منهجية الفاروقي في قراءة النموذج المعرفي الغربي
ّ

شرط املعرفة وضرورة النقد

[*][[[

حسان عبد هللا حسان

مل يكن اتّصال الغرب بالرشق عمو ًما ،وبالجغرافيا العرب ّية اإلسالم ّية عىل وجه الخصوص،
سوى تواصل هيمنة وغلبة .تلك هي الخالصة الكربى البادية للعيان منذ نهاية القرن التاسع عرش
أي مدى كان للغرب املهيمن
وحتى يومنا هذا .ما الذي نشأ من هذا االتّصال غري املتكافئ ،وإىل ّ
من أثر عىل مسارات التقدّ م والتنمية واالستقالل السيايس واالقتصادي والثقايف عىل مجتمعاتنا؟
تسعى الدّ راسة إىل الكشف عن الوعي املنهجي للفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف
الغريب ،وتحديد املنطلقات الفكريّة لهذه القراءة املنهج ّية ،والتعرف عىل األدوات املنهج ّية التى
استخدمها الفاروقي يف هذه القراءة .وذلك بهدف استخالص الخربة املعرف ّية للفاروقي يف ال ّنظر
للنموذج املعريف الغريب باعتبارها خرب ًة مضاف ًة نحو التأسيس املعريف الحضاري لألمة يف نظرتها
إىل اآلخر وتحديد ضوابط التثاقف الحضاري معه ،وذلك من خالل االعتامد عىل منهج ّية تحليل
النص “الفاروقي” يف جوانبه املتعدّ دة ،واستخالص ألدواته املنهج ّية ومفاهيمه التحليلية التى
قدمها يف قراءته للنموذج املعريف الغريب.

ّ
املحرر

اتّصل املسلمون بالغرب يف العصور اإلسالم ّية الباكرة ،فعرفوا حضارته واستوعبوها ،دون أن
يتأث ّروا بها يف تص ّوراتهم ورؤاهم األساسيّة ،وذلك بفضل الق ّوة ال ّنفسيّة من ناحية ،وامتالك القدرة
املعرف ّية واملنهج ّية املستم ّدة من الرؤية الكل ّية املستقلّة واملتف ّردة والتص ّور الحضاري الشامل من
وأسسوا حضارة عرفت يف التاريخ اإلسالمي
ناحية أخرى .ثم تجاوز املسلمون حضارة الغربّ ،
ونسبت إىل عقيدتهم ودينهم وهي “الحضارة اإلسالمية”.
[*] -باحث وأستاذ يف جامعة دمياط – جمهورية مرص العربية.
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ثم كان اللقاء الثاين عىل “خوف من الغرب وفكره وعمله” ،والذى تزامن مع الرتاجع الحضاري
للعقل املسلم وإصابته بالجمود والذبول الفكري ،وفقدانه لق ّوته ال ّنفسيّة وقدراته املعرفيّة
مؤسسة الخالفة ذاتها ـ هذا مع بروز
واملنهج ّية الذات ّية الدافعة ـ والذى تجاوز يف خطورته فقدان ّ
التف ّوق الغريب يف مجال العلوم واالكتشافات العلم ّية ،أو ما ميكن أن نُس ّميه بـ”األرصدة املادية
للحضارة” ،وتزامن ذلك ـ أيضً ا ـ باالحتالل الغريب العسكري للعامل اإلسالمي امل ُفكّك سياسيًا
وفكريًا ،فكان “االستدراج” الفكري والثقايف أداة الغالب ،واالستتباع حيلة املغلوب وحالته.

تح ّرك العقل املسلم إزاء هذا االتّصال الثاين بالغرب حركتني :األوىل ،حركة الخائف واملتوجس
من “االنصهار” و“الذوبان” يف نهر التف ّوق الغريب ،وسارت هذه الحركة يف مسارين أساسيني،
األ ّول :متثّل يف ات ّجاه التعبئة والتحذير للعقل املسلم من “االستالب”و”الغزو الفكري والثقايف”
و”التغريب” كام عند رشيد رضا ،ومحي الدين الخطيب ،ومصطفى صربي ،وجالل آل أحمد.
واملسار الثاين :تب ّنى دعوة “املقاومة” و“استعادة الهوية” يف مقابل “اآلخر” ،فظهرت يف صورة ردود

تحمل عناوين “اإلسالم واملدنية”“ ،الدين والعلم” ،كام عند محمد عبده ،ومصطفى الغالييني،
وأحمد عزت باشا ،أو يف دعوات تجديديّة كام عند محمد إقبال ،أما الحركة الثانية للعقل املسلم،
فهي حركة يبدو فيها طابع “التسليم” بتف ّوق الحضارة الغربية وتف ّوق حضارته ونهضته ،وسارت
هذه الحركة – أيضً ا – يف مسارين :األ ّول ،حاول التوفيق بني عنارص الذات األصيلة وما أنتجه
الفكر الغريب من نظريات واكتشافات تحت عنوان “التوفيق” بني منجزات هذه الحضارة وبني
املبادئ اإلسالمية كام عند الطهطاوي ،أ ّما املسار الثاين ،اتخذ من منهج ّية “النقل واالقتباس”
طريقًا الستعادة الدور واملكانة ،وهو ما عرف مبسار “التغريب” ،ويظهر جل ًيا عند طه حسني،
وإسامعيل مظهر ،ونامق كامل ،ومدحت باشا ،ورضا خان.
ويف ال ّنصف الثاين من القرن العرشين ظهر مسار آخر يف تناول الفكر الغريب وقراءته ،يقوم عىل
االنطالق من الذات ،ومن استحضار القوة الدافعة الوجدان ّية ،مع امتالك املنهج ّية املعرف ّية الذات ّية؛
أسسوا لهذه
وذلك بهدف تحقيق االستيعاب القائم عىل
ّ
التبص والبصرية الحضارية .ومن الذين ّ
“املدرسة الحضارية” مرتىض مطهري ومحمد حسني الطباطباىئ يف “أسس الفلسفة واملذهب
الواقعي” ،ومحمد باقر الصدر يف “فلسفتنا” و”األسس املنطقية لالستقراء” ،وعيل رشيعتي يف
“العودة إىل الذات” ،وعيل ع ّزت بيجوفيتش يف “اإلسالم بني الرشق والغرب” ،ومراد هوفامن
يف “اإلسالم كبديل” ،وغريهم ممن ساهموا يف تأسيس قراءة معارصة للفكر الغريب ال تقوم عىل
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حضاري قائم عىل
“الخوف” أو “التعبئة” أو “االستالب” أو “ التلفيق” ،بل تقوم عىل تأسيس منظور
ٍّ
االنفتاح عىل اآلخر واستيعابه ،انطالقًا من الثوابت الحضاريّة التي قامت عليها الشخص ّية املسلمة،
واستهدافًا الستعادة ال ّدور واملكانة وفقًا لهذه الثوابت الحضاريّة.
كام اهت ّم “الوعي اإلسالمي” خالل العقدين األخريين بال ّنظر إىل النموذج املعريف الغريب من
خالل تأسيس آليات لدرسه ونقده ال س ّيام آليات إبراز “التح ّيز” املعريف يف هذا النموذج .وهو
ما أشار إليه عبد الوهاب املسريي يف تقدميه لبحوث مؤمتر “إشكالية التحيز” ،والذي رصد فيه
مجموعة من التحيّزات يف النموذج املعريف الغريب منها :التحيّز الطبيعي املادي عىل حساب
اإلنساين وغري املادي ،تحيّز للعام عىل حساب الخاص ،تحيّز للمحسوس واملحدود وما يُقاس
والل محدود وما ال يقاس والكيفي ،وتح ّيز للبسيط والواحدي
والكمي عىل حساب غري املحسوس ّ
واملتجانس عىل حساب املركّب والتع ّددي.
وإسامعيل راجي الفاروقي ( )1986-1921ممن ينتمون إىل هذه املدرسة الحضارية يف قراءة
الفكر الغريب ومنوذجه املعريف قراءة تستند إىل استدعاء تلك الق ّوة الوجدان ّية الدافعة ،واستحضار
أسس املنهج ّية املعرف ّية التوحيديّة.

ويدعو الفاروقي يف رؤيته الحضاريّة إىل التّثاقف الحضاري مع الحضارات القامئة بصفة عامة،
ومع الغرب بصفة خاصة ،انطالقًا من املوقف الحضاري اإلسالمي القادر عىل االنفتاح واالستيعاب
ظل ثوابته ورؤاه األصيلة “ ...إ ّن حضارتنا اإلسالميّة مفتوحة غري منغلقة .وال ّ
شك
ثم التجاوز يف ّ
أن وجد واالستفادة منه يف تعزيز األ ّمة وتنمية مواردها وازدهارها.
أنّنا مكلّفون بتحصيل العلم ّ
فقد حثّنا الله تعاىل عىل العلم وتلقيه وفضل الذين يعلمون عىل الذين ال يعلمون ،وفرض
كل مسلم ومسلمة ،من املهد إىل اللّحدّ .
ودل عىل أ ّن الحكمة
رسول الله طلب العلم عىل ّ
أن وجدها .وما من دين وال ثقافة يف الدنيا رفعت شأن العلم والتعلّم وحثّت
ضالة املؤمن يأخذها ّ
الناس عىل طلبه كام فعل اإلسالم”[[[.

ويطرح – أيضً ا -رشوطًا ع ّدة للتثاقف الحضاري مع الغرب ،ال سيّام فيام يتعلق بدرس العلوم
التي يتفوق فيها يف اللحظة الحاليّة “...أ ّولها إتقان العلم والهيمنة عليه ،أي اإلملام التام والتف ّهم
لكل ناحية من نواحيه .فالتع ّرف السطحي بالعلم ال يكفي وال يغني واالكتفاء به جرم .عىل
الكامل ّ
املسلم الذى يطلب العلم عند الغرب وأن ينفذ إىل كافة الحقول واملكامن ،ويحيط بتاريخ العلم
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل“ :حساب مع الجامعيني” ،مجلة املسلم املعارص ،العدد ،31مايو  ،1982ص.49
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ومنجزاته ،ويدرك مناهجه النظريّة ومسالكه العمليّة ،ويعرف مشاكله وآماله حتى يقف عىل نشأته
وحاجاته وإمكانياته”[[[.

وتسعى الدّ راسة الحال ّية إىل الكشف عن الوعي املنهجي للفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف
الغريب ،وتحديد املنطلقات الفكريّة لهذه القراءة املنهجيّة ،والتّع ّرف عىل األدوات املنهجيّة التى
استخدمها الفاروقي يف هذه القراءة .وذلك بهدف استخالص الخربة املعرفيّة للفاروقي يف ال ّنظر
للنموذج املعريف الغريب ،باعتبارها خرب ًة مضافة نحو التأسيس املعريف الحضاري لأل ّمة ،وذلك
من خالل االعتامد عىل منهج ّية تحليل ال ّنص عند “الفاروقي” يف جوانبه املتع ّددة ،واستخالص
ألدواته املنهجيّة ومفاهيمه التحليليّة التى ق ّدمها يف قراءته للنموذج املعريف الغريب.
و بنا ًء عىل ما تق ّدم تحاول الدراسة الحال ّية اإلجابة عىل ثالثة أسئلة أساس ّي ٍة تتالقى مع عنوان
الدراسة وأهدافه ،وهي:
ما اإلطار املرجعي الذي يستند إليه الفاروقي يف منوذجه التفسريي؟

ما ال ّدوافع الحضارية للفاروقي يف قراءة النموذج املعريف الغريب؟

كيف قرأ الفاروقي النموذج املعريف الغريب وأدواته املنهج ّية املستخدمة يف هذه القراءة؟

ّ
ّ
مفاهيمية
محددات
 - 1املنهج ّية

ُ ٍّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ً ْ َ ً
شعة َومِنهاجا
لغة :املنهج أو املنهاج هو الطريق الواضح ،ويف القرآن ل ِك جعلنا مِنكم ِ
{سورة املائدة ،اآلية ،}48قال صاحب املفردات :النهج الطريق الواضح ،ونهج األمر وأنهج:
وضح ،ومنهج الطريق ومنهاجه[[[.

اصطال ًحا :املنهاج ّية هي”علم بيان الطريق والوقوف عىل الخطوات...أو الوسائط والوسائل
التى يتحقق بها الوصول إىل الغاية ،عىل أفضل وأكمل ما تقتضيه األصول واألحوال...واملنهجية
مصد ًرا البتغاء الرشد...من خالل تحديد املراحل والتمييز بني املستويات والتحقق من عالمات
ي ِكن السالك من التزام جادة املسار
االستدالل عند املفارق وإدراك مراجع االتصال بحيث ُ َ
وتعرف مناكب االستدالل ،فاملتابعة واللحاق”[[[.
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل“ :حساب مع الجامعيني” ،م.س ،ص.49
[[[ -األصفهاين ،الراغب :مفردات ألفاظ القرآن ،ال ط ،دمشق ،دار القلم ،1992 ،ص.825
[[[ -أبو الفضل ،منى عبد املنعم :نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظري اإلسالمي بني املقدمات واملقومات ،ال ط ،القاهرة ،املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،1996 ،ص.8
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ريا ،يشري ملكاوي إىل
واملنهجيّة عىل هذا النحو تتفاعل مع عوامل أخرى يف اإلنسان تأث ّ ًرا وتأث ً
ثالثة عنارص تؤث ّر يف منهج ّية تفكري اإلنسان ووعيه بالواقع “األ ّول هو املدركات القبلية املستق ّرة
يف ذهن اإلنسان ،وتتمثّل عادة مبجموعة املبادئ والقيم التى تتصل بالفطرة أو تأىت من النظم
والظروف االجتامعية ،والثاين هو األدوات التى يستخدمها والعمليات العقل ّية والشعوريّة وملكات
الحدس والخيال واإلرادة التى ميارسها ،والثالث هو الحقائق املوضوعيّة املرتبطة بالواقع؟ أي
خصائصه الكمية والكيفية ،وعالقاته مبا حوله .ويتم التفاعل بني هذه العنارص يف العقل اإلنساين
الذي يقوم بتنظيمها ضمن ما يُس ّمى بالخربة اإلنسان ّية ،وهذه الخربة هي املضمون الذى يستخدمه
الوعي لفهم الواقع الطبيعي واالجتامعي ،وإدراك موضوعاته وظواهره ،وتفسريها وبيان دالالتها
وإمكانات توظيفها يف الفهم والسلوك”[[[.
وهنا ال ب ّد من اإلشارة إىل التفاعل الذي تم بني الفاروقي والحضارة الغربية ،حيث التقى بها يف
فرتة مبكرة من حياته واهت ّم باستيعاب النموذج املعريف الغريب يف أصوله وفروعه ،حيث درس يف
الجامعة األمريكية ببريوت ،ثم جامعة إنديانا ،ثم جامعة هارفارد ،ثم جامعة ماكجل بكندا ،وجامعة
اللهوت وتع ّرف
ريا جامعة متبل بفالديفيا .وقىض سنتني يف كل ّية ّ
شيكاغو ،ثم جامعة رساكيوز ،وأخ ً
عن قرب عىل الفكر الديني املسيحي يف الغرب ،وألف كتاب ( )Christian Ethicsاألخالق
املسيحية ،هذا باإلضافة إىل دراسته التأصيليّة ودرسه لإلسالم والعلوم الرشعيّة يف األزهر الرشيف
( )1958-1954واستيعابه لعلوم الرشيعة وفقهها ،هذه العوامل مجتمعة شكّلت فكر الفاروقي وعقله
ح يف تص ّوره الفكري ورؤيته الحضاريّة ومنهج ّيته وقراءته املع ّمقة للفكر
العلمي وأثرت بشكلٍ واض ٍ
الغريب وفلسفته وأصوله ومسلّامته وجعلته أكرث اتصاالً ومعرف ًة بحقيقة ما يحمله النموذج املعريف
الغريب من قضايا وطروحات وتناقضات وإشكاالت متباينة ،نعرض لبعض منها يف هذه الدراسة من
خالل وقوفنا عىل أدواته يف التعامل مع النموذج الغريب.
وقد أثر ذلك التفاعل عىل التكوين العقيل واملنهجي للفاروقي؛ حيث جمع بني بُعدين
رئيسني ،األ ّول :البُعد الفلسفي؛ حيث حصل عىل درجة البكالوريوس يف الفلسفة عام 1941
من كلية اآلداب والعلوم بالجامعة األمريكية ببريوت ،ثم حصل عىل ماجستري «الفلسفة» عام
 1949من جامعة إنديانا ثم در جة املا جستري يف «الفلسفة» أيضً ا من جامعة هارفارد عام
 .1951أما رسالته للدكتوراه فكانت بعنوان «نظر يّة الخري ،الجوانب امليتافيزيق ّية والقيم
[[[ -ملكاوي ،فتحي حسن :منهجية التكامل املعريف..مقدمات يف املنهجية اإلسالمية ،ال ط ،عامن ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
 ،2011ص.120
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 2 1

االستغراب 21

النموذجالا
بارغتس
منهجية الفاروقي في قراءة
ّ
المعرفي الغربي 243
ّ

االبستمولوجية للقيم»؛ حيث حصل بها عىل درجة الدكتوراه عام  1952من جامعة إنديانا.
أ ّما املكون الثاين لعقل الفاروقي فهو :ال ُبعد الرشعي ،والذى متت ّد جذوره إىل نشأته العائل ّية
(املسجد ووالده) ،ثم أراد أن يكون هذا التكوين الرشعي عىل علم ودراسة ،فات ّجه إىل مرص
للحصول عىل دراسات ما بعد الدكتوراه يف األزهر مل ّدة أربع سنوات ()1958 –1954؛ حيث قام
بدراسة العلوم الرشع ّية بطريق ٍة مكثّف ٍة خالل هذه الفرتة والتى ساهمت بشكلٍ
أسايس يف تحديد
ٍّ
رؤيته الفكريّة التى جمعت بني ثالثة رؤى أساس ّية استوعبها الفاروقي ورسم من خاللها تص ّوره
الفكري الحضاري.
ويف ضوء هذا التكوين املنهجي املتع ّدد للفاروقي بني درسه املنهج الغريب ،واملنهج الفلسفي
التحليل التأميل ،ومنهج الدراسات الرشعية اإلسالمية ،هذا باإلضافة إىل مت ّرسه يف علم مقارنة
كل هذه العنارص شكّلت ما ُيكن أن نطلق
األديان ودراسته وتدريسه للعلوم الالهوت ّية املسيح ّيةّ .
عليه يف لفظه ومعناه «العقل الفاروقي» ،الذي انشغل بالهم اإلسالمي من خالل أفق يتّسم بالرحابة
والتأ ّمل الصادق واإلنجاز اإليجايب امللموس والبصرية الحضارية.

وهذه ال ّدراسة محاولة لتحليل بعض القواعد واألسس التى انطلق منها الفاروقي يف قراءته
للنموذج املعريف الغريب ،واألدوات املستخدمة يف تلك القراءة ،والتي نطلق عليها «املنهج ّية».
 - 2النموذج املعريف ()Paradigm

من خالل تت ّبع عام لدراسة توماس كون «بنية الثورات العلم ّية» يف نسختها العربية نالحظ
استخدام كون مجموعة من التعبريات الفلسف ّية للداللة عىل مصطلح «النموذج املعريف» أو كام
س ّمي يف طبعته العرب ّية األوىل «النموذج اإلرشادي» ومن هذه التعبريات «التص ّور الذّهني املسبق»،
«فهم العامل»« ،التعميامت واملفاهيم»« ،القيم والتصورات»« ،التعميامت الرمزية» ،ورغم أنّه كام
إل
يذكر ـ كون ـ أنّه استخدم أكرث من اثنني وعرشين مع ًنى للداللة عىل مفهوم «النموذج املعريف» ّ
عب عن جامع املعتقدات والقيم
معبان عنه «فهو من ناحية يُ ّ
أنّه كان أكرث استخدا ًما ملعنيني رئيسني ّ
املتعارف عليها والتقنيات املشرتكة بني أعضاء مجتمع بذاته ،ومن ناحية أخرى إىل عنرص منفصل
يف هذا املركب الجامع وهو الحلول الواقعية لأللغاز»[[[.
كام نجد أ ّن ما ق ّدمه كون حول مفهوم النموذج املعريف يشري إىل :توافر إطار تفسريي عام

[[[ -كون ،توماس :بنية الثورات العلمية ،ترجمة :جالل شوقي ،الكويت عامل املعرفة ،العدد ،168ديسمرب  ،1992ص .244
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لجامعة علميّة مح ّددة /أو مجتمع
معي[[[ ،ويتض ّمن هذا اإلطار التفسريي عنارص ع ّدة
علمي ّ
ّ
أبرزها :املفاهيم ،التعميامت الرمزية ،واملستوى امليتافيزيقي (املسلامت) ،والقيم ،ويركز كون
أيضً ا عىل قيم التآلف واالنسجام بني هذه العنارص بعضها البعض داخل الحقل املعريف لهذه
الجامعة العلميّة.
ويتداخل مفهوم «رؤية العامل» مع مفهوم النموذج املعريف ،وقد تت ّبع ملكاوي هذا املفهوم
ونشأته عند «إميانويل كانط» (1804-1724م) و«وليلهام دلثاي» (1911-1833م) وغريهم من
وتوصل إىل أ ّن رؤية العامل هي «مجموعة من املفاهيم واملعتقدات
املفكرين والفالسفة،
ّ
والتص ّورات اإلدراك ّية التي تُ كّننا من فهم الكون والحياة واإلنسان والعالقات القامئة بينهام»[[[،
من ناحية أخرى فإ ّن «رؤية العامل» ت ُساعد يف عمل ّية التحليل والتفسري للظواهر اإلنسان ّية املختلفة،
والخاصة
باعتبارها وحدة تحليل ،كام «أنّها ت ُعيننا عىل تفسري التنافس بني النظريات واملبادئ العا ّمة
ّ
املتخصصني والعلامء الذين يصوغون هذه النظريات
جهات
ّ
ببعض املجاالت املعرف ّية نتيجة تو ّ
واملبادئ»[[[.

ويقرتب من «النموذج املعريف» اصطالح آخر هو «النظام املعريف» (،)Cognitive system
ويقع هذا االصطالح يف ميدان علم اجتامع الثقافة ،وعلم اجتامع املعرفة ويف علم النفس
خاصا به يتك ّون من
ولكل شخص “نظا ًما معرف ًيا”
ّ
لكل مجتمع
االجتامعي ،ويفرتض نظريًا أ ّن ّ
ً
مجموعات من عنارص املعرفة أو املعتقدات التى يستند إليها املجتمع أو الشخص يف تع ّرفه
عىل العامل من حوله ويف تعامله مع هذا العامل ،أو التى تتك ّون منها (يف حالة املعتقدات) عقيدته
الكلية...ويتكون النظام املعريف من :نظم معرف ّية جزئ ّية تتشكّل من تفاعل :املعلومات واملفاهيم
والتص ّورات الذّهن ّية ليك يتك ّون من هذه النظم الجزئ ّية الفرع ّية يف النهاية “النظام املعريف” الكيل
أو الشامل الذى يتم ّيز به مجتمع أو فرد بعينه”[[[.

واهت ّم عبد الوهاب املسريي باصطالح “النموذج املعريف” بتحديد ماه ّيته وطرق تكوينه،
وعنارص تشغيله ،ومحتواه ومضمونه ،ويع ّرف املسريى النموذج بأنّه “بنية فكريّة تص ّوريّة يج ّردها
خاصا ،أو
العقل اإلنساين من ك ٍّم هائلٍ من العالقات والتفاصيل ،فيختار بعضها ثم يرتبها ترتي ًبا
ًّ

[[[ -يتألف املجتمع العلمي/أو الجامعة العلمية الذي يقصدها كون من “ مجموعة من املامرسني لتخصص علمي محدد .ويكونون قد
مروا مبرحلة متامثلة من حيث التعليم والتنشئة املهنية...،ويستوعبون خالل هذه العملية ذات األدب التقني ،ويفيدون منها نفس الدرس”(
انظر :املرجع نفسه ،ص .)246
[[[ -ملكاوى ،فتحي“ :رؤية العامل والعلوم االجتامعية” إسالمية املعرفة ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،العدد ،2006 ،43-42ص .96
[[[ -م.ن ،ص .92
[[[ -خشبة ،سامي :مصطلحات فكرية ،ال ط ،القاهرة ،املكتبة األكادميية ،1994 ،ص.579
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خاصا ،بحيث تصبح مرتابطة بعضها ببعض ترابطًا يتميّز باالعتامد املتبادل ،وتشكّل
نسقها تنسيقًا
ًّ
يُ ّ
[[[
وحدة متامسكة يقال عنها أحيانًا “عضويّة”  .أ ّما “املعريف” فيُوصف بأنّه “ما يتعامل مع الظاهرة
من منظور ّ
كل ونهايئ”[[[.
كل منوذج معايريه الداخل ّية التى
لكل منوذج بُعده املعريف ،أي أ ّن خلف ّ
ويرى املسريي أ ّن ّ
تتكون من معتقدات وفروض ومسلامت وإجابات عن أسئلة كل ّية ونهائ ّية تشكل جذوره الكامنة
وأساسه العميق ،وتز ّوده ب ُبعده الغايئ ،وهى جوهر النموذج والقيمة الحاكمة التى تح ّدد النموذج
نسبي من منظوره .فهي باختصار
وضوابط السلوك ،وحالل النموذج وحرامه ،وما هو مطلق وما هو
ّ
مسلّامت ال ّنموذج الكل ّية أو مرجع ّيته التى تجيب عىل األسئلة الكل ّية والنهائ ّية (ما الهدف والغاية
من الوجود يف الكون؟ هل اإلنسان مادة وحسب ،أم مادة وروح؟ أين يوجد مركز الكون  :كام ًنا فيه
أم مفارقًا له؟[[[.
والنموذج املعريف وفقًا ملا تق ّدم يحمل رؤى اإلنسان الفيزيق ّية وامليتافيزيق ّية ،ونظامه القيمي
وعالقاته املعياريّة ،ومصادر تشكيل معرفته ،وإطاره املرجعي ،وهذا يجعل النموذج أدا ًة تحليلي ًة
ميكن من خاللها إدراك جوهر الظاهرة وفروعها ،ويساهم يف عملية التفسري بصورة أساسية.
وتنقسم الدراسة الحالية إىل ثالثة محاور -باإلضافة إىل املدخل املنهجي والدرس املعريف
املستفاد والخامتة هام:
 املحور األ ّول :اإلطار املرجعي عند الفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف الغريب. -املحور الثاين :معامل منهجيّة الفاروقي يف قراءة النموذج املعريف الغريب.

 املحور الثالث :بعض تجليات النموذج الغريب ومتثّالته.املحور األ ّول :اإلطار املرجعي عند الفاروقي

معي،
كل األفكار يف منوذج
كلمة «مرجع ّية» تعني الفكرة الجوهريّة التى تُشكّل أساس ّ
ّ
والركيزة النهائ ّية الثابتة له ،التى ال ميكن أن تقوم رؤية العامل دونها« ،فهي ميتافيزيقا النموذج».
واملبدأ الواحد الذى ت ُر ّد إليه كل األشياء وتنسب إليه وال يرد هو أو ينسب إليها[[[.
وإسامعيل الفاروقي -موضوع الدراسة -ينتمي إىل أصحاب «املرجع ّية النهائ ّية املتجاوزة» والتى
[[[ -املسريى ،عبد الوهاب :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،ال ط ،القاهرة ،دار الرشوق ،1999 ،ج ،1ص.107
[[[ -م.ن ،ص.122
[[[ -املسريى ،عبد الوهاب :العامل من منظور غريب ،كتاب الهالل ،العدد  ،602القاهرة ،فرباير  ،2001ص.21 – 20
[[[ -املسريى،عبدالوهاب ،موسوعة اليهودية والصهيونية ،م.س ،ج ،1ص.54
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تستند إىل فكرة «التوحيد» لإلله املنـ ّزه عن الرشك واملادة« ،وعن الطبيعة والتاريخ ،الذي يح ّركهام،
يحل فيهام وال ميكن أن يرد إليهام .ووجوده هو ضامن أ ّن املسافة التى تفصل اإلنسان عن
وال ّ
الطبيعة لن تختزل ولن تلغى .فاإلنسان قد خلقه الله ونفخ فيه من روحه وك َّرمه واستأمنه عىل العامل
واستخلفه فيه ،أي أ ّن اإلنسان أصبح يف مركز الكون بعد أن حمل عبء اإلمامة واالستخالف»[[[.
والتوحيد عند الفاروقي هو رؤية عا ّمة للحقيقة ،وللواقع ،وللعامل ،وللمكان ،وللزمان ،ولتاريخ
اإلنسانية وملصريها ،ومن خالله يفرس األحداث والوقائع ،ويستنبط منه نظام القيم واملعرفة
واألخال ،.وتقوم هذه «الرؤية التوحيدية» للفاروقي بدور املرجعية واألداة التحليل ّية يف التفسري
مفسة هي:
داخل اإلطار الكيل ،وتعتمد بدورها عىل عنارص ع ّدة ّ

أ -الثنائ ّية :وهذا املبدأ يقسم (الكون) العامل إىل نوعني متاميزين «إله ،وال إله -خالق
ومخلوقات -أما نظام اإلله فهو قارص عىل الله سبحانه وتعاىل وحده ،فهو وحده الرب الرسمدي،
الذى ال بداية له ،وال نهاية ،وهو الخالق ،املتعايل ،املتف ّرد عىل الدوام ،بال شبيه وال رشيك...
ونظام الخالق مغاير متا ًما وبشكل مطلق لنظام املخلوقات ،من حيث الكنه ،والكينونة ،ومن حيث
يحل
الوجود والوظيفة .ومن املستحيل عىل اإلطالق أن ينصهر أحد هذين النظامني يف اآلخر ،أو ّ
فيه أو يختلط به ،أو أن يتّحد أحدهام باآلخر .فمن امل ُحال أن يتح ّول الخالق إىل مخلوق ،وال أن
ّ
يتسامى املخلوق ليصري
بأي شكل كان»[[[.
ويتجل يف صورة الخالق بأي منطق ،وال ّ

ب -التص ّوريّة :وهو العنرص الثاين داخل اإلطار التوحيدي الكيل الذى يتبناه الفاروقي،
ويقصد به أن «العالقة بني نظامي الخالق واملخلوق فكريّة تص ّوريّة يف طبيعتها ،وركيزة مرجعيتها
يف اإلنسان هي ملكة الفهم .ويشمل الفهم بوصفه أدا ًة للمعرفة ،ومستود ًعا لها :كافّة الوظائف
املعرف ّية كالذاكرة والتخ ّيل واملالحظة والحدس واإلدراك...وكل البرش فُطروا عىل الفهم بدرجة
تكفي ملعرفة املشيئة اإلله ّية بواحدة من طريقتني أو بكلتاهام :الوحي املنـزل من عند الله تعاىل،
واستنباط تلك اإلرادة من مالحظة السنن اإللهية يف الكون التى ال تتبدل وال تتغري»[[[.
ج ـ الغائية :ويقوم هذا املبدأ عىل اعتقاد غائية الكون ،وهو ض ّد العبث ّية والصدف ّية والفوىض،
مبعنى «أ ّن الكون له غاية خلقه خالقه من أجلها ..فالعامل كون مرتابط ومنتظم ومتناغم ،ال تفاوت
فيه وال فطور تتحقق فيه إرادة خالقه عىل الدوام ...هذا باستثناء اإلنسان فيام يتعلّق باألوامر التكليف ّية
جهة إليه .فالعمل اإلنساين األخالقي ال يتوافق بالرضورة مع اإلرادة اإلله ّية لكونه يف
اإلله ّية امل ُو ّ
[[[ -املسريى،عبدالوهاب ،موسوعة اليهودية والصهيونية ،م.س ،ص.54
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل :التوحيد ..مضامينه عىل الفكر والحياة ،ترجمة :السيد عمر ،القاهرة ،ال ط ،مدارات للنرش والتوزيع2015 ،م ،ص.52
[[[ -م.ن ،ص .53
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جوهره عمالً يرتكز عىل التدبّر الح ّر اإلرادي املقصود .أ ّما اإلنسان يف بعده الجسدي فهو متكامل
مع بقية املخلوقات ،وخاضع للسنن التكوينيّة ،وغري مختار يف االستجابة ملقتضياتها»[[[.

د ـ القدرة اإلنسان ّية وقابل ّية الطبيعة للتطويع :يرتبط هذا املبدأ بالحلقة الثانية يف سلسلة اإلطار
التفسريي عند الفاروقي وهي الغائ ّية« ،فإ ّن سنن الله تعاىل يف الخلق ،ومنطق الخلق يقتيض إمكان ّية
تحقيق غايته يف الزمان واملكان يف هذه الحياة الدنيا ،فيام بني الخلق واليوم اآلخر .وال ب ّد أن يكون
اإلنسان بوصفه فاعل الفعل األخالقي قاد ًرا عىل تغيري ما بنفسه ...وأ ّن الخليقة ال ب ّد وأن تكون
ط ّيعة وقابلة للتح ّول وللتغيري يف جوهرها وهيكلها ورشوطها وعالقتها بالفعل األخالقي اإلنساين
كرشط لتضمني النموذج أو القصد اإلنساين يف الطبيعة ،أو تجسيدها له ...والخليقة بعمومها
مؤ ّهلة لتحقيق ما ينبغي أن يكون ،أو باألحرى تجسيد املثال اإللهي املطلق يف حدود االستطاعة
يف الفضاء املكاين والزماين الذي تعيش فيه اإلنسان ّية عىل هذه األرض»[[[.

هـ ـ املسؤول ّية واملحاسبة :وهذا املبدأ هو نتيجة ملا تق ّدم من تكليف اإلنسان بتغري نفسه،
واملجتمع والبيئة مبا يتامىش مع األمر اإللهي ،وهو ما يتطلب أن يكون اإلنسان ح ًّرا وقاد ًرا عىل
القيام بهذا التكليف ،ويرتت ّب عىل هذه املق ّدمات املسؤول ّية والحساب «فااللتزام األخالقي
مستحيل دون املسؤول ّية والحساب ...ومبدأ املحاسبة متأصل يف طبيعة املعياريّة نفسها ،وهو
مبدأ قرآين ّ
كل ميثّل األساس الذي يقوم عليه النظام األخالقي الديني اإلسالمي ب ُر ّمته»[[[.

ز ـ النموذج املعريف التوحيدي وال ّنظام الكوين :يوضّ ح الفاروقي يف هذا املبدأ عالقة بني
يف» بالحقيقة االجتامع ّية والوجوديّة وعالقاته باألشياء
التوحيد «باعتباره رؤية تص ّوريّة
ٍ
ونظام معر ٍّ
واإلنسان ،مربزًا االرتباط بني النظام القيمي التوحيدي والظاهرة الطبيعية بخصائصها املادية ،والذي
يتمثّل يف الضبط القيمي الذي يُق ّدمه النموذج التوحيدي للظاهرة املادية ،ويُؤكّد يف هذا املجال
املعريف عىل حقيقتني كونيتني هام[[[:

كل ما يف الوجود .فالوجود ليس كلّه
إ ّن الظاهرة الطبيع ّية حقيقي ٌة ال تنكر قط .لك ّنها ليست ّ
مادة محسوسة خاضعة لقوانني املعرفة الحسية /هنالك ملكوت واسع من الظواهر املعنوية.
فالقيم ال تحس ولكنها موجودة بوجود أقوى وأغنى من وجود األشياء .فهي فاعلة مح ّركة
حا أ ّن املعرفة ال تعرف يقي ًنا .بل إ ّن لها علم
بينام األشياء والطبيعة جامدة مح ّركة .وليس صحي ً
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل :التوحيد ..مضامينه عىل الفكر والحياة ،ص.52
[[[ -م.ن ،ص .54
[[[ -م.ن ،ص.54
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل“ :نحن والغرب” ،املسلم املعارص ،العدد الحادي عرش ،سبتمرب  ،1977ص.33-32
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ال يقل شأنه عن العلوم الطبيعية :له ضوابطه ومنهجه ،وله أحكامه وله تاريخ حافل طويل.
كام أ ّن رغبات اإلنسان ألحوج ظواهر الطبيعة إىل االنقياد بالقيم املعنويّة؛ ألنّها أميلها إىل
الطغيان ،وإفساد نفسها بنفسها كلّام تع ّدت الحدود التى ترسمها لها القيم .لذلك ،يوجب التوحيد
إل بعد التّأكّد من أ ّن إشباعها املطلوب ال ينتهك
وأل نشبعها ّ
علينا أن نُلجم رغباتنا بلجام القيمّ ،
قيمة وال يتع ّدى ح ًدا .فالرشيعة ليست إال تطبيق القيم عىل الظواهر الطبيع ّية .وهي حقّة وصادقة
لكل يشء هذا يف
مرتني :مرة بالتنـزيل ومرة بالفعل .فهي تعرف يقي ًنا ،ولذلك هي خري معيار ّ
رش كلّها ليست السعادة يف اإلسالم سعادة إشباع رغبات ،بل
مقابل ما ا ّدعته املسيح ّية أ ّن الطبيعة ّ
سعادة تحقيق الذات كلّها من رغبة طبيع ّية ،وبشوق روحي .وهذا االنقياد للقيم ال ينطبق عىل الفرد
فحسب ،بل عىل الجامعة ـ أيضً ا ...وال سيطرة لإلنسان عىل الطبيعة وال تنافس عليها مع أخيه
اإلنسان .إنّ ا استثامر للطبيعة بتعاون اإلنسان مع أخيه اإلنسان وبالتوايص والتآخي واملعروف.
املحور الثاين :معامل منهج ّية الفاروقي يف قراءة النموذج املعريف الغريب

اعتمدنا يف استخالص هذه املعامل األساس ّية يف قراءة النموذج املعريف الغريب عند الفاروقي
عىل قراءة تحليل ّية للنص الفاروقي -املتوفر لدينا -متتبعني اآلثار واألصول والتجليات التي طرحها
يف كتاباته ،وقد اهت ّم بصور ٍة أساس ّي ٍة بالظالل والتمثّالت للنموذج الغريب مع تقديم نظرة تحليل ّية
للمبادئ والقيم الحاكمة يف هذا النموذج والتص ّورات الكل ّية له ومسلّامته ،والتي نشري إليها يف
العنارص التالية.
أ ّوالً :السياقات الفكر ّية واالجتامع ّية لنشأة النموذج املعريف الغريب

أدرك الفاروقي العوامل الفكريّة واالجتامعيّة التى أخرجت النموذج املعريف الغريب إىل الوجود
بوضعيّته املاديّة عىل هذا النحو مبيّ ًنا دور الكنيسة املحوري (السلبي) يف هذه النشأة ،والرصاع بني
التيّارين املثايل والوضعي؛ حيث يرى الفاروقي «أ ّن معتنقي املذهب العقيل يف القرنني السابع
عظيم للفكر حاولوا مبقتضاه إعادة تأسيس الدعامة األوىل
عرش والثامن عرش قد أقاموا نظا ًما
ً
للثقافة الغربية واملسيحية عىل أساس عقيل .ولقد كان معظم األوروبيني الغربيني ينظرون إىل
الثورة الفرنسية عىل أنّها الحركة الظاهريّة التى أ ّدت إىل تدعيم ذلك النظام وحاولت أن تضفي عليه
اللحق ميثل كالً من العلّة واملعلول لظهور مذهب النـزوع إىل
الصبغة العامليّة ،ولقد كان فشلها ّ
الشك الذي كان قد ش ّن معرك ًة قاسي ًة عىل مدى قرون عديدة من قبل ض ّد سطوة الكنيسة .ولقد
ت ّم خوض تلك الحروب الطويلة القاسية يف مجاالت العلوم الطبيعية ،وبصف ٍة رئيسي ٍة علم الفلك
كل من الكنيسة والكتاب املقدس يعتنقان آراء تتعارض مع مالحظات
وعلم الكون حيثام كان ّ
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العلوم التجريبية؛ ولقد نجح ذلك النـزوع إىل الشك يف هدم املذاهب التى اعتنقتها الكنيسة حول
حة املبادئ الرئيسيّة
الكون ،وأيضً ا النظم العقلية التى بالرغم من منطقيتها كانت ال تزال تؤمن بص ّ
للمسيحيّة»[[[.

ومن ناحية أخرى تأث ّرت نظرة أوجست كونت الوضع ّية بالتط ّورات التي شهدها العقل األورويب
ال س ّيام يف فرتة تراجع دور الكنيسة واالستبداد الديني؛ حيث «شهد أوجست كونت تلك الفرتة
القصرية التى سيطر فيها العقل باعتبارها الفرتة التى نجحت فيها أوروبا يف إنهاء الطغيان الفكري
للكنيسة ،ولك ّنه عندما كان يتطلّع إىل املستقبل ،كان يشعر بالتفاؤل ويستطيع أن يتن ّبأ بظهور فجر
كل اإلميان
عرص جديد ،عرص العلم اإليجايب ،الذي يستطيع فيه اإلنسان – بعد تح ّرره ال ّنهايئ من ّ
الساذج واألفكار الجازمة – أن يأخذ مكانه يف العامل الذي يكون بدوره قد تح ّرر من االثنني .ومن
ثم فإ ّن اإلنسان طبقًا لـ«كونت» يجب أن يط ّبق العلم لتنظيم حياته ذاتها ،ومثلام طبق الطب عىل
وجوده الفردي املادي ،يجب أن يبتدئ يف تطبيق العلوم االجتامع ّية عىل سلوكه االجتامعي وعىل
سلوك الجامعة ككل ،وطبقًا ألب العلوم االجتامعية يف الغرب ،فإ ّن العلوم الطبيعية تحوز عىل
ميثودولوجيا الحقيقة التى ال ميكن وضعها موضع الشك .ونظ ًرا ألنّه قد ت ّم تطبيق تلك العلوم يف
النطاق املادي ،فقد حان الوقت اآلن ألن ميت ّد ذلك النجاح إىل نطاق العالقات اإلنسانية»[[[.
واملرحلة األخرى التي أثرت يف تشكيل النموذج املعريف الغريب من وجهة نظر الفاروقي هو ما
تع ّرض له العقل الغريب من صدم ٍة يف الحرب العامل ّية األويل؛ حيث “اصطدم الفكر الديني بالحرب
العامل ّية األوىل ،ودعا إىل االنسحاب واالنعزال عن العامل ورأى الخالص يف القفزة العمياء إىل
املسيح والسكون إليه وفيه وجوديًا -وذلك حسبام رآه املفكر الديني األ ّول كريكجارد -ولكن عند
صدمته بالحرب العامل ّية الثانية اضط ّر إىل التدخل...وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى ظهرت
الش واالستبداد
الدعوات التى تنادي بالتخلّص من الدين ومن ّ
كل عنرص ما ورا ّ
يئ مطلق؛ إذ يكمن ّ ّ
يف املا ورائ ّية واإلطالق بالذات”[[[.

ويف الوقت نفسه ،انترش الفكر الوضعي وظهر تحديه للمسائل الفلسف ّية بدعوى أ ّن مسائل
الفلسفة كلّها مسائل لغويّة تفتيت ّية ال جوهر لها سوى ما وضعه املتكلّمون من معانٍ ألصقوها
بالكلامت التي يتف ّوهون بها ،وبالفعل ع ّم فكر إير وفيتجنشتاين جميع دوائر الفلسفة يف العامل

[[[ -الفاروقي ،إسامعيل :صياغة العلوم االجتامعية صياغة اإلسالمية ،رسائل إسالمية املعرفة( ،)5ال ط ،فريجينيا ،املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي( ،ال ت) ص.8
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل :صياغة العلوم االجتامعية صياغة اإلسالمية ،م.س ،ص.9-8
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل “ :التحرك الفلسفي اإلسالمي يف العرص الحديث” ،املسلم املعارص ،العدد  ( ،39مايو  ،)1984ص.15
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الغريب ،فأصبحت الوضعيّة املج ّردة -أي التقنية -مدار الدراسة العلمي يف الطبيعة وهدفه األ ّول
واألخري ،والوضعيّة املنطقيّة مدار الدراسة يف الفلسفة وحقولها ،ويف العلوم اإلنسانية واالجتامعية،
ريا يف الفكر الديني نفسه[[[.
وأخ ً

ويرى الفاروقي أ ّن أه ّم جوانب اتّفاق الفكر الغريب مع املسيح ّية األوروبية تتمثل يف موضعني
أساسيني ،هام“ :عزل العقل وإحالل الشّ عور مكانه كمنهج للمعرفة ،ذلك أ ّن العقل ال يسوغ التثليث
والتجسيد وصلب اإلله وموته وإعادته إىل الحياة وتخليص البرش بتعذيبه ،إنّ ا الشعور املسيحي
يسوغ ذلك عند املسيحيني املؤمنني بهذه األركان ،وثان ًيا أ ّن الخطيئة األصل ّية وسقوط البرش أجمع
بالرضورة الناتج عنها أفسد جبلّة اإلنسان بحيث أصبحت ال يُرجى منها خري ،وعجزت بالكل ّية عن
يتجسد اإلله ويُكفّر عن اإلنسان خطيئته ويحدث له خالصة .وبالتايل فالزمان
اإلتيان به حتى لزم أن
ّ
واملكان؛ بل والخلق كلّه مفسود وساقط ال يستغرب من قيامه عىل تعارك جميع القوى والعنارص
واملخلوقات التي يتألّف منها بعضها مع بعض دون جدوى أو نهاية”[[[.

ظل
ويف ضوء هذه العوامل واملؤث ّرات ال س ّيام املؤث ّر الديني نشأ الفكر التنويري الغريب يف ّ
هذه العوامل واملؤث ّرات مام أنتج ردود فعل معرف ّية قامئة عىل التم ّرد عىل العقل املعريف الكنيس
باألساس ،واالنتقال إىل عقل جديد هو العقل النقدي ،ويف الوقت نفسه تبلور النموذج املعريف
الغريب مستم ًدا أصوله من الفلسفة اليونان ّية واإلغريق ّية ،ال س ّيام يف نزعتهام املادية بعد حالة الفراغ
الذي تس ّببت املسيح ّية يف إيجاده خالل العصور الوسطى.

ّ
ّ
ً
األساسية للنموذج املعريف الغريب
ثاني�ا :املسلمات

ح ّدد الفاروقي أبرز املسلّامت التي يقوم عليها النموذج الغريب ،وهي ال ّنـزعة الشكوك ّية مب ّي ًنا
الكل الذي يحمله التص ّور الغريب ،ويرى بأ ّن هذه
ّ
أبعادها املعرف ّية يف العقل والتص ّور الفكري
ال ّنـزعة الشك ّية هي األساس املعريف الذي ساهم يف بناء كثري من القيم يف النموذج الغريب بد ًءا من
عرص التنوير األورويب ،ويؤكّد عىل مخاطر ال ّنـزعة الشكوك ّية التي “تفاقمت بدرج ٍة بالغة الخطورة
يف عامل اليوم عا ّمة ،ويف الغرب بوجه خاص .وباتت تلك ال ّنـزعة هي املبدأ السائد يف أوساط
املتعلمني ،فضالً عن شيوعها يف أوساط العوام املحاكني للمثقفني يف مجتمعاتهم .ويعود هذا
االنتشار املشهود جزئ ًيا إىل نجاح العلم مبفهومه الغريب ،املنظور إليه عىل أنّه مبثابة االنتصار
املتواصل للعقل التجريبي عىل العقل الديني .ور ّوج الغرب تعريفًا للعقل الديني عىل أنّه العقل
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل “ :التحرك الفلسفي اإلسالمي يف العرص الحديث” ،املسلم املعارص ،ص.16
[[[ -م.ن ،ص.15
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جيتها ومرجعيّتها يف تعليم
امللتزم بتعاليم الكنيسة ورؤيتها .وفقدت الكنيسة يف رأي التجريبيني ح ّ
[[[
الحقيقة من أمد طويل .بل إ ّن الكنيسة مل تكن يو ًما ما أمالً لحيازة مثل تلك املرجعيّة والحجيّة” .
ّ
ويقوم املذهب
الشك عىل مجموعة من االفرتاضات واالعتقادات املعرفيّة األساسية ،هي- [[[ :

ال يشء يعرف حقيقة سوى الظواهر الطبيع ّية .ويف العالقات اإلنسان ّية ،الظاهرة الطبيع ّية هي
الرغبة.
حق.
حق وال خري ّ
رش ّ
الظواهر األخالق ّية ال ت ُعرف حقيقة .فهي دامئًا وأب ًدا مشكوك فيها ال تُعرف ب ّ

ال يجوز لإلنسان أن ي ّدعي أ ّن سلوكًا ما خري من سلوك آخر إال إذا أ ّدى ذلك السلوك إىل إشباع
رغبة من رغباته هو دون اآلخرين.
الشك يف
ّ
ويربط الفاروقي بني نظرة املسيح ّية وتص ّورها لطبيعة اإلنسان وبني تأصيلها للمذهب
مبحث األخالق الذي قام أصالً ض ّد معتقداتها ومضامينها املعرف ّية ،وكانت سب ًبا يف من ّوه وازدهاره؛
ّ
الشك األخالقي ،وذلك باعتقادها أ ّن اإلنسان مخلوق ساقط بُنيت
حيث “باركت املسيح ّية مذهب
جبلّته عىل اإلثم والعدوان واملنكر ،ال أصل وال جدوى من اجتهاده وعمله .فحياته كلّها كتلة
من الخطيئة والفجور ،واملجتمع ليس إال ميدان الشيطان .أرادت املسيحية أن تربهن عىل ألوه ّية
املسيح فرأت أنّه يلزم لالقتناع بعمل ّية التخليص التى قام بها اإلله بتجسمه يف املسيح وصلبه :أن
يكون اإلنسان عاج ًزا عن تخليص نفسه بفعله .لذلك حطّت من قدر اإلنسان ونفت األخالق من
ّ
سلوكه .فاتّفقت مع مبدأ
الشك بأ ّن سلوك اإلنسان ال حقيقة معنويّة أو قيم ّية فيه”[[[.

ورغم تأكيد الفاروقي عىل بعض الجوانب اإليجابيّة لهذا املبدأ األسايس (مبدأ الشك) يف
النموذج الغريب مثل احرتام الذات اإلنسانيّة وحاميتها ،وهو ما أ ّدى إىل توثيق روابط االجتامع
الغريب وذلك لالت ّفاق عىل رضورة التعاون من أجل إشباع رغبات الذات ،إال أ ّن ذلك أ ّدى يف
[[[
تأصلت يف الشخصيّة الغربية ،وأه ّمها:
الوقت نفسه إىل مجموعة من اآلثار السلبية التي ّ
غال الغرب يف رعاية الذات اإلنسان ّية وحاميتها بأن ألّهها وجعلها وحدها الحقيقية ،فأصبح
إشباع رغباتها هو معيار الخري والرش.
عرف الغرب عصبيّتني :عصبيّة القوم عىل الفرد ،وعصبيّة القوم عىل القوم .أ ّدت األوىل إىل
[[[ -الفاروقي،إسامعيل ،التوحيد..مضامينه عىل الفكر والحياة ،م.س ،ص.85
[[[ -الفاروقي،إسامعيل“ :نحن والغرب” ،املسلم املعارص ،العدد الحادي عرش ،ص ،22سبتمرب  ،1977ص.22
[[[ -م.ن ،ص.23
[[[ -م.ن ،ص.29
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انحسار الشخصيّة الفرديّة برضورة تطبّعها بطابع الجامعة إىل أن أصبحت الرتبية عندهم ال معنى

حد
لها سوى التشبيه االجتامعي ( ،)Socializationالتثقّف االجتامعي ( ،)Acculturationالتو ّ
الكيفي االجتامعي ( ،)Homogenizationالتكامل االجتامعي (.)Adjustmentوأ ّدت الثانية إىل

استعامر اإلنسان ألخيه اإلنسان بالجملة أي باملاليني.

غال الغرب يف استغالله للطبيعة .فبالرغم من ازدهار العلوم الطبيع ّية عىل كافّة أنواعها وتقديم

التقنية يف خدمة اإلنسان ،فإ ّن تأليه الرغبات ومنع العنف ض ّد الزمالء النمور أ ّدى إىل اغتصاب

اإلنسان للطبيعة ،أي إىل استثامر الطبيعة وتطويع قواها إلشباع الرغبات دون وازع أخالقي ،دون
معيار يعلو عىل الطبيعة والرغبات م ًعا ويخضعهام لقيمه وأوزانه .فكان تلويث املوارد الطبيعية
مم أ ّدى بدوره إىل قلب توازن الطبيعة يف كثري من الحقول.
ونهب الرثوة األرض ّية بال حساب ّ

خاصة بالفكر الغريب الحديث أو املعارص،
وال ّنزعة الشك ّية التي يُشري إليها الفاروقي ليست
ّ

وإنّ ا ترجع يف جذورها إىل القرن الرابع قبل امليالد ،والتي قامت يف مواجهة تفسري الواقع عن

طريق التأ ّمالت العقليّة ،كام ظهر عند السفسطائيني والذين جاؤوا من بعدهم من الشكّاك األوائل
مثل بريون ،وإينسيدميوس ،وكارنيادس ،وغريهم ،ثم ظهرت يف الفلسفة الحديثة عند باسكال
وهيوم وكانط والتي أرادت تقويض اإلميان الديني باملفهوم الكنيس.

ً
ّ
ّ
ّ
التحي
الغربي�ة وإدراك
االجتماعية
ثالثا :نقد العلوم

شمل هذا ال ّنقد للعلوم االجتامع ّية جوانب ع ّدة ال س ّيام ما يتعلّق باملنهج ذاته ،الذي نادى منذ

البدء بفصل العلوم اإلنسانيّة عن العلوم الطبيعيّة ،وهو ما أث ّر بوضوح عىل مكانة هذه العلوم من
ناحية ،وأحكامها ومناهجها من ناحية أخرى ،ثم تفريغها من املضامني اإلميان ّية بصورة تامة “...

لكل مجتمع عىل املقدرة لتكوين املعايري الخاصة
وكانت النتيجة :هي استحواذ الحقائق الواقع ّية ّ

به .لقد أ ّدى مبدأ الواقع ّية ،ومن ثم االستقالل الذايت القيمي للحقائق االجتامعية ،ووضعها موضع
االختبار إىل التدهور األخالقي الحتمي للمجتمع .ومن ناحية أخرى ،فإ ّن منح الغرب العلوم

اإلنسانية مكانًا خارج نطاق العلم قد أعفى تلك العلوم من التش ّدد الخاص باملوضوع ّية ،وبإنزالها

إىل املرتبة الدنيا حتى ال تطالب باملوضوع ّية العلم ّية ،أو حيث ال ميكن إحراز تلك املوضوع ّية

أب ًدا ،فإنّها قد أصبحت عرض ًة للهجامت من مذاهب النسب ّية ،والتشكك والذاتية ،مام ساعد عىل
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إبطال أثرها بصفة أكرب وإفساد ق ّوة متض ّمناتها (أي اإلميان ،والعقيدة ،واألمل ،والخري ،والواجب،
والجامل )...،يف تقرير الحياة والتاريخ”[[[.

كام اهتم الفاروقي أيضً ا بنقد بعض ال ّدعاوى التي طرحها النموذج املعريف الغريب الخاصة
بنتائج العلوم االجتامعية الغربية ،ال س ّيام ما يتعلّق باملوضوع ّية واملحايدة ،وهو التناقض الذي
يقع فيه املنهج االجتامعي الغريب .ففي الوقت الذي يؤكّد فيه نسب ّية الحقيقة االجتامع ّية ،فإنّه يُؤكّد
تختص بدراسة هذه الحقيقة عنده؛ حيث
من ناحي ٍة أخرى موضوع ّية وحياديّة نتائج العلوم التي
ّ
“يدعي الغرب أ ّن علومه االجتامع ّية تتسم بالصفة العلم ّية؛ ألنّها محايدة ،وتتع ّمد تفادي األحكام
والتفصيالت اإلنسان ّية ،وتعامل الحقائق باعتبارها حقائق وترتكها تتحدث عن نفسها ،ولكن ذلك
يع ّد إ ّدعا ًء غري ذي جدوى؛ فإنّه ليس مثة إدراك نظري ألية حقيقة بدون إدراك طبيعتها وعالقتها
القيم ّية ،ومن ثم ،فإنّه بدالً من االمتناع عن تحليل الناحية القيم ّية الذي ال ميكن تطبيقه عىل أي
يتول أحد العلامء
ّ
حال ،والسامح لالعتبارات القيم ّية أن تق ّرر االستنتاجات بطريق ٍة رسيّ ٍة ،سوف
الصادقني القيام بعمل جميع التحليالت بطريق ٍة رصيح ٍة ،ذلك العامل الذي لن ي ّدعي أب ًدا التحدث
عن املجتمع اإلنساين يف حني أنّه يف الحقيقة يعني املجتمع الغريب ،أو ي ّدعي التح ّدث عن الدين
يف حني أنّه يف الحقيقة يعني املسيحية ،أو ي ّدعي التحدث عن القوانني االجتامعية واالقتصادية،
يف حني أنّه يف الحقيقة يعني بعض املامرسات العامة للمجتمعات الغربية”[[[.
ثم انتقد الفاروقي االتجاه الذي أطلق دعوى “أن ما كان تطبيقه ممك ًنا بالنسبة للطبيعة قد ت ّم
لكل من الفرد واملجتمع ،فإ ّن كليهام ميثل
افرتاض إمكانيّة تطبيقه بالنسبة لإلنسانية ،أي بالنسبة ّ
الطبيعة ،ويجب إخضاعها لألساليب نفسها ،إن مل يكن لنفس قوانني فهمها”[[[.
وقد أ ّدى ذلك الخطأ الجوهري يف تعريف حقائق العلوم االجتامع ّية والتع ّرف عليها إىل ظهور
خطأ آخر هو أ ّن أي شخص يقوم باملالحظة يكون يف إمكانه وضع القوانني التى تتحكّم يف
الحقيقة االجتامع ّية لو أنّه ات ّبع القواعد العلم ّية بطريق ٍة مدقّق ٍة؛ ولك ّنه يجب أن يتأكّد من إبطال أي
نوع من التح ّيز الشخيص واالمتناع عن إصدار أي حكم سابق ،فالحقائق يجب أن تدرك لتتح ّدث
عن نفسها .ولقد ساد االعتقاد أنّه مبقتىض ذلك التش ّدد لن تستطيع الحقائق إال أن تكشف عن
أرسارها وهكذا تصبح خاضعة للمعالجة العلمية[[[.
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل ،صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية ،م.س ،ص.19
[[[ -م.ن ،ص.22
[[[ -م.ن ،ص.13
[[[ -م.ن ،ص.13
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كام انتقد الفاروقي العلامء الغربيني يف تأكيدهم عىل املوضوعيّة ،رغم تحيّزهم الكامن يف
خطوات منهجيّتهم ونتائجها؛ “حيث كان العلامء االجتامعيون الغربيون من الجرأة بحيث أعلنوا أ ّن
أبحاثهم تتّسم باملوضوعيّة ،ولك ّننا نعلم جيّ ًدا أنّهم يدينون بالتحيّز وأنّها غري مكتملة ...،إ ّن العقل
الغريب ،بالرغم من التق ّدم املفاجئ يف علم القيم الفينومينولوجي ،كان بعي ًدا عن اإلدراك بأ ّن فهم
األديان والحضارات والثقافات الخاصة بالشعوب األخرى يتطلّب نو ًعا من التحيّز املضاد وتعاطفًا
مع الحقائق لو أنّه سيتم فهم تلك الحقائق عىل اإلطالق”[[[.
ويؤكّد الفاروقي عىل ال ُبعد الذايت للباحث ودوره يف إدراك الحقائق ،مام ينتفي معه صفة
املوضوع ّية ،ففيام يتعلق بإدراك القيم “نجد أ ّن الشخص القائم باملالحظة هو الذي يؤكّد الحقائق
أو يتعاطف معها بطريقة فعل ّية سواء أكان مؤيّ ًدا أم معارضً ا ،وإدراك القيم يع ّد يف ح ّد ذاته تقري ًرا
لتلك القيم ،أي أنّه يحدث فقط عندما يت ّم تف ّهم القيم يف واقع الحياة .وبعبارة أخرى ،فإنّنا ال
نستطيع القول إنّه قد ت ّم إدراك القيمة إال إذا كانت قد ح ّركت ،أو أثرت يف أو أثارت عاطفة أو شعو ًرا
يف الشخص القائم باملالحظة وفقًا ملا تتطلّب طبيعتها ،ويعترب إدراك القيم شيئًا مستحيالً لو مل يتم
إحداث ذلك التأثري من خالل ق ّوتها املق ّررة أو إغرائها املؤث ّر ،ولكن ذلك ليس من املمكن حدوثه
بدون إعداد من قبل الشخص القائم باملالحظة الذي سوف مي ّر بذلك التأث ّر ،وبدون التعاطف
الوجداين مع اليشء .إ ّن ات ّجاه الشخص القائم بال ّدراسة تجاه الحقائق موضع الدراسة يق ّرر نتيجة
الخاصة بالرجل الغريب والتحليالت
تلك الدراسة ،وذلك هو السبب يف أ ّن ال ّدراسات اإلنسان ّية
ّ
االجتامع ّية للمجتمع الغريب التى يقوم بها العلامء الغربيون تتسم بالرضورة بالصفة “الغربية”،
وليس من املمكن أن تكون مناذج تُحتذى لتطبيق دراسات عىل املسلمني أو مجتمعاتهم”[[[.
وينتقد الفاروقي تشكّل الذهن الغريب الذي يقوم عىل التعميم وإهامل الخصوصيات الثقاف ّية
والدين ّية وال ُبعد الديني واألخالقي عىل وجه الخصوص ،وهي العنارص األساس ّية املكونة للظاهرة
رضا “...إ ّن الطالب الغريب الذي يدرس طبيعة اإلنسان
اإلنسان ّية حتى يف ّ
أقل املجتمعات تح ً
واملجتمع مل يكن يف حالة تجعله يدرك أنّه ليس بالرضورة أن تكون جميع الحقائق املتعلّقة
بالسلوك اإلنساين ،قابلة للمالحظة عن طريق الحواس ،ومن ثم خاضعة للقياس؛ فإ ّن الظاهرة
اإلنسان ّية ال تتك ّون من عنارص “طبيعية” عىل وجه القصد ،بل يتدخّل فيها عنارص أخرى تنتمي
إىل نظام مختلف ،أي النظام األخالقي الروحي ،وتق ّررها إىل درجة فائقة؛ وتلك العنارص ال تع ّد
بالرضورة مبثابة نتائج الزمة لعنارص الطبيعة أو قابلة لالستنتاج من تلك العنارص ،وهي ال تتسم
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل ،صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية ،م.س ،ص.15-14
[[[ -م.ن ،ص.14
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بالتامثل العاملي يف الجامعات اإلنسانيّة ،بل إنّها تعتمد عىل التقاليد والثقافة ،والدين ،واألولويات
الشخصيّة والجامعيّة التي ليس من املمكن أب ًدا وضع تعريف شامل لها ،ومبقتىض كونها روحيّة،
فإ ّن تلك العنارص ليس من املمكن عزلها أو فصلها عن أصولها الطبيعية ،وليس من املمكن أب ًدا
إخضاعها لألسلوب القيايس الوحيد الذي يعرفه العلم ،وهو األسلوب الكمي”[[[.
ويشري الفاروقي إىل تقسيم آخر وفصل بني العلوم اإلنسان ّية العلوم االجتامع ّية يف الغرب،
والذي ترتب عليه استبعاد جميع التقييامت يف العلوم االجتامع ّية من ناحية وهيمنة التأ ّمل الذايت
عىل العلوم اإلنسان ّية من ناحية أخرى “لقد فصل الغرب العلوم اإلنسانية عن العلوم االجتامع ّية؛
بسبب االعتبارات امليثودولوج ّية؛ ولقد نجح ذلك الفصل يف استبعاد جميع التقييامت من العلوم
ٍ
غايات مق ّيد ٍة ،فإ ّن املوضوع ّية (العلمية) مل تستطع
االجتامع ّية فيام عدا تلك التي تقوم عىل أساس
إجازة تلك التقييامت ومن ثم رصفتها إىل العلوم اإلنسان ّية التى أصبح اهتاممها وتطبيقها يتّسم
بالصفة الشخص ّية والفرديّة التا ّمة ،وذلك التطهري املتعمد للعلوم االجتامع ّية من جميع اعتبارات
ّ
بأي ق ّوة تتعرض لها؛ وكانت النتيجة لذلك هي استحواذ
القيم الجوهرية قد جعلها عرضة للتأثر ّ
الخاصة به .لقد أ ّدى مبدأ الواقع ّية،
الحقائق الواقعية لكل مجتمع عىل املقدرة لتكوين املعايري
ّ
ومن ثم االستقالل الذايت القيمي للحقائق االجتامع ّية ،ووضعها موضع االختبار إىل التدهور
األخالقي الحتمي للمجتمع[[[.
 - 4املنظور الحضاري املُقارن

انطلق الفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف الغريب من منظور حضاري مقارن ،وذلك من خالل
إبراز أهم التباينات واالختالفات التى توجد بني عنارص ومك ّونات النموذج املعريف التوحيدي
املنتمي إليه ،والنموذج املعريف الغريب.
ويف أحد هذه العنارص املشكلة للنموذجني ،وهو موقفها من “اإلنسان” ،يرى الفاروقي “أ ّن

اإلسالم يختلف جذريًا ،أ ّوالً :مع الرؤية اإلنسان ّية اإلغريق ّية ،التى تعرتف بإنسان ّية املواطنني األحرار،

بينام تصنف العبيد يف فئة أخرى أدىن من سابقتها .ويختلف اإلسالم ثانيًا مع الرؤية اإلنسانيّة

كل البرش بالفطرة ،ولك ّنها تف ّرق بينهم
اليهوديّة بالدرجة ذاتها ،التى تسلّم بوجود الصورة اإلله ّية يف ّ

باملولد والطبع معطي ًة أبناءها وضعيّة مختارة...ويختلف اإلسالم ثالثًا عن املسيحية التى متايز

ناموسا طبيع ًيا وت ّدعي اختصاص أتباعها بناموس إلهي بحكم
بني البرش من حيث امتالكهم جمي ًعا
ً
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل ،صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية ،م.س ،ص.12
[[[ -م.ن ،ص.19
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ريا ،مع الرؤية اإلنسانيّة العلامنيّة األوروبية التى
إميانهم وتعميدهم ،ويختلف اإلسالم راب ًعا وأخ ً

تستم ّد هويّتها من الثقافة األوروبية عىل سبيل الحرص ،وتهبط باألسيويني واألفارقة وغري األوروبيني

عامة ،إىل أدىن من مستوى البرش .فلم يستطع حتى رائد التنوير كانط ،املنادي بالعقل الخالص ،أن
وخصص وضع ّية أدىن لألسيويني واألفارقة”[[[.
يصل بعقالن ّيته إىل نهايتها املنطق ّية،
ّ

أ ّما رؤية اإلسالم لإلنسان التي يق ّدمها الفاروقي فتتلخّص يف ذلك التص ّور القرآين الذى يقوم

عىل املبادئ التالية:

كل البرش سواسية (املساواة املطلقة لإلنسان ّية) (سورة الحجرات ،اآلية13؛ سورة الروم،
 ّاآليتان  ،22 – 20سورة الزمر ،اآلية.)9
 -تحرير اإلنسان من الخطيئة :فالخطيئة األوىل آلدم عليه السالم ال متت ّد أثرها عىل أبنائه ،فضالً

اللهويت” ال
أي أثر كوين –أيضً ا -ومن ثم فال مكان ملفاهيم من قبيل “الخالص ّ
عن أنّها خالية من ّ

ديني غري مناسب .ال نظري له يف
يعرف اإلسالم أي خالص الهويت .فالخالص يف منظوره مفهوم ّ
أي مأزق يحتاج عىل تخليصه منه”[[[.
املفردات اإلسالم ّية .واإلنسان ال يواجه ّ

ويف مثال آخر الستخدام الفاروقي “املنظور الحضاري املقارن” كأحد األدوات امله ّمة يف

منهجيّته يف قراءة النموذج املعريف الغريب ،يطرح الفاروقي “النظام االجتامعي” وموقف اإلسالم،
جهة إىل داخل اإلنسان ،مع خاص ّية
واملسيحية واليهوديّة منه ،ويرى “أ ّن الدعوة العيسويّة املو ّ

جهها النقدي للسياسة القبلية
الكراهية –غري السوية– للامدة التى تتسم بها الغنوصيّة ،وتحول تو ّ

اليهودية إىل إدانة كل ّية للدولة ذاتها ،وللحياة السياسية بر ّمتها...وليس لدى املسيح ّية اآلن نظريّة
للمجتمع ،فإدانتها للزمان واملكان ،وللعمليّة السياسيّة ،وتحفّظها بشأن كل األنشطة الدنيوية،
واعتبارها أ ّن ال ّنظام االجتامعي نفسه أمر ثانوي عديم الجدوى يف عمل ّية الخالص ،يحول بينها

وبني أن تكون لها نظرية بهذا الصدد”[[[.

أما النموذج اإلسالمي فيستم ّد مرجعيّته من التوحيد واإلقرار بأ ّن هناك غاية للخلق ،وأ ّن تلك

حا لفعلها
الغاية هي تحقيق األوامر اإلله ّية املتعلّقة بهذا العامل الذي تتّخذ منه الحياة البرشيّة مرس ً
[[[ -الفاروقي،إسامعيل ،التوحيد ،م.س ،ص.138
[[[ -م.ن ،ص.140
[[[ -م.ن ،ص.167
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اإلنساين الح ّر املسؤول “يقتيض ذلك من املسلم ال ّنظر إىل الحياة بزمانها ومكانها بعني الجد،

الرتباط فالحه أو خرسانه بتمثّله للسنن اإلله ّية املتّصلة بالزمان واملكان الذي يحيا فيه..
ثم يقوم ال ّنظام االجتامعي يف اإلسالم عىل مقومات ع ّدة منها[[[:

[[[

ومن

 الطابع العام الذي يحكم الحياة اإلسالم ّية (أخالقية النية). الحاجة إىل نسيج اجتامعي ملموس حقيقي للوجود. -عالقية القيميات.

ويصل الفاروقي إىل وصف دقيق لشكل األ ّمة .كام تح ّددها النظريّة االجتامع ّية يف اإلسالم،
بكونها (أي األمة) بنية مدنية ،عضوية ،متعاضدة ،غري محدودة بأرض أو شعب ،أو بثقافة ،أو بعرق،
كل فرد منها .وهي مقوم
عاملية ،وكلية ،ومسؤولة ،يف حياتها ككيان اعتباري مشرتك ،وكذا يف حياة ّ
أسايس ال غنى عنه يف تحقيق أي إنسان لسعادته يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة”[[[.
ويق ّدم الفاروقي يف صورة أخرى مقارنة بني النموذجني التوحيدي والغريب املادي من حيث
املنطلقات املعرفية األساسية والكلية ،فالنموذج التوحيدي ينطلق من مصدريّة القيم يف ال ّنظر إىل
الطبيعة ،وهو ناتج عن مبدأ التسخري واالستخالف ،لذا فالفعل اإلنساين مع الطبيعة هو “االكتشاف”،
بينام النموذج الغريب ينطلق من مصدرية الذات “الرغبات والدوافع” وهو ما جعل عنوان الفعل
اإلنساين يف الطبيعة هو”اإلبداع” والذي بدوره يعتمد عىل” القهر والسطو والسيطرة”.
حا يؤمن باالنفتاح والتواصل انطالقًا من أصالة
جا منفت ً
وهو ما جعل النموذج التوحيدي منوذ ً
مبدأ “التغيري اإليجايب” .يف مقابل االنغالق واالنعزال يف النموذج الغريب الذي ينطلق من أصالة
مبدأ “الرصاع والرش” يف االجتامع اإلنساين.
ويف مقارنة بني امليثودولوجيا الغربية واإلسالمية يصل الفاروقي بعد مناقشة للميثودولوجيا الغربية
إىل نتائج ع ّدة أه ّمها :إن العلوم الغربيّة تع ّد ناقصة ،وهو ما طرحه تحت عنوان “نقائص امليثودولوجيا
الغربية” -والتي أرشنا إليها يف نقد العلوم االجتامعية الغربية -والنتيجة الثانية هي :ذاتية العلوم الغربية
حاسم
يف مقابل دعاوى عامليتها ،أما النتيجة الثالثة هي أ ّن العلوم االجتامعيّة الغربية تنتهك متطلّبًا
ً
للميثودولوجيا اإلسالميّة ،وهذا املطلب عند الفاروقي هو مبدأ وحدة الحقيقة -يف مقابل تع ّددها يف
امليثودولوجيا الغربية -ويتناول الفاروقي هذا املبدأ (مبدأ وحدة الحقيقة) يف العنارص التالية:
[[[ -الفاروقي،إسامعيل ،التوحيد ،م.س ،ص.170
[[[ -م.ن ،ص.173-172
[[[ -م.ن ،ص.182
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 - 1يق ّرر ذلك املبدأ أ ّن الحقيقة تع ّد شكالً من أشكال الله ،وليس من املمكن فصلها عنه ،وأ ّن
تشتق وجودها من الله الذي هو خالقها وسببها
الحقيقة واحدة مثلام أ ّن الله واحد ،فالحقيقة ال
ّ
تشتق معناها وقيمتها من إرادته التي تع ّد غايتها وغرضها النهايئ ،وتقاس
النهايئ فحسب بل إنّها
ّ
فاعلية تلك الحقيقة مبقتىض تحقيقها أو عدم تحقيقها للقيمة .ويف الواقع فإ ّن الحقيقة أصبحت
تتسم بالفعاليّة ،حتى غدا من املمكن وصفها بأنّها صياغة لإلرادة اإللهيّة ،ولذلك يجب دراستها
يف إطار تحقيق القيم وانتهاكها .ومبثل ذلك األسلوب ،فإ ّن الحقيقة خارج هذا اإلطار ال تعني
حة أن نحاول إقامة معرفة الحقيقة اإلنسانيّة
شيئًا عىل اإلطالق .ومن ثم ،فمام ال أساس له من الص ّ
أي بحث يتعلّق باإلنسان،
بطريق ٍة منفصم ٍة ّ
عم يجب أن تكون عليه تلك الحقيقة ،ولذلك ،فإ ّن ّ
يجب أن يتض ّمن موقف تلك الدراسة إزاء الغايات[[[.

 - 2وذلك املبدأ الخاص بامليثودولوجيا اإلسالم ّية ال يتامثل مع املبدأ الذي يق ّر بوثاقة صلة
الناحية الروح ّية ،ولك ّنه يضيف إليه شيئًا يتم ّيز بكونه إسالم ًّيا ،وهو املبدأ املتعلّق باأل ّمة؛ ذلك
بالصفة الشّ خص ّية أو يتعلق بفرد واحد.
املبدأ الذي يُق ّر أنّه ليس مث ّة قيمة ومن ثم ليس مث ّة أمر يتّسم ّ
الخاصة
وإدراك القيم أو تحقيق القيم ال يتّصل بالشعور الشخيص يف لحظ ٍة مع ّين ٍة أو بالفرد وعالقته
ّ
خاصا باملجتمع،
مع الله .إ ّن اإلسالم يُؤكّد أ ّن وصايا الله ،أو األمر األخالقي يع ّد بالرضورة شيئًا
ًّ
إل بها؛ وذلك هو السبب يف
إنّه بالرضورة يتّصل بال ّنظام االجتامعي يف األ ّمة وال ُيكن أن يسود ّ
أ ّن اإلسالم ال يدين بأيّة فكرة تتعلّق باألخالق أو التقوى الشخص ّية إلّ إذا عرفها يف إطار األ ّمة،
وحتى يف الصالة التى تع ّد مواجهة شخص ّية للغاية مع الله وعبادته ،فإ ّن اإلسالم قد أعلن أنّها وسيلة
لتحقيق األوامر األخالق ّية املتعلقة
بحب الغري وما مياثلها[[[.
ّ
 - 3إ ّن اإلسالم قد جعل قيمه متوقّفة عىل تلك األوامر ،وذلك هو السبب الذى جعل اإلسالم يح ّرم
األديرة واالمتناع عن الزواج ،ويرتجم مثله الدينية واألخالقية يف الرشيعة ،أو القانون العام ،ويربط
باملؤسسات العا ّمة التى ال ميكن أن تزدهر إال إذا كانت الدولة ذاتها إسالم ّية ،ذلك
وصاياه األخالقية
ّ
هو مغزى تجاوز اإلسالم لحدود الفضيلة املسيح ّية ،ويف حني أ ّن املسيحية قد عرفت الخالص يف
إطار النية ،أي الشعور الشخيص يف لحظة مع ّينة ،فإ ّن اإلسالم قد ع ّرفه يف إطار العمل ،أي الحياة
العامة يف إطار الزمان واملكان واملجتمع ،ويف الحالة األوىل ،كان الضمري هو الحكم النهايئ
عىل وجه األرض ،أما يف الحالة األخرية ،فإ ّن الحكم أصبح يتمثل يف القانون العام ،واملحكمة
العامة ،والقوانني العامة ،والثواب والعقاب بواسطة الله عىل مدى التاريخ .لقد صاغ اإلسالم اإلميان
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل ،صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية ،م.س ،ص.16
[[[ -م.ن ،ص.17
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باألخرويات من أجل تدعيم ذلك الرصح التاريخي من األفكار .والقيم ،والقوانني ،واملؤسسات،
وحتى املعرفة اإلسالمية ،ذاتها ،أي معرفة إرادة الله كام هي واضحة يف الوحي ،قد جعلها اإلسالم
ممكنة فقط يف إطار املجهود الجامعي الدائم من خالل اإلجامع والتواتر .وطبقًا للرأي اإلسالمي،
الخاصة باألمة يعتربان متكافئني وقابلني للتحويل ،وهام سويًا
الخاصة بعلم القيم والناحية
فإ ّن الناحية
ّ
ّ
يُ َكوِنان بع ًدا جوهريًا ،ورشطًا ال ب ّد منه للحقيقة ،وليس من املمكن أن يكون مثة معرفة لتلك الحقيقة
بدون قيمة ،وليس من املمكن أن تكون مثة قيمة دينيّة أو أخالقيّة إال يف إطار األمة”[[[.

ّ
املحور الثالث :بعض جتليات النموذج املعريف الغريب وتمثالته

ربط الفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف الغريب بني األصول املعرفيّة من جهة والتجليات
الواقعة يف املشهدين الفكري واالجتامعي من جهة أخرى .وهو ما نتناوله هنا تحت عنوان تجليات
النموذج املعريف الغريب ومتثالته ،والتي تظهر بشكل أسايس مجال األفكار والقيم واملذاهب
الفلسفية املتع ّددة ذات األصل املعريف الواحد.
أ ّوالً :يف ميدان األفكار واملذاهب الغرب ّية

أشار الفاروقي إىل بعض تجليات النموذج املعريف الغريب ومتثالته املعرفية وظالله االجتامعية،
خاصا –أيضً ا -بتمثالت
ال سيام يف ميدان األفكار واملذاهب الفكرية ،واهتم الفاروقي اهتام ًما
ً
النموذج الغريب يف ميدان الفن واالقتصاد .ففي ميدان املذاهب الفكريّة ربط بني ظهور املدارس
الفكرية الغربية ومبدأ الشك ،ويرى أ ّن الغرب عرف ثالثة أنظمة أقامها عىل أساس مبدأ الشك:
رشع
 - 1الفوضويّة :قامت يف أ ّول عهدها تحت تأثري املسيحيّة املبارش .فاملسيحيّة أبت أن ت ّ
للسلوك االجتامعي وتركته للشيطان قيرص؛ أل ّن الحياة االجتامعية يف نظرها ،مقطوع منها .وأبت
رش يف ذاتها .فال رأي للمسيحية إال التنكر
رشع للسلوك الفردي؛ ألنّه ميدان الرغبة والرغبة ّ
أن ت ّ
للرغبة ومحاربتها واالنعزال عن الجامعة .وهذه الرهبانيّة التي ابتدعتها مثاالً للسلوك البرشي .وترك
السلوك اإلنساين بال رشيعة دعوة إىل الفوضوية[[[.
 - 2الوجود ّية :أكّدت الوجوديّة أ ّن ال أمل يُرجى من حياة اإلنسان؛ ألنّها ال خري فيها .بل هي
مليئة باألمل والحزن واألىس وتنتهي مبوت أكيد ،وسعي اإلنسان لن يرى؛ ألنّه كلّه غرور .فالوجود
مأزق يجب التخلص منه وال خالص إال باالرمتاء يف أحضان املسيح ،اإلله املخلص...وإذا كان
[[[ -صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية ،م.س ،ص.18
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل“ ،نحن والغرب” ،م.س ،ص.23
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جا من مأزق الوجود ،فال حاجة لالعتناء مبأزق .ليذهب به القيارصة إىل حيث ألقت[[[.
الدين خرو ً

 - 3الليربالية :تقوم الليربالية عىل الشك بأن عالقة اإلنسان باإلنسان فيها حقيقة أخالقية أو قيمية.
كل امتداد لتأثري اإلنسان يف اإلنسان اآلخر .فاإلنسان ذات تحيا يف
فابتداء منه تعارض الليربالية ّ
إل هتكها .وكون الرغبة أو الطبيعة الحقيق َة الوحيدة ،فهذا تأليه للرغبة؛
رغباتها ،وال يدخلها مؤثر ّ
ألنّه ينفي وجود الحقيقة املعنويّة أو العتمويّة التي هي وحدها القادرة عىل تطويع الحقيقة الطبيع ّية.
فاملوجود الذي ال وجود لغريه :إله يف ملكوته[[[.
 - 4الشيوع ّية :تقوم الشيوع ّية كام قامت الليربال ّية االنجلوسكسون ّية عىل مبدأ الشك ،أي تأليه
لكل ما هو خري ورش .إال
ال ّرغبات بجعلها الحقيقة الوحيدة ،وبالتايل ،باعتبار الرغبات معيا ًرا نهائ ًيا ّ
أنّها تختلف عن الليربالية بأنّها ال تعرتف برغبات الفرد إال بقدر اعرتافها برغبات الجامعة .والجامعة
عندها ليست القوم بل الطبقة .فالشيوعية نظام تجنيدي ( )Requinentationalبالرضورة؛ أل ّن رغبة
الطبقة عندها أولويّة كربى ،ال تنسق رغبات األفراد معها بل تُنقض وت ُنكر ،لذلك كان تص ّور عالقة
حرب
أن ُوجد ،وأنّهام مج ّندان لخوض
اإلنسان باإلنسان يف الشيوع ّية :أ ّن العامل زميل العامل ّ
ٍ
رضوريّ ٍة مع طبقة الرأسامليني املتسلّطة ،وأ ّن حالة الرصاع هذه :حالة دامئة إىل أن ت ُبيد الطبق ُة
[[[
الطبق َة األخرى.
أسست العلامن ّية قض ّيتها عىل الدعوة إىل عدم تقرير الشأن العام بقيم نابعة من
 - 5العلامن ّيةّ :
الدين ،بدعوى أ ّن الدين مصدر غري جدير بالثقة .وزعمت العلامنية أ ّن هذا املصدر غري عقالين
وخرايف وقائم عىل الجزم مبقوالت ال دليل عليها .ومن املمكن أن يتف ّهم املرء مثل هذه التّهم
حتها
حال توجيهها إىل املسيح ّية ،أو عىل األديان التى ّ
أسست مبادئها عىل عقائد ال دليل عىل ص ّ
إل أ ّن تلك التّهم ال تتعلق ال من بعيد وال من قريب باألديان
أو إىل أديان مت ّر مبرحلة وهن مع ّينةّ .
حة العامة للمعايري العقل ّية ،وال باألديان
ذات العقائد املنسجمة مع الفطرة ،أي التي تسلّم بالص ّ
التى تشهد صحوة إحياء تسعى من خاللها إىل التخلص من حالة الركود والوهن ،بالطرح العقالين
قيم إنسان ّية حقيق ّية[[[.
النقدي ملقوالتها عىل نحو يجسد ً
ثان ًيا :مجال علوم اإلنسان ،أما يف علوم اإلنسان ومامرساته ،فيقوم مبدأ الشك عىل اعتبار أ ّن
الرغبات اإلنسان ّية – الفرديّة واالجتامع ّية – هي املعطيات الوحيدة .ذلك أنّها وحيدة يف كونها

[[[ -الفاروقي ،إسامعيل“ ،نحن والغرب” ،م.س ،ص.24
[[[ -م.ن ،ص.24
[[[ -م.ن ،ص.26
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل ،التوحيد..مضامينه عىل الفكر والحياة ،م.س ،ص.169
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عم سواها ،كام هي قابلة للقياس والتقييم الكمي .وعىل هذا املعطى
مرئيّة محسوسة قابلة للفرز ّ
كأساس ،ميكن للعلوم اإلنسانيّة واالجتامعية أن تقوم كعلوم موضوعيّة .وليس الشك يف تأكيد
معطى ما ،إنّ ا الشّ ّك يف نفي أي فاعل آخر يف تفسري الظواهر السلوكيّة .فالسلوك البرشي كان
يفس – قبل حركة اإلصالح الدينى – بإرجاعه إىل املبادئ والقيم الصادرة عن الدين والثقافة ،إال
ّ
[[[
أ ّن حركة اإلصالح أودت بسلطة الكنيسة وتعاليمها وأبعدتها ّ
كل البعد عن السلوك اإلنساين .
ثالثًا :نزعة تأليه اإلنسان ،أنجبت الحضارة اإلغريق ّية فلسف ًة إنسان ّي ًة قويّ ًة تب ّناها الغرب واعتربها
جا يُحتذى من عرص النهضة ،بيد أ ّن تأسيس تلك الفلسفة اإلنسان ّية اإلغريق ّية عىل نزع ٍة طبيع ّي ٍة
منوذ ً
الس يف أ ّن اإلغريقي مل يجد
مبالغ فيها ،أفىض بها إىل تأليه اإلنسان ،بل تأليه رذائله .وهذا هو ّ ّ
غضاضة يف تصوير آلهته ككائنات يخدع كل منها اآلخر ويتآمر ضده ،وال تتورع عن الزنا والرسقة
وسفاح أوىل القرىب ،والعدوان والغرية ،واالنتقام ،وما شاكل ذلك من األفعال الوحش ّية[[[.

راب ًعا :يف مجال الفن ،حينام تح ّول مركز الق ّوة املسيح ّية إىل العامل الهيليني فقدت املسيحية
قدرتها عىل مواصلة الرصاع ضد التجربة الجاملية اإلغريقية ،وأصبحت نفسها هيلين ّية بالطبع .ومع
ذلك ،فقد احتفظت ببعض أصولها السامية ،ومن ثم كان الف ّن البيزنطي مرآة انعكس عليها كال الطابعني
الل نهائ ّية يف اإلنسان ،وهذا
الفكريني .فلقد كان الف ّنان البيزنطي غري مهتم بالتعبري عن الطبيعة الطابعة ّ
قدر مؤكد يف فنه فوعيه باإللوهية املنـزهة منعه من االنزالق يف أدىن خلط بني الحقيقة القدسية
وبني الطبيعة ...ولكن هذه األصالة السامية أصبحت ضعيفة خاصة بعد االعتقاد بالتثليث ،وبعد أن
لبست املسيح ّية ثوبًا غنوص ًيا هيلين ًيا يف مؤمتر نقيا .ومن ثم فإ ّن الف ّنان [املسيحي] يف بحثه عن
معي ...بينام رأى الوثني اإلغريقي اإلله يف الفكرة األوىل الثابتة
الحقيقة املنـ ّزهة مل يقف عن ح ّد ّ
عن اإلنسان والطبيعة ،فإ ّن املسيحي الهيلينى رآه مبارشة ،يف صورة مؤسلبة – كاريكاتورية – لإلنسان،
وغري مبارشة ،خالل لوحات روائية عن اإلميان ،تلك اللوحات التى استخدم فيها البيزنطي الرموز
والنصوص الدينية ،ليوحي للمشاهد – بطريقة كالم ّية منطق ّية – عن الفكرة األوىل يف تلك اللوحة أو
ذاك .لقد كان الفن اإلغريقي يف مجموعه حس ًيا ...وكان الفن البيزنطي حس ًيا يف جزء منه ،ومنطق ًيا
يعب عن “فكرة أوىل”
يف جزئه اآلخر .فالجانب
ّ
الحس منه ،أي تصوير اإلنسان واألشياء الطبيعية ،مل ّ
ٍ
تعبريات منط ّي ٍة مؤسلبة تخالف الطبيعة ...ولهذا فإ ّن الف ّن الديني
مطلقًا ،طاملا أ ّن الفنان لجأ إىل
املسيحي يف بيزنطة قد تنازل عن النصف األهم من وظيفته للفهم املنطقي[[[.
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل“ ،التحرك الفلسفي اإلسالمي الحديث” ،م.س ،ص.13
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل ،التوحيد..مضامينه عىل الفكر والحياة ،م.س ،ص.123
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل“ :التوحيد والفن” ،املسلم املعارص ،العدد ( 24ديسمرب  ،)1980ص.188
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مبني عىل نظام الفائدة بأعىل درجاتها،
ً
خامسا :يف ميدان االقتصاد ،إ ّن ال ّنموذج الغريب للتط ّور ّ
الغش من خالل إعالنات مركّزة مع
ّ
ومن ثم عىل اإلنتاج فاالستهالك ،وذلك بالتايل يستلزم قد ًرا من
بعض اإلهامل يف نوع ّية اإلنتاج .إ ّن النموذج الغريب للتنمية يعنى باإلنتاج االقتصادي واالستهالك
مهتم
بصفة مركزة...واهتاممه بكيف ّية حياة الناس يكاد ال يوجد .كون النموذج الغريب للتط ّور
ً
بالفائدة ،فهو مييل غال ًبا لرتكيز الرثوة يف أيدي القلّة التي توظفها ملصلحتها املنافية لرشوط العدالة
االجتامعية[[[.
سادسا :مبدأ النفع ّية يف العلوم وانتشار النسب ّية املطلقة ،أوجد التأكيد عىل الجانب النفعي
ً
للعلوم الطبيعية والرتكيز عىل جنيها إىل اتساع موارد التطبيق والتقنية ات ّسا ًعا شاس ًعا ال ينكر فضله
عىل البرش .لك ّنه أ ّدى – أيضً ا إىل انتشار النسبية التى رسعان ما تحالفت مع مخلفات املايض
الغريب حيال الطبيعة :أي مخلفات عرص النهضة من أ ّن الطبيعة يجب أن يقبض عليها ويناهض
اإلله بالتمكّن منها رغم أنفه كام فعل بروميثيوس ،ومخلفات املسيحية من أ ّن الطبيعة ،بل الخلق
بر ّمته ،ساقط ال خري فيه وال خالص .فأ ّدى ذلك التحالف إىل ما نشاهده اليوم من نهب واغتصاب
وتدمري للطبيعة ،ما أ ّدى بدوره إىل اختالل توازنها وتهديدها بالقضاء عىل اإلنسان والحياة[[[.
ساب ًعا :العلوم االجتامع ّية ،قامت العلوم االجتامع ّية عىل مبدأ الشّ ّك يف تأكيداته ومنفياته،
معتقدة أ ّن املرغوب إطالقًا هو املرغوب فيه فعالً ،وأ ّن ما بني عىل غري املرغوب فيه فعالً ليس
حقيقة بل منية متنى ،وأ ّن السبيل إىل معرفة الحقيقة السلوك ّية هو السبيل نفسه إىل املعرفة الطبيع ّية،
املفسة له واملثبتة به .أ ّما املحسوس فهو الرغبات
أي استقراء املحسوس وافرتاض النظرية
ّ
الكامنة يف تح ّركات اإلنسان املرئ ّية الخاضعة للقياس الكمي .وأما العلوم اإلنسانية فال حقيقة فيها

أصالً ،فهي ليست علو ًما ،بل آداب تجمع ما يدور يف قلب اإلنسان وذهنه من متنيات دون االعتامد
عىل الظواهر املحسوسة[[[.
ثام ًنا :الفردان ّية ،عىل الصعيد الفردي دعت العلوم االجتامعيّة اإلنسان إىل االعتامد عىل الذات
وتقويتها؛ ألنّها منبع القيم املستقلة واملرجع األخري لوجود اإلنسان ووعيه بوجوده .وأصبحت
الحرية يف نظر الغرب كافّة متساوية مع املامرسة التى ال تخضع ملبدأ أو قانون ،بل تصدر عن
اإلرادة الشخص ّية املج ّردة .ومن الفالسفة الذين دعوا إىل متركز األخالق حول “األنا” نيتشه عىل
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل“ :اإلسالم يف القرن املقبل” ،املسلم املعارص ،العدد( 38إبريل  ،)1984ص.25
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل“ ،التحرك الفلسفي اإلسالمي الحديث” ،م.س ،ص.12
[[[ -م.ن ،ص.13
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أساس أ ّن الوجود كلّه نزع ٌة إىل الق ّوة والسيطرة .أ ّما شوبنهاور فأكّد أ ّن الوجود نزع ٌة إىل الحياة
جد املامرسة الح ّرة كأعىل
والوجود والبقاء .ولحقتهام الوجوديّة العدم ّية عىل لسان سارتر وكامو مت ّ
ما ميكن أن يصبو إليه الوجود اإلنساين[[[.
التوصل إليها عن طريق “الرباهني”
تاس ًعا :يف مجال املنهج ،حقائق العلوم الطبيعية يت ّم
ّ
تظل صحيحة طاملا مل يتم دحضها
أساسا للنظريّة التى ّ
الناتجة عن التجربة فقط ،والتى ت ُعترب
ً
أي تجربة أخرى .وتعترب النظرية مبثابة قانون طبيعي عندما تثبت صحتها من خالل
عن طريق ّ
التجارب واملالحظات املتك ّررة .لقد تض ّمنت تلك النظريّة دعوة لجعل العامل بأجمعه شيئًا قابالً
ريا عىل أن تفتح أبوابها .فإ ّن العلم قد أرغمها عىل ذلك مبقتىض
للتفسري ،ولقد تم إرغام الطبيعة أخ ً
تحقيقه يف أسباب حدوث الظواهر ونتائجها ...وهكذا فإ ّن العلوم الطبيعية تع ّد املفتاح لتحقيق
السيطرة عىل الكون؛ وإ ّن مقدرة تلك العلوم عىل فهم األشياء تع ّد بصفة مبارشة مقدرة عىل التوجيه
والسيطرة .ومن ثم فهي تع ّد ق ّوة مثلام تع ّد سعادة .لقد استحوذت تلك الرؤية العلميّة عىل الرجل
الغريب وأطلقت طاقات هائلة الستكشاف الطبيعة واستغاللها ،وقد أثبتت املكاسب التى تم
إحرازها وتحقيقها تلك الرؤية مبا ال يرتك مجاالً للشك ،وجعلت العلم الطريق املؤكد لتحقيق
الحياة املثالية[[[.

الدرس املعريف املستفاد
من قراءة الفاروقي للنموذج املعريف الغريب
الدرس األ ّول يف هذه الدراسة :هو ذلك التكوين املنهجي املتم ّيز إلسامعيل الفاروقي ،والذي
استطاع أن يجمع فيه بني إدراك النموذج املعريف الغريب من واقع الدرس والدراسة من ناحية ومن
واقع الخربة املعاشة من ناحية أخرى ،وعل الرغم من معايشته لهذا النموذج إال أنّه مل يقع يف
أرسه؛ بل نظر إليه نظرة نقدي ًة من واقع منوذجه املعريف التوحيدي الذي ات ّخذه ميزانًا ميكن أن يزن
به أي مناذج أخرى .وهو ما يلفت الفاروقي نظرنا إليه برضورة التكوين املنهجي للباحث املسلم
إزاء العلم الغريب ،فمع تأكيده عىل انفتاح ثقافتنا وحضارتنا اإلسالمية عىل الرتاث واملنجزات
العلمية البرشية ،إال أنّه يُح ّدد طبيعة هذا االنفتاح وشكله بأنّه انفتاح واع ال انفتاح املنبهر املأسور.
وهذا االنفتاح الواعي يتطلّب “...إتقان العلم والهيمنة عليه أي اإلملام التام والتفهم الكامل لكل
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل“ ،التحرك الفلسفي اإلسالمي الحديث” ،م.س ،ص.14
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل ،صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية ،م.س ،ص.11
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ناحية من نواحيه .فالتعرف السطحي بالعلم ال يكفي وال يُغني واالكتفاء به جرم .عىل املسلم
الذي يطلب العلم عند الغرب أن ينفذ إىل كافة الحقول واملكامن ،ويحيط بتاريخ العلم ومنجزاته،
ويدرك مناهجه النظرية ومسالكه العملية ،ويعرف مشاكله وآماله حتى يقف عىل نشأته وحاجاته
وإمكانياته ...والتمكن منه والهيمنة الكاملة عليه”[[[ .ومن ناحية أخرى يتطلب أن يعي املسلم
رسالته وذاته وينطلق منهام نحو اآلخر ،ويتحقق ذلك عن طريق الوعي بالتوحيد ومعطياته يف
االنسان والكون والحياة.
الدرس الثاين :هو الحاجة إىل درس النموذج املعريف الغريب؛ لتفنيد املقوالت التى أطلقها
الغرب عىل نفسه وروج لها بق ّوة ،واستق ّرت يف أذهان بعض من وقعوا يف أرس الوافد يف األمة
املسلمة ،وأهم هذه املقوالت هو “عامليّة” الغرب و”مركزيّته” الكونيّة و”حيادية” علومه

و”موضوعيتها” ،ومطلقية طريق نهضته وتقدمه ،و”أحادية” ميزان التأخر والتقدم كام صورها هو..
والقراءة املعمقة للنموذج الغريب وعنارصه ومكوناته وتجلياته توضح مبا ال يدع مجاالً للشك
حضاري ال ب ّد
يف
ٍّ
تهافت هذه املقوالت ور ّدها ،وهذا ما جعل املسريي يق ّرر أ ّن ّ
أي مرشوع معر ٍّ
وأن يبدأ بنقد املرشوع الغريب معرفيًا وتفنيد مقوالته الفكرية وتفكيكها ،وهو ما تع ّرض له الفاروقي
يف كتاباته ال سيام يف سفره الق ّيم “التوحيد ومضامينه عىل الفكر والحياة” ،والتي اعتمد فيها
عىل تفكيك النموذج املعريف الغريب ورصده من منظور توحيدي ،ولهذا التفكيك دور مهم يف “
التخلص من وهم النموذج املعريف الغريب ،وبناء الوعي بتهافته الفتقاره إىل ثابت ،بل تحويل ما
متغي ،يف مقابل متيّز البديل املعريف
متغيا إىل ثابت ،وما حقّه أن يكون ثابتًا إىل
حقّه أن يكون
ّ
ًّ
اإلسالمي بامتالك نواة جامعة ناظمها التوحيد”[[[.
الدرس الثالث :هو ما قدمه الفاروقي من إدراكه ملسألة “التح ّيز” يف الفكر الغريب ،ومنوذجه
املعريف ،وهذا الوعي الذي تشكّل لدى الفاروقي انتبه إليه الحقًا بعض املفكرين وق ّدموا له
جهودهم مثل عبد الوهاب املسريي -الذي دعا إىل تأسيس علم التح ّيز -ورجال املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي[[[* ،ويرى السيد عمر أهم ّية إدراك التحيز يف الوعي اإلسالمي “باعتباره الخطوة
يعب عن
األوىل للتمكن من تجاوزه ...ومن شأن إدراك حتميّة التحيّز الوعي بأ ّن ّ
كل سلوك إنساين ّ
منوذج معريف كامن .واكتشاف النموذج الكامن ال ميكن أن يكون عمل ّية فرديّة بل عملية جامعية
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل“ :حساب مع الجامعيني” ،املسلم املعارص ،العدد (31يوليو ،)1982ص .49ص.32
[[[ -عمر ،السيد»،صوب معايرة معرفية ملفهوم التحيز الثقايف من فكر املسريى ومنى أبو الفضلـ« ،م.س ،ص.29
[[[ -انظر  :مجموعة من الباحثني :إشكالية التحيّز (جزآن) ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،نقابة املهندسني (مرص).1995 ،
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 2 1

االستغراب 21

النموذجالا
بارغتس
منهجية الفاروقي في قراءة
ّ
المعرفي الغربي 265
ّ

تفاعلية متكاملة تتم عىل مستويات الرصد والتصنيف والنقد وبناء األمناط مع ربط البعد املعريف
بالبعد الديني”[[[.
الدرس الرابع :الذي قدمه الفاروقي هو االهتامم بعلم اجتامع املعرفة عند درس النموذج
السياقات االجتامع ّية املختلفة التي أ ّدت إىل نشأة
املعريف الغريب وقراءته ،من خالل التع ّرف عىل ّ
هذا النموذج بعنارصه املختلفة واملتناقضة أيضً ا ،وهو ما يساهم يف تفسري كثري من مكونات ذلك
النموذج وعنارصه ،فاستبعاد الدين وتحدي ًدا (دين الكنيسة) كان ناتج عن ذلك الرصاع الطويل بني
(دين الكنيسة) وبني العقل الغريب ،والذي انتهى بالقضاء ليس فقط عىل دين الكنيسة ،ولكن عىل
فس أيضً ا درس هذه السياقات غرق النموذج الغريب يف
فكرة الدين ذاتها يف اإلنسان والحياة ،كام يُ ّ
“حوسلة الطبيعة واإلنسان والعقل ،مع إلغاء النموذج العلامين الشامل ملفهوم اإلله أو تهميشه،
ونسف مفهوم اإلنسان الكوين ،وتوظيف ذلك لصالح ترسيخ مركزيّة اإلنسان الغريب ،وتحويله إىل
ولكل ما بالكون ،وذلك بإحالل العقل األدايت ّ
ّ
مستغل لبق ّية البرش
محل العقل النقدي”[[[ .يف ضوء
تغييب الدين والقيم الروح ّية وهيمنة الوضع ّية ،والتي يكمن وراءها منوذج مادي أحادي النظرة
لإلنسان والكون ،والذي يعرتف فقط بكل ما يخضع للحس واملشاهدة والتجربة ،وينكر ما دون
ذلك من ظواهر ترتبط باملرجع ّية املتجاوزة.

الدرس الخامس :إذا كان النموذج املعريف بني ًة تص ّوريّ ًة يج ّردها العقل البرشي ،وأنّه عبارة
عن مجموعة من املعتقدات والفروض و املفاهيم واملسلّامتّ ،
ملموسا يف تجلياته
إل أنّه يبدو
ً
ومتثّالته ،لذا حرص الفاروقي عىل ذكر متثّالت النموذج املعريف الغريب يف :الحياة العقلية
واالجتامعية واالقتصادية الغربية ،وهو ما يجعل العقل املسلم يقظًا وراء دعوات العامليّة للمذاهب
الفكرية واالجتامعية ومجاالت الفنون املختلفة ،ألّنها يف حقيقتها ليست إال معبِّ ًا عن منوذج
مادي له خصوصياته االجتامعية والفكرية وأسسه الفلسفية؛ بل تكمن نتاجات ذلك النموذج-أيضاً-
يف مجاالت العلوم الرياضيّة والطبيعيّة[[[.

[[[ -عمر ،السيد« ،صوب معايرة معرفية ملفهوم التحيز الثقايف من فكر املسريى ومنى أبو الفضلـ« ،م.س ،ص.32
[[[ -م.ن ،ص.15
[[[ -انظر حول التحيز يف العلوم الطبيعية:مجموعة من الباحثني :إشكالية التحيز (جزآن) ،ال ط ،مرص ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
نقابة املهندسني (مرص) ،1995 ،ج ،1ص .514-363
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خاتمة
وقفت املنهج ّية اإلصالح ّية الحديثة واملعارصة أمام مفصلني فكريني شكّال رؤيتها لعمل ّية
اإلصالح :األ ّول هو الدين ،والثاين الغرب .وظهر ذلك عند محمد عبده ،واألفغاين ،وعيل
رشيعتي ،ومرتىض مطهري ،ومالك بن نبي ،ومحمد باقر الصدر وغريهم ...من أصحاب األفكار
اإلصالحيّة ،وهو ما شكّل قناعة عقلية برضورة بناء إطار تحلييل لدرس النموذج املعريف الغريب
ينطلق من الرؤية التوحيديّة.
إ ّن ما حاولت الدراسة طرحه بشكلٍ
أسايس ونذكره هنا هو أ ّن عمليّة التأسيس الحضاري
ٍّ
اإلسالمي تتطلب التع ّرض للنموذج املعريف الغريب ذاته ودرسه من منطلق توحيدي حضاري
إل
وتفكيك مقوالته األساسية ،ثم نقد القراءات االستالب ّية التى تب ّنت الفكر الغريب ،وال يكون ذلك ّ
بنقد جذور هذا الفكر ومتثالته األساسية وعنارصه املك ّونة ومفاهيمه وتص ّوراته؛ حيث إ ّن االرتهان
الحاصل لدى قطاع من املثقفني املسلمني إىل الفكر الغريب وثقافته ومنوذجه املعريف ،أو القطيعة
الكاملة والرفض الكامل – دون التأ ّمل والترشيح الفكري ـ يف القطاع املقابل لهذه الفئة املستلَبة
يؤسسان ملنظور حضاري متكامل وعلمي نحو الحضارة الغربية وتص ّوراتها األساسية؛
فكريًا ،ال ّ
لذا فإ ّن العقل اإلسالمي املعارص يف حاجة إىل مناذج معرف ّية أكرث منهج ّي ًة وعلم ّي ًة لتناول الفكر
الغريب ونقد مقوالته وتقديم بدائل معرفيّة توحيديّة.

وهذا ال يتحقّق بالطبع إال بتكوين عقل ّي ٍة بحث ّي ٍة مسلمة تتمتع بقدرات معرف ّية متم ّيزة تستطيع أن
تكون عىل دراية كاملة باملناهج األساسيّة يف هذا الدرس ،والعنارص املعرفيّة األساسيّة لنموذجها
التوحيدي الذي ميثل لها إطا ًرا مرجعيًا وهويّة معرفيّة ومدخالً أساسيًا لإلصالح املعريف ،وهو ما
استطاع الفاروقي يف جمعه بني :الدرس التوحيدي ،والدرس الغريب ،والدرس املنهجي الفلسفي
التحلييل.
والله من وراء القصد
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