َ
ْ َ ُ َ [[[
رب ِ ِهم ول خوف علي ِهم ول هم يزنون. 

َْ َ

ْ

َّ

ُ

ْ

ََ َ ْ

ْ

َ َ ٌ

ََ

َ ُ

ْ ُ َ

َ م ْن أسل َم َوج َه ُه ِلِ َوه َو ُمحس ٌ
ِن فل ُه أج ُرهُ عِن َد َر ّبِهِ َولا خ ْوف عليْ ِه ْم َولا ه ْم يَح َزنون.[[[
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ
َ ُ َْ ُ َ
فم ِن ات ٰ
ق َوأصل َح فل خ ْوف عليْ ِه ْم َول ه ْم ي َزنون.[[[
َّ َّ َ َ ُ َ ُّ َ َّ ُ ُ َّ ْ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ
َ ُ َْ ُ َ
إِن الِين قالوا ربنا الل ثم استق
اموا فل خ ْوف عليْ ِه ْم َول ه ْم ي َزنون.[[[

يئ ...« :الخوف إنّ ا يكون من أمر ممكن محتمل يوجب انتفاء يشء من
يقول ّ
العلمة الطباطبا ّ
سعادة اإلنسان التي يقدر نفسه واجدة لها ،وكذا الحزن إنّ ا يكون من جهة أمر واقع يوجب ذلك،
كل محذور إنّ ا يخاف منها إذا مل يقع بعد ،فإذا وقعت زال الخوف ،وعرض الحزن ،فال
فالبل ّية أو ّ
خوف بعد الوقوع ،وال حزن قبله ،فارتفاع مطلق الخوف عن اإلنسان إنّ ا يكون إذا مل يكن ما عنده
يتيس له إذا مل يفقد شيئًا من أنواع
من وجوه النعم يف معرض الزوال ،وارتفاع مطلق الحزن إنّ ا ّ
سعادته ،ال ابتدا ًء ،وال بعد الوجدان ،فرفعه تعاىل مطلق الخوف والحزن عن اإلنسان ،معناه أن
كل ما ميكنه أن يتن ّعم به ويستلذّه ،وأن ال يكون ذلك يف معرض الزوال ،وهذا هو خلود
يفيض عليه ّ
السعادة لإلنسان وخلوده فيها»[[[.
املحوري لبعض املصاديق املذكورة يف اآليات كالصالة
ويف السياق ذاته ،نالحظ الدور
ّ
[[[ َّ ْ ْ َ َ
(وأقاموا الصالة) يف تحقيق الحياة الطيّبة برفع القلق واالضطراب والهلع والجزع إِن ِالنسان
ُ َ َ ُ ً َ َ َّ ُ َّ ُّ َ ُ ً َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ً َّ ْ ُ َ ّ َ َّ َ ُ ْ َ َ ٰ َ
ع َصلت ِ ِه ْم
خل ِق هلوع إِذا مسه الش جزوع ِإَوذا مسه الي منوع إِل المصل ِني الِين هم
َ
َ
دائ ِ ُمون.[[[
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،17ص.415
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.277
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.112
[[[ -سورة األعراف ،اآلية.35
[[[ -سورة األحقاف ،اآلية.13
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،4ص.64-63
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،20ص.82
[[[ -سورة املعارج ،اآليات.23-19
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ّ
اإليماني�ة أمام األعدام
القيمة املضافة للحياة
فث ّمة قيمة مضافة يف حياة املؤمن ،تط ِّيب عيشه ،وتصفّي كدورة األعدام املخالطة للحياة،
وهي أ ّن إميانه يح ّركه نحو رفع تلك األعدام بأسبابها عىل قدر استطاعته ،عىل أنّه إذا بذل منتهى
طاقته ،ث ّم مل تتحقّق النتيجة يف الحياة املنخفضة ،فإ ّن نفس قيامه بتكليفه وتح ّمله مسؤوليّاته من
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ
ك ْم ب ِ َ ْ
الكدح والسعي ومقابلة املصائب والباليا الحياتيّة بالصرب واالسرتجاع -ولبلون
ش ٍء م َِن
َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ
َْ
وع َو َن ْقص م َِن ْالَ ْم َوال َو ْالَنْ ُفس َواثلَّ َم َرات ۗ َوب َ ّش َّ
ال ْو ِف َو ْ ُ
ال ِ
الصاب ِ ِرين الِين إِذا أصابتهم م ِصيبة
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُ َٰ َ
ك َعلَيْه ْم َصلَ َو ٌ
قَالُوا إنَّا ِ َّ َّ َ ْ َ
ُ َ [[[
ات م ِْن َر ّب ِ ِه ْم
ِ
لِ ِإَونا إِلهِ را ِ
جعون ،- املقرون باعتقاده بعوضها أولئ ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ َ ٌَْ
َ
َ
ُ
حة ۖ َوأولٰئِك ه ُم ال ُم ْه َت ُدون ،[[[يُخفِّف وطأتها ،ومينحه شحنة إيجاب ّية يف تح ّمل املشقّات
ور
واملصاعب ،بل واعتبارها فرصة عروج
وتسام[[[.
ٍ
فالحياة الط ّيبة التي ال يخالطها العدم ،وال يؤقّتها الفناء ،ال يكتسبها اإلنسان بعد املوت بلحاظ
املآل ،وإنّ ا هي حياة ط ّيبة بلحاظ الحال ،ألنّها تفاض عىل اإلنسان يف هذه الحياة الدنيا ،فيعيشها
اإلنسان اآلن وراء حياته األوىل ،فكام أ ّن اإلنسان يف حياته املنخفضة ميتلك حيوات ع ّدة ،من
حياة نبات ّية ،وحيوان ّية ،وإنسان ّية عا ّمة مشرتكة ،بإمكانه أن يكتسب حياة جديدة وراء هذه الحيوات
حينام يجعل من ذاته بإرادته الح ّرة مادة مستع ّدة لفيض تلك الحياة عليه باإلميان والعمل الصالح
والتقوى واالستقامة.
يئ إىل الهداية اإلله ّية ،التي تعني إيصال
ومرجع ّية هذه الحياة الط ّيبة السعيدة كام يعتقد الطباطبا ّ
أو وصول اإلنسان إىل كامل طبيعته وإىل الهدف
خلِق ألجله[[[ ،وهذا يظهر من
الوجودي الذي ُ
ّ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ّ ً
َ ُ
ضله يعل صدره ضيِقا
قوله تعاىل :ف َم ْن ي ِردِ الل أن يهدِيه يشح صدره ل ِِلسلم ۖ ومن ي ِرد أن ي ِ
َح َر ًجا َك َأ َّن َما يَ َّص َّع ُد ف َّ
الس َماءِ .[[[فالهداية من آثارها الرشح للصدر والطأمنينة والسكون وارتفاع
ِ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
القلق والحزن والخوف ،ف َم ْن تب َع ه َد َ
اي فل خ ْوف عليْ ِه ْم َول ه ْم ي َزنون.[[[
ِ

ميسه الهدى اإللهي كامليت املحروم من نعمة
ّ
يقول
يئ« :اإلنسان قبل أن ّ
العلمة الطباطبا ّ
حس له وال حركة ،فإن آمن بربّه إميانًا يرتضيه كان كمن أحياه الله بعد موته ،وجعل
الحياة ،الذي ال ّ

[[[ -سورة البقرة ،اآليتان.156-155
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.157
[[[ -أنظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،2ص.359-357
[[[ -انظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،4ص.31
[[[ -سورة األنعام ،اآلية.125
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.38
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رضه ،فيأخذ ما ينفعه ،ويدع
رشه ،ونفعه من ّ
له نو ًرا يدور معه حيث دار ،يبرص يف شعاعه خريه من ّ
رضه ،وهكذا يسري يف مسري الحياة.
ما ي ّ
وأ ّما الكافر فهو كمن وقع يف ظلامت ال مخرج له منها ،وال مناص عنها ،ظلمة املوت وما بعد
رش والنافع من الضا ّر»[[[.
ذلك من ظلامت الجهل يف مرحلة متييز الخري من ال ّ

اإلنساني�ة ّ
ّ
ّ
ّ
العامة
حقيقية وراء احلياة
اإليماني�ة حياة
احلياة

البنيوي الذي يطرح نفسه :هل هذه الحياة اإلميان ّية التي يلمس اإلنسان آثارها الط ّيبة
والسؤال
ّ
يف الدنيا ،هي مج ّرد حالة مجازيّة بلحاظ ذاتها؟ أو هي حالة مط ّيبة للحياة األوىل التي يتشارك بها
املؤمن والكافر؟ بحيث يكون املؤمن والكافر مشرتكان يف أصل الحياة ومختلفان يف وصفها؟ أم
الخاصة وراء الحياة األوىل املشرتكة
أ ّن اإلميان يجعل اإلنسان مستع ًّدا إلفاضة نحو آخر من الحياة
ّ
بينهام؟
يئ يتيقّن بأنّه يعترب اإلميان والتقوى والعمل الصالح
الباحث املتتبّع لكلامت ّ
العلمة الطباطبا ّ

واالستقامة ...رشوطًا مولّدة القتضاء كون الذات اإلنسان ّية ما ّدة مستع ّدة لتلقّي فيض حياة جديدة
وحادثة ،حياة حقيق ّية وراء تلك الحياة العا ّمة املشرتكة ،فإذا كان اإلنسان يشارك النبات يف خصائص
الحيس والحركة اإلراديّة،
مثل ،فيفرتق عنه بالحياة الحيوان ّية من اإلدراك
النم ّو والتكاثر والتغذّي ً
ّ
املنطقي
وإذا كان اإلنسان يشارك الحيوان يف هاتني الصفتني ،فيفرتق عنه بالحياة العقليّة من التفكري
ّ
والعلمي ،كذلك هو حال املؤمن ،فإنّه يشارك الكافر يف الحياة البرشيّة ويفرتق عنه بحياة جديدة
ّ
حادثة ،ينالها باإلميان والعمل الصالح.
وبذلك يكون الكافر ليس حيًّا بهذه الحياة ،ألنّه ميلك استعداد االتصاف بهذه الحياة ،إال أنّه
حا ،فهو ميت باعتبار فقدانه لهذه الحياة.
بسوء اختياره ق ّرر أن ال يكون مؤم ًنا وال يعمل صال ً

يئ ...« :لإلنسان حياة حقيقيّة أرشف وأكمل من حياته الدنيّة الدنيويّة ،يتلبّس
يقول الطباطبا ّ
بالتحل بحلية الدين والدخول يف زمرة األولياء الصالحني كام تل ّبس بالحياة
ّ
بها إذا ت ّم استعداده
ين»[[[.
الدنيويّة حني ت ّم استعداده للتل ّبس بها وهو جنني إنسا ّ

[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،7ص.257-356
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،9ص.43
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َ
ً
أ َو َمن كان ميت�ا فأحيين�اه
الطباطبائ أدلّة وشواهد عديدة من القرآن الكريم إلثبات هذه الحقيقة ،والتي
ّ
العلمة
وقد اعتمد ّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
اصطلح عليها اسم الحقيقة القرآنية ،كقوله تعاىل :أ َو َم ْن كن َميْ ًتا فأ ْ
ح َييْ َناهُ َو َج َعل َنا ُل ن ً
ورا َي ْم ِش
ّ
َ
ُّ ُ
َْ َ َ
ََُُ
ْ َ [[[
بِهِ ِف انلَّ ِ
ات ليس ِبارِ ٍج مِنها ، حيث أثبت بهذه اآلية أ ّن هذه الحياة
اس ك َم ْن مثله ِف الظل َم ِ
ليست هي الحياة العا ّمة املشرتكة التي يتشارك فيها اإلنسان املؤمن مع الكافر ،بقرينة ع ّد املؤمن
ح ًّيا ذا نور مييش به« ،وهو أثر الروح ،والكافر ميتًا وهو ذو روح منفوخة ،فللمؤمن روح ليست
للكافر ذات أثر ليس فيه»[[[.
يئ إشكال ّية مه ّمة حول املجازيّة واالستعاريّة والكنائ ّية يف فهم هذا
ّ
ويطرح
العلمة الطباطبا ّ
اللون من اآليات ،القائلة بأ ّن املؤمن والكافر ال يختلفان يف موهبة الحياة ،وإنّ ا هي فيهام رشع
سواء ،واعتبار املؤمن ح ًّيا بحياة اإلميان ذا نور مييش به يف الناس ،واعتبار الكافر ميتًا مبيتة
الضالل يف ظلامت ال مخرج منها ،ليس إلّ مبتنيًا عىل عناية تخييليّة واستعارة متثيليّة ميثّل بها
حقيقة املعنى املقصود.
ين ،فهي من باب مخاطبة الناس عىل
ويجيب بأ ّن االستعاريّة عىل فرض وجودها يف التعبري القرآ ّ
قدر عقولهم ،أي أ ّن ذلك «يف مستوى التفهيم والتف ّهم العموميّني مل ّا أ ّن أهل هذا الظرف ال يرون
لإلنسان مبا هو إنسان حياة وراء الحياة الحيوان ّية التي هي املنشأ للشعور باللذائذ املا ّديّة والحركة
اإلراديّة نحوها»[[[.
قائل« :لكن التدبّر يف أطراف الكالم ،والتأ ّمل فيام يعرفه القرآن
وبعد ذلك يطرح نظريّته بوضوح ً
الكريم ،يعطي لآلية [أو من كان ميتًا فأحييناه ]...معنى وراء هذا الذي يناله الفهم العا ّم ّي ،فإ ّن الله
الدنيوي ،هو فيها
اإللهي يف كالمه حياة خالدة أبديّة ال تنقطع باملوت
سبحانه ينسب لإلنسان
ّ
ّ
ميسه نصب وال لغوب ،وال يذلّه شقاء وال
تحت والية الله ،محفوظ بكالءته ،مصون بصيانته ،ال ّ
إل سعادة ،وهو يف
ريا ،وال يواجه ّ
حب ربّه ،مبتهج ببهجة القرب ،ال يرى ّ
إل خ ً
تعب ،مستغرق يف ّ
أمن وسالم ،ال خوف معه وال خطر ،وسعادة وبهجة ولذّة ال نفاذ لها وال نهاية ألمدها.
ومن كان هذا شأنه ،فإنّه يرى ما ال يراه الناس ،ويسمع ما ال يسمعونه ،ويعقل ما ال يعقلونه،
[[[ -سورة األنعام ،اآلية.122
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،20ص.274
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،7ص.357
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ويريد ما ال يريدونه ،وإن كانت ظواهر أعامله وصور حركاته وسكناته تحايك أعامل غريه وحركاتهم
وسكناتهم وتشابهها ،فله شعور وإرادة فوق ما لغريه من الشعور واإلرادة ،فعنده من الحياة التي هي
منشأ الشعور واإلرادة ما ليس عند غريه من الناس ،فللمؤمن مرتبة من الحياة ليست عند غريه.
فكام أ ّن العا ّمة من اإلنسان يف عني أنّها تشارك سائر الحيوان يف الشعور بواجبات الحياة
والحركة اإلراديّة نحوها ،ويشاركها الحيوان ،لك ّنا مع ذلك ال ّ
نشك أ ّن اإلنسان نوع أرقى من سائر
األنواع الحيوان ّية ،وله حياة فوق الحياة التي فيها ،ملا نرى يف اإلنسان آثاره العجيبة املرتشّ حة من
املختصة به؛ ولذلك نحكم يف الحيوان إذا قسناه إىل النبات ويف النبات
أفكار الكلّيّة وتعقّالته
ّ

لكل منهام كعبًا أعىل وحياة هي أرقى من حياة ما قبله،
إذا قسناه إىل ما قبله من مراتب الكون أ ّن ّ
فلنقض يف اإلنسان الذي أويت العلم واإلميان واستقر يف دار اإليقان واشتغل بربّه وفرغ واسرتاح
من غريه وهو يشعر مبا ليس يف وسع غريه ،ويريد ما ال يناله سواه أ ّن له حياة فوق حياة غريه ،ونو ًرا
يستم ّد به يف شعوره ،وإرادة ال توجد إلّ معه ويف ظرف حياته...
فتبي بذلك أ ّن للحياة وكذا للنور حقيقة يف املؤمن واقع ّية وليس الكالم جاريًّا عىل ذاك التج ّوز
ّ
أحق
خاصة الله من املؤمنني من الصفة
الذي ال يتع ّدى مقام العناية اللفظ ّية ،فام يف
الخاصة بهمّ ،
ّ
ّ
باسم الحياة مام عند عا ّمة الناس من معنى الحياة ،كام أ ّن حياة اإلنسان كذلك بالنسبة إىل حياة
الحيوان ،وحياة الحيوان كذلك بالنسبة إىل حياة النبات»[[[.

ّ
فلنحيين�ه حياة ّ
طيب�ة

َ َ ُ
العلمة الطباطبايئ عىل رؤيته هذه ،قوله تعاىلَ :
م ْن َع ِم َل َص ِ ً
الا م ِْن َذكر أ ْو أنْ َ ٰ
ث
ومن أدلّة ّ
ّ
ٍ
ً
ً
ُ ْ ََ ْ
َوه َو ُمؤم ٌِن فل ُنحي ِ َي َّن ُه َح َياة َط ّي ِ َبة.[[[
يئ[[[ يُستنبط منها خالصات عديدة:
والقراءة التدبّريّة لهذه اآلية يف ضوء فهم الطباطبا ّ

حا حالة كونه متلبّ ًسا باإلميان ،حياة وصفها بالطيّبة
األوىل :أ ّن الله تعاىل يحيي من عمل صال ً
باعتبار خل ّوها من األعدام وما يفسدها يف نفسها ويف أثرها .واإلحياء عبارة عن إلقاء الحياة يف
اليشء وإفاضتها عليه ،فقوله تعاىل( :فلنحيي ّنه)ّ ،
تدل عىل أ ّن الله سبحانه وتعاىل يُكرم املؤمن
حا بحياة جديدة غري ما يشاركه سائر الناس من الحياة العا ّمة.
الذي يعمل صال ً
[[[ -املصدر نفسه ،ص.359-358-357
[[[ -سورة النحل ،اآلية.97
[[[ -أنظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،12ص.365
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مختصة بجنس دون آخر أو قوم
الثانية :أ ّن هذه الحياة الطيّبة مشرتكة بني الذكر واألنثى وليست
ّ
استغراقي لجميع أفراد اإلنسان عىل مستوى الشأن ّية
أو لسان أو مجتمع أو زمان أو مكان ،فلها عموم
ّ
واالستعداد ،وعىل مستوى الفعل ّية والتل ّبس للمؤمن الصالح.

الصفتي ،أي ليس اإلحياء عبارة عن إضافة صفة
الثالثة :أنّه ليس املراد باإلحياء هو املعنى
ّ
خاص لحياة
جديدة تعرض عىل الحياة العا ّمة املشرتكة بني جميع الناس ،بل يضاف نحو وجود
ّ
جديدة مبعنى إضافة أصل حياة جديدة.
العلمة :ليس املراد باإلحياء تغيري صفة الحياة يف املؤمن وتبديلها
وبعبارة أخرى حسب تعبري ّ
من الخبث إىل الطيبة مع بقاء أصل الحياة عىل ما كانت عليه ،والدليل عليه أنّه لو كانت هذه الحياة
ين،
املفاضة هي عىل نحو الصفت ّية للحياة السابقة ،لكان ينبغي استعامل تعبري آخر يف اللسان القرآ ّ
نب حياته» ،وال تقول اآلية( :فلنحيي ّنه حياة طيّبة) .فهي تفيد معنى تكوين حياة
بأن تقول اآلية« :فلنطيّ ّ
ابتدائ ّية جديد عىل نحو الحقيقة ،دون املجاز.

الرابعة :أ ّن ما يف اآلية من طيب الحياة يالزم طيب أثرها ،وهو القدرة والشعور املتف ّرع عليهام
األعامل الصالحة[[[ ،فاملؤمن الصالح باعتبار الحياة الجديدة ،يتجدد عنده علم وقدرة عن العلم
والقدرة يف أي إنسان آخر واللتان هام صفتان مشرتكتان باعتبار الحياة اإلنسان ّية العا ّمة كام ذكرناه
تفصيل عند البحث عن ماه ّية الحياة ،حيث يعقّب بقوله« :إ ّن له من العلم واإلدراك ما ليس لغريه،
ً
الحق وإماطة الباطل ما ليس لغريه»[[[.
كذلك له من موهبة القدرة عىل إحياء
ّ
فالعلم والقدرة الحديثان مي ّهدان للمؤمن الصالح أن يرى األشياء عىل ما هي عليه ،فيقسمها
َّ َ َ ْ َ ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ
حق باقٍ  ،وباطل فانٍ  ،وهذا كام يف قوله تعاىل :يا أيها الِين آمنوا إِن تتقوا الل يعل
قسمنيّ :
َ ُ ُ َ ً
فوقاين حادث
ّ
الحق والباطل ،هي شعور
لك ْم ف ْرقانا ،[[[فالفرقانيّة يف اآلية عبارة عام يف َّرق به بني
ّ
للمؤمن املتّقي ال يسانخ الحياة القدمية املشرتكة بني عا ّمة الناس.
الطباطبائ« :هذا العلم والقدرة الحديثان مي ّهدان له أن يرى األشياء عىل ما هي
ّ
العلمة
يقول ّ
حق باقٍ  ،وباطل فانٍ  ،ف ُيعرض بقلبه عن الباطل الفاين ،الذي هو الحياة
عليها ،فيقسمها قسمنيّ :
الدنيا بزخارفها الغا ّرة الفتانة ...يرى لنفسه حياة طاهرة دامئة مخلّدة ،ال يدبّر أمرها إلّ ربّه الغفور
[[[ -انظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،19ص.226
[[[ -سورة األنعام ،اآلية.122 :
[[[ -سورة األنفال ،اآلية.29
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كل يشء خلقه ،وال قبيح
الودود ،وال يواجهها يف طول مسريها إلّ الحسن الجميل ،فقد أحسن ّ
إلّ ما قّبحه الله من معصيته .فهذا اإلنسان يجد يف نفسه من البهاء والكامل والق ّوة والع ّزة واللذّة
والرسور ما ال يق ّدر بقدر»[[[.
الخاصة باملؤمن وحياته السابقة،
وجودي بني هذه الحياة الجديدة
الخامسة :أنّه مث ّة اتصال
ّ
ّ
فهي ليست مبنفصلة عن الحياة القدمية املشرتكة ،وإن كانت غريها ،واالختالف بينهام باملراتب
ال بالعدد ،فال يتع ّدد بها اإلنسان ،فاملؤمن له روحان وحياتان ،ال شخص ّيتان.

ّ
وأيدهم بروح منه

ُ َ َ
يئ أيضً ا عىل مذهبه يف ماهيّة الحياة الطيّبة ،قوله تعاىل :أولٰئِك
ومن شواهد العالمة
الطباطبا ّ
ْ َ َ ََ
ْ
ُ
َ
َّ
ُ
ْ
َك َت َ
ب ف قُلُوبه ُ
اليمان وأيدهم ب ِ ُر ٍ
م
وح مِنه.[[[
ِ
ِِ ِ

يئ بحثًا وافيًا يف مواضع متع ّددة من تفسريه عن حقيقة الروح ،والخالصة
بحث ّ
العلمة الطباطبا ّ
التي خرج بها ،هي أ ّن املتبادر من مفردة الروح يف القرآن هو ما يكون مبدأ الحياة .والروح حقيقة
مشكّكة ،تختلف من حيث الحياة وآثارها رشفًا وخسة ،وشدة وضعفًا ،فمن مراتب الروح ما هو
ّ
ويدل عىل ذلك اآليات املتض ّمنة إلحياء األرض بعد
موجود يف النبات ملا فيه من أثر الحياة،
موتها ،ومن مراتبها الروح الحيوانيّة ،ومنها الروح املنفوخة املوجودة يف اإلنسان ،ومنها الروح
العلمة من الروح
املؤيّد بها املؤمن ،وهي أرشف وجو ًدا وأعىل مرتبة وأقوى أث ًرا عىل ح ّد تعبري ّ
اإلنسان ّية العا ّمة ،ومنها الروح املؤيّد بها األنبياء ،وهذه الروح النبويّة هي أرشف وأعىل مرتبة من
غريها مام يف اإلنسان العام أو املؤمن
خصوصا ،ومن مراتب الروح ما هو موجود يف املالئكة[[[.
ً

يئ« :الروح -عىل ما يتبادر من معناها -هي مبدأ الحياة التي ترتشّ ح
ّ
يقول
العلمة الطباطبا ّ
منها القدرة والشعور ،فإبقاء قوله( :وأيّدهم بروح منه) عىل ظاهره يفيد أ ّن للمؤمنني وراء الروح
حا أخرى تفيض عليهم حياة أخرى وتصاحبها قدرة
البرشيّة التي يشرتك فيها املؤمن والكافر رو ً
خاصة مالزمة لسعادة اإلنسان األبديّة وراء
خاصة كرمية لها آثار
وشعور جديدان ...،وهذه حياة
ّ
ّ
خاص وهو روح اإلميان التي
الحياة املشرتكة بني املؤمن والكافر التي لها آثار مشرتكة ،فلها مبدأ
ّ
تذكرها اآلية وراء الروح املشرتكة بني املؤمن والكافر»[[[.
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،19ص.226
[[[ -سورة املجادلة ،اآلية.22
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،20ص.274
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،19ص.227
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وعطفًا عىل ما تق ّدم يف مناقشته للقول مبجازيّة هذه الحياة ،يقول« :وعىل هذا ،فال موجب ملا
حا
ذكروا من أ ّن املراد بالروح نور القلب ،وهو نور العلم الذي يحصل به الطأمنينة ،وأ ّن تسميته رو ً
مجاز مرسل ألنّه سبب للحياة الطيّبة األبديّة ،أو من االستعارة ألنّه يف مالزمته وجوه العلم الفائض
عىل القلب -والعلم حياة القلب كام أ ّن الجهل موته -يشبه الروح املفيض للحياة»[[[.

ّ
ّ
احلقيقي
احلكيم واملوت
الكافر بني املوت

ولتجذير الفكرة التي أملحنا إليها حول موت الكافر حقيقة ،نعرض بعض األصول القرآن ّية العا ّمة:

معي وليس العبًا وال الهيًا وال عابثًا
األ ّول :أ ّن الله تعاىل بحكمته خلق اإلنسان لهدف
ّ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ
َ
ُ ْ َ َ ً [[[
أفحسِبتم أنما خلقناكم عبثا. 
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ َّ
النس إِل
الثاين :أ ّن هدف خلق اإلنسان هو معرفة الله وعبادته وشكره وما خلقت ِ
الن و ِ
ُُْ
ون.[[[
ِلَعبد ِ
والحس ّية،
ثالثًا :أ ّن الله تعاىل ج ّهز اإلنسان مبجموعة من القوى واألدوات املعرف ّية العقل ّية،
ّ
الفلسفي للهويّة اإلنسان ّية
والفطريّة ،والقدرات والفعال ّيات البدن ّية ،والتي مرجع ّيتها يف ضوء الفهم
ّ
إىل الد ّراك ّية والفعال ّية[[[.

الخاصة لإلنسان هو أن يستثمرها ويوظّفها يف تحقيق
راب ًعا :أ ّن هدف هذا التجهيز والربمجة
ّ
الهدف السابق.
َ َّ ُ َ ْ ُ َ
ُ
ُ َّ َ ُ
وهذا واضح بالنظر إىل سياق اآليات َ
و ُي ِريك ْم آيَاتِهِ ل َعلك ْم تعقِلون ،[[[يُبَ ُّ ِي الل لك ُم
ْ
َ َّ
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ [[[ ُ ّ َ ُ
َ َ َ ً َ
َّ
َْ َ
ات ل َعل ُه ْم َيفق ُهون ،[[[إِن ِف ذٰل ِك ليَة ل ِق ْو ٍم
صف الْيَ ِ
ات لعلكم تتفكرون ، ن ِ
اليَ ِ
َ ْ َ ُ َ [[[ َ َ َ ْ ُ ُ َ [[[ َ َ َ
ْ
ُ
ُ
َ [[[1
صون. 
يسمعون ، أَفل ينظرون ، أفل يب ِ

[[[ -املصدر نفسه.
[[[ -سورة املؤمنون ،اآلية.115
[[[ -سورة الذاريات ،اآلية.56
[[[ -أنظر :نهاية الحكمة ،مصدر سابق ،ج ،2ص .75-74وأنظر :بهمنيار بن املزربان ،التحصيل ،تعليق مرتىض مطهري ،مؤسسة
انتشارات وجاب دانشكاه تهران1375 ،ه.ش ،ص.819-818
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.73
[[[ -سورة البقرة ،اآلية266
[[[ -سورة األنعام ،اآلية.65
[[[ -سورة النحل ،اآلية.65
[[[ -سورة الغاشية ،اآلية.17
[ -[[1سورة السجدة ،اآلية.27
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َ َ ََ َ ُ
ار َو ْالَفْئ َدة َۙ
ك ُم َّ
الس ْم َع َو ْالَب ْ َص َ
وأوضح منها يف بيان الهدف ،ما يف قوله تعاىل :وجعل ل
ِ
َ َّ ُ َ ْ ُ َ
ل َعلك ْم تشك ُرون.[[[
يئ أ ّن حقيقة الشكر متق ّومة بتوظيف اإلنسان هذه النعم والطاقات والقابليّات
إذ يعترب الطباطبا ّ
بنحو يُظه ِر كونها من ُمن ِعمها ،بحيث يستثمرها يف املوضع الذي أراده امل ُن ِعم ،وال يتجاوز الهدف
الذي وضعه امل ُنعم الستخدام النعمة فيه[[[.
فيقول« :إ ّن النعمة -وهي األمر الذي يالئم امل ُن َعم عليه ويتض ّمن له نو ًعا من الخري والنفع -إنّ ا
تكون نعمة بالنسبة إىل املن َعم عليه إذا استعملها بحيث يس َع ُد بها فينتفع ،وأما لو استعملها عىل
خالف ذلك كانت نقمة بالنسبة إليه ،وإن كانت نعمة بالنظر إىل نفسها.
العبودي
وقد خلق الله تعاىل اإلنسان وجعل غاية خلقته التي هي سعادته ومنتهى كامله التق ّرب
ّ
ََ َ َْ ُ ْ
ال َّن َو ْالن ْ َس إ َّل ِلَ ْع ُب ُ
ون [[[وهي الوالية اإلله ّية لعبده ،وقد ه ّيأ الله
د
ِ
ِ
إليه ،كام قال :وما خلقت ِ
ِ

كل ما يسعد وينتفع به يف سلوكه نحو الغاية التي خلق لها وهي النعم ،فأسبغ عليه نعمه
سبحانه له ّ
ظاهرة وباطنة.
فاستعامل هذه النعم عىل نحو يرتضيه الله وينتهي باإلنسان إىل غايته املطلوبة هو الطريق إىل
غي وضالل وانقطاع عن
بلوغ الغاية وهو الطاعة ،واستعاملها بالجمود عليها ونسيان ما وراءها ّ
الغاية وهو املعصية»[[[.

إذا دعاكم لما حيييكم

َ َ
ُْ ُ
ُ
آم ُنوا ْ
ِين َ
اس َتج ُ
ويف تفسري قوله تعاىل :يَا َأ ُّي َها َّال َ
يبوا ِ َّلِ َول َّ
ِلر ُسو ِل إِذا د َعك ْم ل َِما ييِيك ْم،[[[
ِ

والتي هي من الشواهد أيضً ا ،يبحث عن كيفيّة تج ّهيز اإلنسان بالفعاليّات الفطريّة للوصول إىل
الفطري،
فطري ،وكيف أ ّن الكافر قد عطّل فعال ّيات الشعور
الوجودي والحياة الط ّيبة بنحو
الهدف
ّ
ّ
ّ

ين إىل نحو سعادته وخريه،
فيقول ...« :وإذ كانت هذه الهداية اإللهيّة التي يسوق النوع اإلنسا ّ
ويندبه نحو منافع وجوده ،هداية بحسب التكوين ويف طور الخلقة ،ومن املحال أن يقع خطأ يف

[[[ -سورة النحل ،اآلية .78وأنظر :سورة امللك ،اآلية .23سورة املؤمنون ،اآلية .78سورة السجدة ،اآلية.9
[[[ -أنظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،4ص.38
[[[ -سورة الذاريات ،اآلية.56
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،20ص.398-397
[[[ -سورة األنفال ،اآلية.24
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الرضوري أن يدرك اإلنسان سعادة وجوده إدراكًا ال يقع فيه ّ
شك...
التكوين ،كان من الحتم
ّ
الحق يف اعتقاد أو عمل وخبط يف مش ّيته ،لكن ال أل ّن الفطرة
نعم ،رمبا أخطأ اإلنسان طريق
ّ
اإلنسانيّة والهداية اإللهيّة أوقعته يف ضاللة وأوردته يف تهلكة؛ بل ألنّه أغفل عقله ونىس رشده
َ
ْ َّ َ َّ َّ
واتبع هوى نفسه وما زيّنه جنود الشياطني يف عينه ،قال تعاىل :إِن يَتب ِ ُعون إِل الظ َّن َو َما ت ْه َوى
َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ٰ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ ُ َّ
ْالنْ ُف ُس ۖ َولَ َق ْد َج َ
اء ُه ْم م ِْن َر ّب ِه ُم ال ْ ُه َد ٰ
الل ٰ َ َ
ع
ى ،[[[وقال :أفرأيت م ِن اتذ إِلهه هواه وأضله
ِ
ْ
عِل ٍم.[[[
حق العلم والعمل لوازم الحياة السعيدة
فهذة األمور التي تدعو إليها الفطرة اإلنسان ّية من ّ
تختص باسم الحياة ،والحياة السعيدة تستتبعها
بالحري أن
اإلنسان ّية ،وهي الحياة الحقيق ّية التي
ّ
ّ
كام أنّها تستلزم الحياة وتستتبعها ،وتعيدها إىل محلّها لو ضعفت الحياة يف محلّها بورود ما يضا ّدها
ويبطل رشد فعلها»[[[.
خامسا :مام تق ّدم ،نفهم ملاذا وصف القرآن الكريم الذين عطّلوا أجهزتهم اإلدراك ّية وفعال ّياتهم
ً
[[[
الشعوريّة الفطريّة بأنهم تن ّزلوا إىل مرتبة الحياة الحيوانيّة .
َّ َ َّ َّ َ ّ ْ َ َّ ُّ ُّ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ
اب عِند اللِ الصم الكم ال
ِين ل َيعقِلون...
َيقول تعاىل يف سياق اآلية السابقة :إِن ش ادلو ِ
ُ
َ َ
ْ ُ
ُ
آم ُنوا ْ
ِين َ
اس َتج ُ
يَا أ ُّي َها َّال َ
يبوا ِ َّلِ َول َّ
ِلر ُسو ِل إِذا د َعك ْم ل َِما ييِيك ْم.[[[
ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ً َ ْ ّ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ ٌ َ َ ْ َ ُ َ
ون ب َها َول َ ُه ْم أَ ْع ُ ٌ
ي
ويقول تعاىل :ولقد ذرأنا ِلهنم كثِريا ُمِن ِ
الن ِس ۖ لهم ق َلوب ُل يفقه ِ
ال ِن َو ِ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ُّ
ْ
َ
َ ُ َ
ُ َ
َٰ َ
َل ُيبْ ِ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ َ
ك كلن َع ِ
ام بَل ه ْم أضل ۚ أولٰئِك ه ُم الغاف ِلون.[[[
صون بِها ولهم آذان ل يسمعون بِها ۚ أولئ ِ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ
ام ۖ بَل ه ْم
وكذلك قوله تعاىل :أم تسب أن أكثهم يسمعون أو يعقِلون ۚ إِن هم إِل كلنع
ً
َ َ ُّ
أضل َسبِيل.[[[
ويح ّدثنا اإلمام زين العابدين عن الربط الوثيق بني الحياة الحيوان ّية وبني عدم الشكر
الوجودي لإلنسان ،فيقول« :والحمد لله الذي لو حبس عن عباده
والحمد الذي هو مقتىض الهدف
ّ
[[[ -سورة النجم ،اآلية.23
[[[ -سورة الجاثية ،اآلية.23
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،9ص.41-40
[[[ -أنظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،9ص .39وج ،15ص.242
[[[ -سورة األنفال ،اآليتان.24-22
[[[ -سورة األعراف ،اآلية.179
[[[ -سورة الفرقان ،اآلية.44
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معرفة حمده عىل ما أبالهم من مننه املتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه املتظاهرة ،لترصفوا يف مننه
وتوسعوا يف رزقه فلم يشكروه ،ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود اإلنسان ّية إىل ح ّد
فلم يحمدوه،
ّ
سبيل)»[[[.
ً
أضل
البهيم ّية ،فكانوا كام وصف يف محكم كتابه( :إن هم إال كاألنعام بل هم ّ
ُ َ ٰ َ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ُّ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ام بَل ه ْم أضل ۚ أولٰئِك ه ُم الغاف ِلون:[[[
يئ يف تفسري أولئِك كلنع
يقول ّ
العلمة الطباطبا ّ
«...إنّهم فقدوا ما يتم ّيز به اإلنسان من سائر الحيوان ،وهو متييز الخري والرش ،والنافع والضار،
بالنسبة إىل الحياة اإلنسان ّية السعيدة من طريق السمع والبرص والفؤاد.

وإنّ ا ش ّبهوا من بني الحيوان العجم باألنعام مع أ ّن فيهم خصال السباع الضارية وخصائصها
ين...
كخصال األنعام الراعية؛ أل ّن التمتع باألكل والسفاد أقدم وأسبق بالنسبة
إىل الطبع َالحيوا ّ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ
كل الن َع ُ
ام َوانلَّ ُ
ار
فاآلية تجري مجرى قوله تعاىل :والِين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأ
ْ َ
َمث ًوى ل ُه ْم.[[[
وأ ّما كونهم أش ّد ضاللً من األنعام ،والزمه ثبوت ضال ٍل ما يف األنعام؛ فأل ّن الضالل يف األنعام

حقيقي ،فإنّها مهتدية بحسب ما لها من القوى املركّبة الباعثة لها إىل قرص اله ّمة يف
نسبي غري
ّ
ّ
األكل والتمتّع ،غري ضالّة فيام ُهيّأت لها من سعادة الحياة ،وال مستحقّة للذ ّم فيام أخلدت إليه،

تتوسل به إليها.
وإنّ ا تع ّد ضالّة بقياسها إىل السعادة اإلنسان ّية التي ليست لها وال ج ّهزت مبا ّ

وأ ّما هؤالء املطبوع عىل قلوبهم وأعينهم وآذانهم ،فالسعادة سعادتهم ،وهم مج ّهزون مبا

يوصلهم إليها ،ويدلّهم عليها من السمع والبرص والفؤاد ،لك ّنهم أفسدوها وضيّعوا أعاملهم ون ّزلوها
منزلة السمع والبرص والقلب التي يف األنعام ،واستعملوها فيام تستعملها فيه األنعام ،وهو التمتّع
من لذائذ البطن والفرج ،فهم أكرث وأش ّد ضاللً من األنعام»[[[.

بالحس والحركة ،أو الد ّراك ّية
وخالصة الفكرة بعد هذا البيان ،أنّه إذا كانت حياة اإلنسان متق ّومة
ّ
ّ
والضال قد عطّل حواسه من حيث غايتها الوجوديّة ومل يتح ّرك يف
والفعال ّية ،وكان اإلنسان الكافر

والحس واإلدراك والحركة والفعال ّية ،ومن كان هذا شأنه فهو
ضوئها ،فهو إذًا مبنزلة الفاقد للشعور
ّ

حكم بلحاظ الحياة العا ّمة املشرتكة.
مبنزلة امليت
ً
وجل.
جاديّة ،الدعاء األ ّول ،التحميد لله ع ّز ّ
[[[ -الصحيفة الس ّ
[[[ -سورة األعراف ،اآلية.179
[[[ -سورة مح ّمد ،اآلية.12
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،8ص.352
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بل هو ميت حقيقة وواق ًعا ال عىل نحو املجاز ،بلحاظ الحياة الطيّبة الحادثة للمؤمن ،لكون
خاص من
الكافر مستع ًّدا لتلك الحياة ،لك ّنه مل يس َع إىل تحصيلها ،ففقدها باختياره ،والفاقد للون
ّ
الخاصة من الحياة.
الحصة
الحياة مع كونه مستع ًّدا لها هو ميت حقيقة بلحاظ هذه
ّ
ّ
اإللهي ،لكونه يوظّف أدواته
فاملؤمن بلحاظ استجابته للدعوة النبويّة ،وانفعاله عن اإلنذار
ّ
ْ
لُنذ َِر
حي .كام يف قوله تعاىلِ :
اإلدراك ّية التي هي ّ
مؤشات الحياة فيسمع ،ويعقل ،قد وصف بأنّه َ ّ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
َ
آم ُنوا ْ
ين َ
َ َ َ َ
َ
اس َتج ُ
ين .[[[وقوله تعاىل :يَا أ ُّي َها ِال َ
ح َّق الق ْول ع الكف ِر َ
يبوا ِ َّل ِ
م ْن كن ح ًّيا َوي ِ
ِ
ِ
َ َ
ُْ ُ
ُ
َول َّ
ِلر ُسو ِل إِذا د َعك ْم ل َِما ييِيك ْم.[[[
َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ
ت َيبْ َع ُث ُه ُم َّ ُ
ون ۘ َوال َم ْو َ ٰ
الل .[[[وقوله
جيب الِين يسمع
وهذا ما َيفهم من قوله تعاىل :إِنما يست ِ
ُْ
و َما أن ْ َ
تعاىلَ :
ت ب ِ ُم ْس ِم ٍع َم ْن ِف الق ُبورِ .[[[أي الكفار الذين عطّلوا أثر الحياة يف ذواتهم بتعطيلهم
الوجودي ،ف ُوصفوا بأنّهم أموات وبأنّهم يف القبور
أجهزتهم الد ّراكيّة والفعاليّة املوصلة إىل الهدف
ّ
باعتبار ما ذكرناه من تحليل.
َ
ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َ ُّ ُ َ
وسياق قوله تعاىل قبل هذه اآليةَ :
و َما ي َ ْس َتوِي الع ٰ
ور َول
م وال ِصري ول الظلمات ول انل
ّ
ور َو َما ي َ ْس َتوي ْالَ ْ
اء َو َل ْالَ ْم َو ُ
ال ُر ُ
ح َي ُ
الظ ُّل َو َل ْ َ
ات ،[[[يبلور الفكرة بشكل أوضح.
ِ
ِ
َّ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ ْ ً َ َّ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
ت ربه مرِما فإِن ل جهنم ل يموت فِيها ول
ويقول ّ
العلمة تعقيبًا عىل قوله تعاىل :إِنه من يأ ِ
َيْ َ ٰ
ي ...« [[[ال ميوت فيها حتى ينجو من مقاساة أمل عذابها ،لكن منتهى عذاب الدنيا املوت ،وفيه
نجاة املجرم املعذّب ،وال يحيى فيها إذ ليس فيها يشء مام تطيب به الحياة وال خري مرج ًّوا فيها
حتى يقايس العذاب يف انتظاره»[[[.
فهذا االجتامع يف نفي الوصفني عن الكافر (ال ميوت فيها وال يحيا) مع كون الحياة واملوت
متقابالن تقابل امللكة وعدمها ،ومن خصائصهام املنطق ّية أنّهام ال يرتفعان ع ّمن من شأنه أن يتّصف
املنفي هو مفارقة الروح للبدن باعتبار الحياة اإلنسان ّية العا ّمة املشرتكة،
بهام ،أ ّن متعلّق املوت
ّ
املنفي هو الحياة الطيّبة ،فاملوت األ ّول مقابل سنخ حياة مخالف للحياة الثانية.
ومتعلّق الحياة
ّ
[[[ -سورة يس ،اآلية.70:
[[[ -سورة األنفال ،اآلية.24
[[[ -سورة األنعام ،اآلية.36
[[[ -سورة فاطر ،اآلية.22
[[[ -سورة فاطر ،اآليات.22-19
[[[ -سورة طه ،اآلية.74
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،14ص.198
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االستغراب
تأصيلية
بحوث
ّ

الحي يف النصوص الروائيّة،
وبنا ًء عىل هذا التحليل لحقيقة الحياة واملوت ،يتّضح معنى امليت
ّ
يل ...« :فالصورة صورة إنسان ،والقلب قلب حيوان ،مل يعرف باب
كالنص الوارد عن اإلمام ع ّ
[[[
الهدى فيتّبعه ،وال باب العمى فيص ّد عنه ،فذلك ميّت األحياء» .

عقل بال شهوة ،وركّب يف البهائم شهوة
وجل ركّب يف املالئكة ً
وما روي عنه« :إ ّن الله ّع ّز ّ
بال عقل ،وركّب يف بني آدم كليهام ،فمن غلب عقله شهوته فهو خري من املالئكة ،ومن غلبت
رش من البهائم»[[[.
شهوته عقله فهو ّ

فهذه التوصيفات ليست مجازيّة وال كنائ ّية ،بل حقيق ّية وواقع ّية تكوين ّية .ولوال الخروج عن
موضوع املقالة ألشبعنا البحث يف هذه النقطة[[[.
املستوى املنخفض من الحياة اإلنسان ّية

بنا ًء عىل ما تق ّدم ،يتّضح أ ّن هذه الحياة التي يعيشها اإلنسان عىل األرض تشكّل املستوى
املنخفض من الحياة اإلنسان ّية ،وقد اصطلح عليها القرآن الكريم «الحياة ال ُدنيا» ،وهذا الوصف
تضايفي يفيد وقوع ما يقابله بالرضورة وهي حياة من نوع آخر «عليا».
بـ»الدنيا» هو قيد
ّ

رش
ومن خصائص الحياة املنخفضة كام تق ّدم ،أنها زائلة فانية ،ومخلوطة باألعدام ،من ال ّ
والجهل واملرض والفقر والبؤس والحرمان واألمل والتعب والعناء واألرق والقلق ...لذا وصفها
القرآن الكريم بأنّها« :متاع الغرور»« ،متاع قليل»« ،شهوة»« ،لعب»« ،لهو»« ،زينة»« ،تفاخر»،
«تكاثر»« ،حطام»« ،ترف»« ،عرض»« ،خوض» ...وشبّه ذلك تشبيهات بديعة يف البالغة من حيث
املجاز واالستعارة والكناية.
ْ َْ
ْ
ُ َ َ ُ
ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُّ ْ َ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َ ُ
قال
ينة َوتفاخ ٌر بَيْ َنك ْم َوتكاث ٌر ِف الم َوا ِل
تعاىل :اعلموا َ أنما ال ْياة ادلنيا لعِب ولهو وزِ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
تاهُ ُمصف ًّرا ث َّم يَكون ُح َط ً
َو ْالَ ْو َلدِ ۖ ك َمثل غيْث أع َ
ج َ
ار ن َبات ُه ث َّم يَه ُ
يج ف َ
ب الكف َ
اما.[[[
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
اخ َتل َط به َن َب ُ
ادلنْ َيا ك َماء أن ْ َزلَاهُ م َِن َّ
ال َياة ِ ُّ
وقال تعاىل :إ ِ َّن َما َم َثل َ
ات ال ْر ِض م َِّما
الس َماءِ ف
ِِ
َ ٍ
َ
َ
َ
َ ْ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ٰ َ َ َ
ْ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ َّ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ َ
ون َعلَيْهاَ
ت الرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادِر
يأكل انلاس والنعام حت إِذا أخذ ِ
األعلمي للمطبوعات،
مؤسسة
الريض ،نهج البالغة ،رشح الشيخ مح ّمد عبده ،خرج مصادره الشيخ حسني
ّ
[[[ -الرشيف
األعلميّ ،
ّ
ّ
بريوت ،ج ،1ص.181
[[[ -الصدوق ،محمد بن عيل ،علل الرشائع ،تقديم محمد صادق بحر العلوم ،منشورات مكتبة الحيدريّة ،النجف األرشف،
1385ه1966-م ،ص.5
[[[ -أنظر :عجمي ،سامر توفيق ،الرتبية بنظرة فلسف ّية ،مركز األبحاث والدراسات الرتبويّة ،دار البالغة ،بريوت ،ط1439 ،1هـ2018-م،
ص.180-179
[[[ -سورة الحديد ،اآلية.20
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ََ َ َْ ُ َ ًَْ َْ َ َ ً َ َ َ َْ َ َ ً َ َ ْ َ َ ْ
َْْ
أتاها أمرنا لل أو نهارا فجعلناها ح ِص
يدا كأن ل ْم تغ َن بِالم ِس.[[[
ََ ُ َْ
َ ْ َ
َ ْ
اض ْ
ادلنْ َيا َك َماء َأن ْ َز ْلَاهُ م َِن َّ
ال َياة ِ ُّ
ب ل َ ُه ْم َم َث َل ْ َ
وقال أيضً ا :و
ات ال ْر ِض
الس َماءِ فاخ َتل َط بِهِ نب
ٍ
ِ
َ َ ْ َ َ َ ً َ ْ ُ ُ ّ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ّ َ ْ ُ ْ َ ً ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُّ ْ
َ
فأصبح هشِ يما تذروه الرياح ۗ وكن الل ع
ك ش ٍء مقتدِرا المال والنون زِينة الياة ِ ادلنيا ۖ
ُ َ ْ ٌِ ْ َ َ ّ َ َ ً َ َ ْ ٌ ِ َ
ً
َو ْالَاق َِي ُ
ات َّ
َ
الص ِ َ
الات خي عِند ربِك ث َوابا وخي أمل.[[[
فوص َف الحياة الدنيا بهذه األوصاف ،فع ّدها
يئ يف هذا السياق...»:
ّ
يقول
َ
العلمة الطباطبا ّ
متا ًعا ،واملتاع ما يقصد لغريه ،وع ّدها عرضً ا ،والع َرض ما يعرتض ث ّم يزول ،وع ّدها زينة ،والزينة هو
الجامل الذي يُضم عىل اليشء ليقصد اليشء ألجله ،فيقع غري ما قصد ويقصد غري ما وقع ،وع ّدها
عم يه ّمك ،وع ّدها لع ًبا ،واللعب هو الفعل الذي يصدر
له ًوا ،واللهو ما يلهيك ويشغلك بنفسه ّ
لغاية خيال ّية ال حقيق ّية ،وع ّدها متاع الغرور ،وهو ما يغ ّر به اإلنسان»[[[.

ّ
ّ
ّ
احلقيقية
حياة الكافر بني اللذة الماد ّية والسعادة

عب عنهام أمري املؤمنني يف
فث ّمة نظرتان إىل املستوى املنخفض من الحياة اإلنسانيّة ،قد ّ
وصفه للدنيا« :من أبرص بها بصَّ ته ،ومن أبرص إليها أعمته»[[[.

يل ،وتقوم عىل أساس منطق التعقّل ،وتنظر إىل الحياة املنخفضة
الرؤية األوىل هي اللحاظ اآل ّ
نظرة وسائل ّية أي كمطار إقالع ومحطّة انتقال ،إىل األبديّة والخلود والحياة الط ّيبة الحقيق ّية[[[.
يل ،تقوم عىل أساس منطق اإلحساس ،وترى الحياة املنخفضة
والثانية ،هي اللحاظ االستقال ّ
هدفًا قامئًا بذاته ،وموط ًنا يغرتف منها اإلنسان أقىص لذّته ،وكون التمتّع فيها هو حقيقة السعادة.

العلمة يف بيان الفرق بني املنطقني ...« :أ ّما منطق اإلحساس فهو يدعو إىل النفع
ّ
يقول
وأحس به اإلنسان ،فاإلحساس متوقّد شديد التوقان يف
الدنيوي ،ويبعث إليه ،فإذا قارن الفعل نفع
ّ
ّ
يحس اإلنسان بالنفع فهو خامد هامد ،وأ ّما منطق التعقّل فإنّ ا يبعث إىل
بعثه وتحريكه ،وإذا مل
ّ
يحس ،فإ ّن ما عند
ي أو مل
الحق ويرى أنّه أحسن ما ينتفع به اإلنسان
ات ّباع
ّ
أحس مع الفعل بنفع ما ّد ّ
ّ
ّ
الله خري وأبقى»[[[.
[[[ -سورة يونس ،اآلية.24
[[[ -سورة الكهف ،اآليتان.46-45 :
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،2ص.347-346
[[[ -نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص.159
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،4ص.115
[[[ -املصدر نفسه ،ص.119

االستغراب 23

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 1

332

االستغراب
تأصيلية
بحوث
ّ

إشكال بنيويًّا قد يُطرح يف خامتة املقالة ،وهو أنّه كيف ميكن
ً
ويف ضوء هاتني الرؤيتني نعالج
الجمع بني الفكرة التي تدور حولها هذه املقالة ،وبني ما من أ ّن الكافر يعيش سعي ًدا يف حياته،
ويطيب له العيش ،فيتلذّذ ،ويتمتّع ،ويفرح...؟؟؟

يئ هذا اإلشكال ذاته أثناء تفسريه لآلية التي تق ّدمت حول املعيشة
وقد طرح ّ
العلمة الطباطبا ّ
ربا نالوا من املعيشة أوسعها وألقت
ريا من امل ُ ْعرِضني عن ذكر الله ّ
الضنكا للكافر ،وهو «أ ّن كث ً
إليهم أمور الدنيا بأز ّمتها ،فهم يف عيشة وسيعة سعيدة»[[[.

والقرآن الكريم يؤكّد متتّع الكافر وتلذّذه بهذه الحياة املنخفضة.
ْ
ُّ ْ
َ َ َ ُ َّ َّ َ ْ َ ْ َ
ك إ َ ٰل َما َم َّت ْع َنا بهِ أَ ْز َو ً
اجا مِنْ ُه ْم َز ْه َرةَ ْ َ
ال َياة ِ
يقول تعاىل :ول تمدن عيني
ادلن َيا لِ َفت ِ َن ُه ْم
ِ
ِ
فِيهِ.[[[
ْ
َّ
ََ
ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُّ ْ
ٌ
ويقول:
ادلن َيا ِف الخ َِرة ِ إِل َم َتاع.[[[
وف ِر ُحوا بِالياة ِ ادلنيا وما الياة
ََ
َ َ ُ ُ ُّ ْ
َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ
ََْ
ُ
ادلن َيا
ِين كف ُروا ع انلَّارِ أذهبْ ُت ْم َط ّي ِ َبات ِك ْم ِف حيات ِكم
ويقول تعاىل :ويوم يعرض ال
ْ
َ ْ ََُْْ ْ َ َ ْ َْ َُْ ْ َ َ َ َ
ُ
ون.[[[
واستمتعتم بِها فالَوم تزون عذاب اله ِ
َ َّ
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َ َ
َ ِ ْ َ ِ َََْ َْ ُ
اه ْم ِف ْ َ
ال َياة ِ
ِين كف ُروا َوكذبُوا بِل ِقاء الخِرة وأترفن
ويقول تعاىل :وقال المل م ِْن قو ِمهِ ال
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُّ ْ َ َ َ ٰ َ َّ َ َ ٌ ْ ُ ُ ْ َ ُ
َ
ش ُب م َِّما ت َ
ك ُل م َِّما تأكلون مِن ُه َوي َ
ش ُبون.[[[
ادلنيا ما هذا إِل بش مِثلكم يأ
لكن ،يالحظ القارئ ،أ ّن القرآن الكريم قد قرن يف اآليات بني هذه املتعة واللذّة والفرح مبا
يوحي بزوالها وفنائها ،وعدم غائيّتها بالذات ،وأنّها ستنقلب نقمة.

يئ تعقي ًبا عىل اآلية الثانية ...« :الحياة الدنيا بالقياس إىل اآلخرة إنّ ا
ّ
يقول
العلمة الطباطبا ّ
الحق إذا أخذت مق ّدمة لها يكتسب بها رزقها ،وأ ّما إذا أخذت مطلوبة باالستقالل،
تكون من
ّ
فليست إلّ من الباطل الذي يذهب جفاء وال يُنتفع به يف يشء»[[[.

ويقول يف بيان معنى اآلية الثالثة« :واملراد باالستمتاع بها استعاملها واالنتفاع بها لنفسها ال
لآلخرة والتهيؤ لها ،واملعنى يُقال لهم حني عرضهم عىل النار :أنفذتم الطيبات التي تلتذّون بها يف
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،14ص.243
[[[ -سورة طه ،اآلية.131 :
[[[ -سورة الرعد ،اآلية.26 :
[[[ -سورة األحقاف ،اآلية.20 :
[[[ -سورة املؤمنون ،اآلية.33
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،11ص.383
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حياتكم الدنيا واستمتعتم بتلك الطيّبات ،فلم يبق لكم يشء تلتذّون به يف اآلخرة»[[[.

دليل «عىل أنّهم ما كانوا يرون لإلنسان إلّ كامل الحيوان ،وال فضيلة إّال يف
ويعترب اآلية األخرية ً
التوسع واالسرتسال من اللذائذ الحيوانّية ،كام قال
إل يف التمكّن من
األكل والرشب ،وال سعادة ّ
ّ
تعاىل( :أولئك كاألنعام) ،وقال( :والذين كفروا يتمتّعون ويأكلون كام تأكل األنعام)»[[[.

الغني من
مبني عىل مقايسة
ث ّم يجيب ّ
ّ
العلمة عن شبهة تلذّد الكافر ومتتّعه ،بقوله« :وفيه أنّه ّ
معيشة الفقري بالنظر إىل نفس املعيشتني ،واإلمكانات التي فيهام ،وال يتعلّق نظر القرآن بهام من هذه
الجهة البتّة ،وإنّ ا تبحث اآليات فيهام مبقايسة املعيشة املضافة إىل املؤمن ،وهو مسلّح بذكر الله
واإلميان به ،من املعيشة املضافة إىل الكافر النايس لربّه ،املتعلّق النفس بالحياة الدنيا ،األعزل من
اإلميان ،وال ريب يف أ ّن للمؤمن حياة ح ّرة سعيدة يسعه ما أكرمه ربّه به من املعيشة وإن كانت بالعفاف
والكفاف أو دون ذلك ،وليس لل ُمعرِض عن ذكر ربّه إال عدم الرضا مبا وجد والتعلّق مبا وراءه»[[[.

فث ّمة خلط كبري يف هذا النحو من الشبهات بني السعادة الحقيق ّية وبني اللذّة املؤقّتة ،فإنّه ال
ّ
شك يف أ ّن الكافر يتلذّذ ويتمتّع يف حياته؛ وذلك أل ّن اللذّة هي عبارة عن حصول ما يالئم ق ّوة من
قوى النفس ،فمن يتح ّرك يف ضوء ق ّوته الشهويّة لجذب املالئم يشعر باللذّة ،كام يف أكل لحم
الخنزير ،أو رشب الخمر ،أو الزنا ،وكذلك الذي يتح ّرك يف ضوء ق ّوته الغضب ّية يف دفع املنافر يشعر
بلذّة االنتقام والتشفّي[[[ .لكن السعادة الحقيق ّية ليست يف ذلك ،وإنّا هي مبعنى وصول الكائن
إىل كامل طبيعته بخروج قابل ّياته من الق ّوة إىل الفعل ّية ،وبعبارة أخرى الحياة الط ّيبة هي بتحقيق
خلِق اإلنسان من أجله.
السبب الذي ُ

هذه النزعة املا ّديّة التي ميثّلها فرعون يف نظرته إىل الحياة ،حيث «يرى أن ال حقيقة لإلنسان
إلّ هذه البنية الجسامن ّية التي تعيش ث ّم تفسد وتفنى ،وأن ال سعادة له إال نيل هذه اللذائذ املا ّديّة
الفانية.[[[»....
ََُ
ويف املقابل ،إ ّن السحرة ُعرضت عليهم دنيا فرعون ،لك ّنهم رفضوها ،رغم تهديد فرعون :لق ّ ِط َع َّن
َ
َ
ُ
ْ
َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ
ُ َ َ ُ
ك ْم ِف ُجذ ِ
أيْدِيَك ْم َوأ ْر ُجلك ْم م ِْن خِل ٍف ولصل ِبن
الحق« ،فهم
وع انلَّخ ِل [[[وذلك بعدما رأوا من ّ
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،18ص.224-223
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،15ص.31
[[[ -املصدر نفسه ،ص.244-243
[[[ -أنظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،9ص.42
[[[ -املصدر نفسه ،ج ،14ص.195
[[[ -سورة طه ،اآلية.71
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يرون ما يع ّده فرعون حقيقة من أمتعة الحياة الدنيا من مالها ومنزلتها رسابًا خياليًّا وزينة غا ّرة باطلة»؛
َّ
َ َ
َ ْ ُ ْ َ َ َ َٰ َ َ َ َ
ْ َّ
لذلك قالوا له لن نؤث ِرك ع ما ج
ات َوالِي ف َط َرنا« ،[[[وعىل ذلك فال يهابون أن
اءنا م َِن الَيِن ِ
يخرسوا يف حياتهم الدنيا الداثرة ،إذا ربحوا يف الحياة األخرى الخالدة ،وذلك قولهم لفرعون  -وهو
ْ
ْ َ َْ َ َ
َّ َ َ ْ
َ
َ َ َ ُّ ْ َ [[[ [[[
ٰ
اض ۖ إِنما تق ِض ه ِذه ِ الياة ادلنيا. » 
جواب تهديده إيّاهم بالقتل  :اق ِض ما أنت ق ٍ
ومث ّة مناذج عديدة يف القرآن الكريم تؤكّد هذه الحقيقة ،يف املقارنة بني الحياة الوهم ّية وما
ميازجها من املتعة واللذّة ،وبني الحياة الط ّيبة الحقيق ّية ،منها منوذج الصاحبني ،اللذين رسد الله
قصتهام يف سورة الكهف (اآليات .)54-23 :ومنوذج قارون والذين أوتوا العلم ،وقد حىك
تعاىل ّ
قصتهام يف سورة القصص (اآليات.)38-67 :
الله تعاىل ّ

والخالصة أ ّن السعادة الحقيق ّية -التي هي غاية ما يتش ّوقها ّ
كل إنسان عىل ح ّد تعبري الفارايب،[[[-
والحياة الط ّيبة ،هي تلك الحياة املتل ّبسة بالخل ّو من األعدام ،واملتحلّية باألبديّة والخلود ،ولن
األخروي ،ويبقى بحثه عنها خارج هذه الرؤية سع ًيا وراء
الديني-
يعرث عليها اإلنسان خارج املنظار
ّ
ّ
وهمي عىل نحو الجهل املركّب ،يحسبه الظآمن
الرساب ،وإن عرث عىل السعادة تص ّو ًرا ،فهو شعور
ّ
َ
َ
ُ
َ
َّ ُ
َ ْ
ْ َ ُ ْ َ َ
َ َّ َ َ َ ُ
ماء ،رسعان ما
يع ٍة ي َس ُب ُه الظ ْمآن
اب ب ِ ِق
ينكشف خطؤه باملوت والِين كفروا أعمالهم كس ٍ
َ
َ
َ
اء َح َّ ٰ َ َ َ ُ ْ
َم ً
ي ْدهُ شيْ ًئا.[[[
ت إِذا جاءه لم ِ

فال ميكن لغري املؤمن املتّقي املهتدي املستقيم الصالح ،أن يتل ّبس بالحياة الط ّيبة ،وإن متتّع
وتلذّذ بالحياة املنخفضة؛ ألنّها سنخ لذّة ومتعة ينغّصها الفناء وتك ّدرها األعدام ،فهي حياة متو ّهمة
ال َياةُ
العلمة الطباطبايئ ،يف بيان معنى قوله تعاىلَ :
و َما َهٰ ِذه ِ ْ َ
خراف ّية خيال ّية ،وعىل ح ّد تعبري ّ
ْ ّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ِإَون َّ
ُّ
َ
ادلنْ َيا إ َّل ل َ ْه ٌو َولَعِ ٌ
ْ
َ
ُ
ه َ
ادل َار ْالخ َِرة ل ِ َ
الي َوان ۚ لو كنوا يعلمون« ،[[[يفيد ذلك أ ّن اإلنسان
بۚ
ِ
عم هو أه ّم وأوجب من غايات
املتمتّع بهذه الحياة غري مشتغل ّ
إل باألوهام ،وأّنه مشغول بها ّ
وجوده وأغراض روحه فهو يف حجاب مرضوب عليه يفصل بينه وبني حقيقة ما يطلبه ويبتغيه من
َ َْ
الحياة .وهذا هو الذي يشري إليه قوله تعاىل ،وهو من خطابات يوم القيامة :لَ َق ْد ُكنْ َ
ت ِف غفل ٍة
ْ َٰ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ص َك ْالَ ْو َم َحد ٌ
ك غ َِط َ
اء َك َف َب َ ُ
مِن هذا فكشفنا عن
ِيد.[[[»[[[
[[[ -سورة طه ،جزء اآلية.72
[[[ -سورة طه ،تتمة اآلية.72
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،14ص.196
[[[ -الفارايب ،أبو نرص ،التنبيه عىل سبيل السعادة ،تحقيق وتعليق الدكتور جعفر آل ياسني ،دار املناهل ،ط1987 ،2م ،ص.49
[[[ -سورة النور ،اآلية.39
[[[ -سورة العنكبوت ،اآلية.64
[[[ -سورة ق ،اآلية.22
[[[ -امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،9ص.42
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املصادر واملراجع
 .1القرآن الكريم.
 .2ابن سينا ،حسني بن عبد الله ،املباحثات ،تحقيق وتعليق محسن بيدارفر ،انتشارات بيدار ،قم،
مطبعة أمري ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.
 .3السهروردي ،يحيى (املعروف بشهاب الدين) ،كتاب التلويحات ،مجموعة مصنفات شيخ
اإلرشاق ،تصحيح ومقدمة هانري كُربن ،نرش بزوهشكاه علوم انساىن ومطالعات فرهنيك ،طهران،
1380هـ.ش.
 .4الرشيف الريض ،نهج البالغة ،رشح الشيخ محمد عبده ،خرج مصادره الشيخ حسني األعلمي،

ج ،1مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت.

 .5الشريازي ،محمد (املعروف بصدر الدين أو مال صدرا) ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية
األربعة ،ج ،6دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة1410 ،هـ1990-م.
 .6الشريازي ،محمد بن إبراهيم (املعروف بصدر املتألهني) ،الشواهد الربوبية يف املناهج
السلوكية ،مع حوايش الحكيم املحقق الحاج مال هادي السبزواري ،تعليق وتصحيح وتقديم السيد
جالل الدين اآلشتياين ،الطبعة الثانية ،املركز الجامعي للنرش1981 ،م ،مؤسسة التاريخ العريب.
 .7الصدوق ،محمد بن عيل ،علل الرشائع ،تقديم محمد صادق بحر العلوم ،منشورات مكتبة
الحيدرية ،النجف األرشف1385 ،هـ1966-م.
.8

الطباطبايئ ،محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،14دار الكتب اإلسالمية ،طهران،

.9

الطباطبايئ ،محمد حسني ،نهاية الحكمة ،بتعليقة محمد تقي مصباح اليزدي ،دار الكتاب

1372هـ.ش.

اإلسالمي ،بريوت م /5:ف.6:

 .10الطويس ،محمد بن محمد بن الحسن (املعروف بنصري الدين) ،تجريد االعتقاد ،حققه
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محمد جواد الحسني الجاليل ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ،الطبعة األوىل1407 ،هـ.
 .11الفارايب ،أبو نرص ،التنبيه عىل سبيل السعادة ،تحقيق وتعليق الدكتور جعفر آل ياسني ،دار
املناهل ،ط1987 ،2م.
 .12املشارع واملطارحات ،مجموعة مصنفات شيخ اإلرشاق ،تصحيح ومقدمة هانري كُربن،
نرش بزوهشكاه علوم انساىن ومطالعات فرهنيك ،طهران1380 ،هـ.ش.
 .13املعارج.23-19 ،
 .14امليزان يف تفسري القرآن ،السيد محمد حسني الطباطبايئ1375( ،هـ1956 -م) ،ترجمة:
سيد محمد باقر موسوي همداين -منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات -بريوت -لبنان.
 .15الطويس ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد ،دار األضواء ،بريوت ،الطبعة
الثانية1406 ،هـ1986-م،
 .16العاميل ،حسن محمد ميك ،اإللهياة عىل هدى الكتاب والعقل ،محارضات الشيخ جعفر
السبحاين ،ج ،1الدار اإلسالمية ،ط ،2بريوت1410 ،هـ1989-م.
 .17بداية الحكمة ،السيد محمد حسني الطباطبايئ ،تحقيق :عباس عيل الزارعي السبزواري-
.1418
 .18عجمي ،سامر توفيق ،الرتبية بنظرة فلسفية ،مركز األبحاث والدراسات الرتبوية ،دار
البالغة ،بريوت ،ط1439 ،1هـ2018-م.
 .19ماير ،إرنست ،هذا هو علم البيولوجيا -دراسة يف ماهية الحياة واألحياء ،ترجمة عفيفي
محمود عفيفي ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،277املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت2002 ،م ،الفصل األول.
 .20نهاية الحكمة (مؤسسة النرش اإلسالمي)  -السيد محمد حسني الطباطبايئ ،قم – .2019
 .21رسالة يف اعتقاد الحكامء ،مجموعة مصنفات شيخ اإلرشاق ،تصحيح ومقدمة هانري
كُربن ،نرش بزوهشكاه علوم انساىن ومطالعات فرهنيك ،طهران1380 ،هـ.ش.
 .22مطهري ،مرتىض ،العدل اإللهي ،ترجمة محمد عبد املنعم الخاقاين ،الدار اإلسالمية،
بريوت ،ط1405 ،2هـ1985-م.
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fallen in the nineteenth century, proceeding to the following
phases of modernism. He relies on the phenomenological
system of the Italian philosopher Franz Brentano, explains its
critical aspects, and strives to analyze its elements, especially
in light of Brentano’s enterprise which calls for a reformation
of modern Western philosophy which has deviated from its
aims to establish theoretical knowledge.
 In “The Good Life According to the Holy Quran”, Samer
Tawfik Ajami, a researcher in Islamic thought, strives to
delve into the thought of the scholar and philosopher Sayyed
Mohammad Hussein Tabataba’i to discover the meaning of
life in his divine philosophy.

In “A Study of the Economic System from an Islamic
Viewpoint”, Sheikh Hassan Ahmad al-Hadi, a researcher in
Islamic thought and an instructor at Al-Mustafa International
University, develops an epistemological theory for
understanding the Islamic economic system. Elucidation of
this topic is done by reference to the Holy Quran and on the
basis of the most prominent points advanced by Islamic thought
concerning economic management and the organization of
public life.
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as a mode of life in modern Western societies, and its effects
on the social, economic, and cultural domains.
 In “Post-Modernism and Challenges Posed by the Existential
Crisis”, the Iranian researcher Sayyed Ahmad Rahnema’i
provides insight into the existential crisis during the era of
post-modernism, an important and contemporary phase in the
history of the West. Rahnema’i considers that the “meaning
of life” has always been one of the greatest challenges faced
by human intellect, perpetually stirred by circumstances and
social situations to become the most prominent dilemma faced
by humans.
 The section entitled “The Islamic World and the West” includes
the following articles:

Under the heading “Westernization: Another Aspect
of Western Hegemony”, Sayyed Hashem Al-Milani, a
researcher on Islamic thought, profoundly approaches the
epistemological and sociological motives and historical
sources of Westernization, focusing on the Ottoman period to
demonstrate the complex and extremely delicate link between
the Islamic World and colonization.
 In “The Critique of the Ontological Foundation of Modernism”,
the Lebanese intellectual Mahmoud Haidar strives to specify the
epistemological foundations for criticizing the West according
to the Egyptian intellectual Mohammad Othman al-Khasht.
This is achieved by investigating the critical methodology in a
number of rich works by al-Khasht on philosophy, sociology,
critical theology, and the philosophy of religion.

In “Crisis of European Awareness”, Professor Khanjar
Hamiye, a philosophy instructor at the Lebanese University,
surveys the ontological pitfalls where European awareness has
AL-ISTIGHRAB
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intellect and the intelligible”, and “the best of world-orders”.

In his essay entitled “Hostile Discourse as a Western
Technique”, the Algerian researcher Sa’d Abdel-Salam
examines a new and exceptional aspect of modern life,
taking into account Western exploitation of media intended
to propagate hatred and wariness of the other, especially the
Muslim other.
 In “The Meaning of Life and the Existential Crisis”, the
Egyptian researcher Sabrine Zaghloul al-Sayyed follows
the implications of the philosophical discussion in the West
on the meaning of life, and examines the existential crisis
reflected by those implications. Al-Sayyed strives to provide a
thorough analytical critique on the most prominent modernist
philosophers who attributed a negative and pessimistic
meaning to human existence.
 In his essay, “How Anthropological Principles Refute Adler’s
Style of Life”, the Iranian researcher Amir Qurban Poor
criticizes the anthropological theory presented by the Austrian
psychiatrist and intellectual, Alfred Adler, which exerted a
profound influence in crystallizing the concept “style of life”.
Qurban Poor proceeds to discuss this concept in light of the
intellectual tenets of Islam.
 In the study entitled “How Has Philosophy Affected the
Meaning of Modern Life”, the Algerian researcher Nathir
Bosba’ considers some manifestations of transformation
in Western philosophical thought and the epistemological,
cultural and humane effect of this transformation on the form
and meaning of life in modern Western civilization.
 Under the heading “Critique of Consumption in the West”, the
Moroccan researcher Hamid Lashhab examines consumption
23 االستغراب
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Summary of the Research Essays
Included in the 23th Issue of Al-Istighrab
The 23rd issue of the journal Al-Istighrab, published in the
summer of 2021, examines the meaning of human life as
perceived by the West. This issue includes several studies which
tackle various aspects of the Western viewpoint on existence,
in addition to specialized essays on religious scholarship and
criticism of the West. In what follows is a brief overview of the
articles, presented in order of category.
 Under the heading “Meaningfulness and Futility in the West”,
the senior editor of Al-Istighrab, Mahmoud Haidar, presents an
introductory essay on this issue’s main topic. This is followed
by the main body of selected articles, the contents of which are
summarized in the ensuing paragraphs.
 “A Deceptive Façade” includes a condensed version of the
Singaporean Professor Kishore Mahbubani’s examination of a
critical dimension of modern Western civilization, namely the
nature of Western “assistance” which the U.S. and European
governments dispatch to third world countries under the
pretense of humanitarian aid.
 In “The Metaphysics of the Optimum Life”, the Iranian
scholar Massoud Azerbaijani presents significant philosophical
propositions related to the essential nature of human life.
Azerbaijani relies on a set of concepts established by the
Islamic philosopher and theologian Mulla Sadra which form
his outlook on the metaphysical aspect of life, namely the
“primacy of being”, “substantial motion”, “the unity of the
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