
نقد األسس المعرفية لإليديولوجيا الغربية 
عبد الوهاب املسريي ومنى أبو الفضل نموذجان

]*[
 د. حسان عبد اهلل حسان]]]

تتناول هذه املقالة للباحث واألكادميي املصي حسان عبد الله حسان نقداً عربياً لألسس 

املعرفية للمنظومة اإليديولوجية يف الغرب، وقد عاد الباحث إلنجاز مسعاه إىل ما قدمه مفكران 

الفضل]3]  أبو  ومنى  (1938-008]م(  املسريي]]]  الوهاب  عبد  املجال وهام:  هذا  عربيان يف 

(1945-008]م(..

 نشري إىل أن هذه املقالة تعتمد عىل منهجية التحليل املعريف الذي يتضمن وجهني ملقاربة 

النموذج اإليديولوجي الغريب وهام: التفكيك والرتكيب للمضمون املعريف للنص الذي تجري 

معالجته بحثياً، ثم إعادة بناء ما جرى تفكيكه من أجل إدراك أهم الجوانب النقدية لإليديولوجيا 

الغربية من منظور هذين املفكرين.

املحرر

اتصل املسلمون بالغرب يف العصور اإلسالمية الباكرة، فعرفوا حضارته واستوعبوها، دون أن 

يتأثروا بها يف تصوراتهم ورؤاهم األساسية، وذلك بفضل القوة النفسية من ناحية، وامتالك القدرة 

*- باحث وأكادميي ـ جامعة دمياط ـ جمهورية مص العربية.
منوذج  والصهيونية:  اليهود واليهودية  موسوعة  أعامله  أهم  ومن  إسالمي  عريب  مفكر  )1938-008]م(  املسريي  الوهاب  عبد  ]]]ـ 

تفسريي جديد )مثانية مجلدات( وكتاب رحلتي الفكرية: سرية غري ذاتية غري موضوعية - يف البذور والجذور والثامر. وللدكتور املسريي 

مؤلفات أخرى يف موضوعات شتى من أهمها: العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة )جزآن(، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد 

وتفكيك  املادية  األريض، والفلسفة  مثل: الفردوس  األمريكية  والحضارة  الغربية  الحضارة  يف  أخرى  مؤلفات  له  أن  كام  أجزاء(.  )سبعة 

اإلنسان، و الحداثة وما بعد الحداثة، و دراسات معرفية يف الحداثة الغربية.

]3]ـ منى أبو الفضل مفكرة عربية إسالمية حصلت عىل الدكتوراه من جامعة لندن 1977م، وأسهمت يف تأسيس مدرسة املنظور الحضاري 

يف مجال العلوم السياسية، من أهم أعاملها ” األمة القطب“،“ املدخل املنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية“، ”نحومنهاجية للتعامل 

مع مصادر التنظري اإلسالمي بني املقدمات واملقومات“، كام أسست جمعية املرأة والحضارة والتي أصدرت دورية تحمل االسم نفسه، 

صدر منها ثالثة أعداد، كام نرشت عددا من البحوث الفكرية املهمة حول النظرية االجتامعية يف املجلة األمريكية للعلوم االجتامعية باللغة 
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املعرفية واملنهجية املستمدة من الرؤية الكلية املستقلة واملتفردة والتصور الحضاري الشامل من 

التاريخ اإلسالمي  ناحية أخرى. ثم تجاوز املسلمون حضارة الغرب، وأسسوا حضارة عرفت يف 

ونسبت إىل عقيدتهم ودينهم وهي “الحضارة اإلسالمية”. 

ثم كان اللقاء الثاين عىل “خوف من الغرب وفكره وعمله”، والذي تزامن مع الرتاجع الحضاري 

املعرفية  وقدراته  النفسية  لقوته  وفقدانه  الفكري،  والذبول  بالجمود  وإصابته  املسلم  للعقل 

واملنهجية الذاتية الدافعة ـ والذي تجاوز يف خطورته فقدان مؤسسة الخالفة ذاتها ـ هذا مع بروز 

التفوق الغريب يف مجال العلوم واالكتشافات العلمية، أو ما ميكن أن نسميه بـ”األرصدة املادية 

ـ باالحتالل الغريب العسكري للعامل اإلسالمي املفكك سياسيّاً  للحضارة”، وتزامن ذلك ـ أيضاً 

وفكريّاً، فكان “االستدراج” الفكري والثقايف أداة الغالب، واالستتباع حيلة املغلوب وحالته.   

بيانية العقل املسلم والغرب

تحرك العقل املسلم إزاء هذا االتصال الثاين بالغرب حركتان: األوىل، حركة الخائف واملتوجس 

من “االنصهار” و”الذوبان” يف نهر التفوق الغريب، وسارت هذه الحركة يف مسارين أساسيني، األول: 

متثل يف اتجاه التعبئة والتحذير للعقل املسلم من “االستالب” و“الغزو الفكري والثقايف” و”التغريب” 

كم عند رشيد رضا ومحب الدين الخطيب ومصطفى صربي وجالل آل أحمد واملسار الثاين: تبني 

دعوة “املقاومة” و”استعادة الهوية” يف مقابل “اآلخر” فظهرت يف صورة ردود تحمل عناوين “اإلسالم 

واملدنية”،”الدين والعلم” كم عند محمد عبده ومصطفى الغالييني وأحمد عزت باشا أو يف دعوات 

تجديدية كم عند محمد إقبال، أما الحركة الثانية للعقل املسلم، فهي حركة يبدو فيها طابع “التسليم” 

بتفوق الحضارة الغربية وتفوق حضارته ونهضته، وسارت هذه الحركة ـ أيضاً ـ يف مسارين: األول، 

حاول التوفيق بني عنارص الذات األصيلة وما أنتجه الفكر الغريب من نظريات واكتشافات تحت عنوان 

“التوفيق” بني منجزات هذه الحضارة وبني املبادئ اإلسالمية كم عند الطهطاوي، أما املسار الثاين: 

اتخذ من منهجية “النقل واالقتباس” طريقاً الستعادة الدور واملكانة، وهو ما عرف مبسار “التغريب” 

ويظهر جلياً عند طه حسني وإسمعيل مظهر ونامق كمل ومدحت باشا ورضا خان. 

ويف النصف الثاين من القرن العرشين ظهر مسار آخر يف تناول وقراءة الفكر الغريب، يقوم عىل 

االنطالق من الذات، ومن استحضار القوة الدافعة الوجدانية، مع امتالك املنهجية املعرفية الذاتية، 

وذلك بهدف تحقيق االستيعاب القائم عىل التبرص والبصرية الحضارية. ومن الذين أسسوا لهذه 

الفلسفة واملذهب  الطباطبايئ يف “أسس  الحضارية” مرتىض مطهري ومحمد حسني  “املدرسة 

الصدر يف “فلسفتنا” و”األسس املنطقية لالستقراء”، وعيل رشيعتي يف  باقر  الواقعي”، ومحمد 
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“العودة  إىل الذات”، وعيل عزت بيجوفيتش يف “اإلسالم بني الرشق والغرب”، ومراد هو فمن 

يف “اإلسالم كبديل”، وإسمعيل الفاروقي وزمالؤه يف مرشوع “إسالمية املعرفة”، وغريهم ممن 

ساهموا يف تأسيس قراءة معارصة للفكر الغريب ال تقوم عىل “الخوف” أو “التعبئة” أو “االستالب” 

أو “التلفيق”، بل تقوم عىل تأسيس منظور حضاري قائم عىل االنفتاح عىل اآلخر واستيعابه، انطالقاً 

من الثوابت الحضارية التي قامت عليها الشخصية املسلمة، واستهدافاً الستعادة الدور واملكانة 

وفقاً لهذه الثوابت الحضارية.

نتناول يف ما ييل منوذجني من هذا املسار الفكري الذي مل يخضع لالستالب أو الخوف، وإمنا 

انطلق من امتالء بالطاقة الحضارية الواعية يف النظر املنهجي لإليديولوجيا الغربية والفكر الغريب، 

وهم املفكران: عبد الوهاب املسريي، ومنى أبو الفضل.

    محاور نقد األسس املعرفية لإليديولوجيا الغربية من منظور املسريي ومنى أبو الفضل: 

 أواًل: املدخل املنهجي لنقد اإليديولوجيا  الغربية: 

انشغل املسريي بالبحث يف النمذج وأسسها املعرفية، وقدرتها عىل التشغيل والتفسري، ومثلت 

بينها من اختالفات،  ما  النمذج املعرفية وإدراك  التميز بني  الظاهرة اإلنسانية، واإلنسان معيارية 

أو ما تتضمنه هي ذاتها من تناقضات تفسريية. وقد أوىل النموذج املعريف الغريب بالبحث والنقد 

الداخيل ]يف بنائه املعريف[ والخارجي ]يف تداعياته وتحيزاته وقدرته التفسريية للظاهرة اإلنسانية[. 

الظاهرة  الغربية هو اإلخفاق يف تفسري  باإليديولوجيا   يتعلق  ما  النقدي األكرب عنده يف  والعنوان 

اإلنسانية ويف ما ييل سوف نتناول أهم جوانب ذلك النقد.

أما منى أبو الفضل فقد انشغلت مبرشوع “األنساق املتقابلة” الذي يقوم عىل اإلدراك املعريف 

تجريدي  مثل تصور  القيايس هو  “فالنسق  الحضارية  املتقابلة ومكوناتها  األنساق  تلك  لجوانب 

ومنوذج تحلييل تُستنبط خصائصه من واقع التقاليد الحضارية والخربة التاريخية للكيان االجتمعي 

الحضاري”]1[، وهي ترى أن هناك منطني أو نسقني يف مجال النظرية االجتمعية، هذان النمطان 

هم: النموذج الثقايف الوسطي أو التوحيدي )Medium culture type(، ولكنه منوذج مضمر نظراً 

الثقايف املتأرجح أو  لرتاجع حضارته ومجتمعاته عن العمل الحضاري، والنمط الثاين: النموذج 

املتذبذب أو األنسوي الطبائعي، وهو الذي ينطلق وهو النموذج الذي أبدعته اإليديولوجيا  الغربية 

]1]ـ منى أبو الفضل: املدخل املنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية، القاهرة، دار السالم للنرش والتوزيع، 013]م،  ص117. 
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الحديثة، وهو السائد واملهيمن ألن حضارته فاعلة حضوريّاً ـ بشتى الصور ـ يف الواقع املعارص.  

أساسها  يف  البحث  هو  الغربية  اإليديولوجيا   لنقد  املسريي  يقدمه  الذي  املنهجي  املدخل 

املعريف الذي يتجىل يف النموذج املعريف الذي انبثق عن تلك املنهجية.  يحدد املسريي أوالً 

املقصود بالنموذج املعريف ضمن إطار اصطالحي لبحث النمذج املعرفية وأمناطها يف تفسري 

الظاهرة اإلنسانية فالنموذج املعريف هو صورة عقلية للعامل تشكل ما ميكن تسميته “خريطة معرفية” 

ينظر اإلنسان من خاللها إىل الواقع، والنموذج ال يوجد جاهزاً يف الواقع فهو نتيجة عملية تجريد 

بعضها  فيستبعد  الواقع  من  السمت  بعض  بجمع  العقل  يقوم  إذ  وتركيب(  )تفكيك  مركبة  عقلية 

النمذج “مناذج  ويركبها... وتسمى هذه  أهميتها  برتتيبها بحسب  يقوم  ثم  اآلخر،  بعضهم  ويُبقي 

ما  عادة  إنّها  أي  معرفية”،  “مناذج  أيضاً  وتسمى  خاللها،  من  الواقع  يدرك  اإلنسان  ألن  إدراكية” 

إدراكاً  تولد  واملعرفية  اإلدراكية  الخرائط(  )أو  والنمذج  ونهايئ(.  )كيل  معريف  بعد  عىل  تحتوي 

مختلفاً من شخص آلخر ومن حضارة ألخرى للظاهرِة نفسها.

ويشري املسريي إىل نتيجة مهمة بشأن النمذج املعرفية وقراراتها الحضارية واملعرفية، وهي أن 

هذه النمذج ليست محايدة وليست مطلقة، وبالطبع ليست صالحة لكل املجتمعات أو كل مكان، ألن 

هذه النمذج تحمل بذورها الجينية التحيزية الرتباط تصوراتها ومفاهيمها بالبيئة الحضارية وسياقاتها 

التاريخية واالجتمعية التي نشأت فيها، وهو يف ذلك يطرح تلك املقولة املعرفية التي تحكم عمل 

النمذج وتشغيلها يف تفسري الظواهر االجتمعية واإلنسانية: “لكل منوذج بُعده املعريف، أي إّن خلف 

كل منوذج معايريه الداخلية التي تتكون من معتقدات وفروض وُمَسلَّمت وإجابات وأسئلة كلية ونهائية 

تشكل جذوره الكامنة وأسسه العميقة وتزوده ببعده الغايئ، وهي جوهر النموذج والقيمة الحاكمة التي 

تحدد: النموذج وضوابط السلوك، وحالل النموذج وحرامه، وما هو مطلق وما هو نسبي من منظوره، 

أي مسلمت النموذج الكلية أو مرجعيته التي تجيب عن األسئلة الكلية والنهائية”]1].

النموذج  التي يستمد منها  للنموذج فكرة “املرجعية”  ـ يف تعريفه  أيضاً  ـ  كم يؤكد املسريي 

بدورها،  والعقائد  والثقافة  والجغرافيا  التاريخ  تجمع  فكرة  وهي  الحاكمة،  وقيمه  الكلية  مكوناته 

ينطلق  التي  ملرجعيته  وفقاً  يتحيز  املنهجي  االصطالحي  املدخل  لهذا  وفقاً  املعريف  فالنموذج 

النهائية  )الكامنة( واملرجعية  النهائية  يقّسم املرجعيات إىل نوعني: املرجعية  منها. وبصفة عامة 

العامل  إىل  تنظر  األوىل:  املرجعية  املرجعيتني،  هاتني  بني  النمذج  جميع  ويضع  )املتجاورة(، 

باعتبار أنه يحوي داخله ما يكفي لتفسريه دون حاجة إىل اللجوء إىل أي يشء خارج النظام الطبيعي، 

]1]ـ عبد الوهاب املسريي: العامل من منظور غريب، القاهرة، دار الهالل، 000]م، ص1]. 
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وهذه هي املرجعيات املادية...، أما املرجعية الثانية “املتجاوزة”: فهي نقطة خارج عامل الطبيعة 

متجاوزة لها، وهذه هي املرجعيات التوحيدية التي تؤمن باإلله الواحد املنزه. 

والنموذج املادي الغريب ينتمي يف مرجعيته إىل النوع األول ”املرجعية الكامنة“: فهو منوذج 

عقالين مادي ينطلق من رؤية مادية نفعية، قام بَهزْم العامل واقتسامه وبتدويل منوذجه وفرضه عىل 

الكثري من املجتمعات، إما من خالل القمع واإلغواء أو من خالل خاصية االنتشار. 

يصف املسريي النموذج املعريف الغريب الحديث يف سبعة مرتكزات معرفية، متثل كلٌّ منها 

مكوناً جوهرياً لهذا النموذج إما معرباً عن سياق تاريخي حضاري، أو مؤسساً ألداة تفسريية للظاهرة 

اإلنسانية. ونحاول إجمل هذه املرتكزات املعرفية لهذا النموذج ـ كم طرحت ـ يف ما ييل]1[:

الكون  الحديثة مركز  الغربية املادية  الكون كامن وليس متجاوزاً: يف املنظومة املعرفية  مركز 

باملنظومات املعرفية  له  أن اإلله غري موجود وال عالقة  يعني  له، وهذا  فيه وليس متجاوزاً  كامن 

واألخالقية والداللية والجملية، فالعامل يوجد داخله ما يكفي لتفسريه، وجميع هذه املنظومات 

يجري تأسيسها وتطويرها بالعودة إىل هذا العامل وهذا الزمان وحسب. 

العامل نسق كيل: وهو مادي متمسك ويف حالة حركة دامئة مستمرة، والعامل مكون من ذرات 

تائهة )حسب الرؤية اآللية للكون( أو كيان عضوي مصمت متمسك )حسب الرؤية العضوية( أو 

خليط بينهم. والعامل يتسم بالسببية الصلبة الكاملة، مبعنى أن لكل يشء سبباً ماديّاً وأن )أ( ستؤدي 

حتمً إىل )ب( دامئاً وأبداً ـ إن تكررت الظروُف نفسها. 

الثغرات، ال يوجد فارق  االندماج بني اإلنسان والطبيعة: يف هذا العامل املادي الذي ال يقبل 

كبري أو جوهري بني اإلنسان والطبيعة، فاإلنسان إن كان كياناً مختلفاً عن الطبيعة فإنه سيشكل ثغرة 

وانقطاعاً يف النظام الطبيعي املادي املستمر املتمسك املطرد الذي ال يقبل عدم االستمرار. 

العامل كله متصل واحد: حلقاته متشابكة متالحمة وال توجد فيه ثغرات أو فراغات، يسري نحو 

التوازن والحركة املطردة، يخضع ملنطق تطوري. فالكائنات كلها يف حالة تطور دائم وتقدم مستمر 

ال تراجع فيه، ولذا فكل الكائنات قابلة للتحول والتغري )فكل يشء يف نهاية األمر ويف التحليل 

األخري جوهر واحد املادة(. 

عىل  مبستعصية  هي  وال  فريدة  ليست  اإلنسانية  الظاهرة  اإلنسانية:  الظاهرة  فرادة  )تفرد(  نفي 

التفسري. قد تختلف الظواهر اإلنسانية يف درجة تركيبها عن الظواهر الطبيعية، ولكنها يف نهاية األمر 

]1]ـ عبد الوهاب املسريي: العامل من منظور غريب، مرجع سابق، ص4]1 ـ 5]1. 
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ويف التحليل األخري ميكن ردها إىل القواننِي املاديِة نفِسها التي تحكم الطبيعة والتي تتجاوز كل 

الغائيات واألغراض )الدينية والدنيوية(. 

الطبيعي املادي الذي يصبح جزءاً  النظام  الطبيعي“: وهذا املرتكز يرد اإلنسان إىل  ”اإلنسان 

ال يتجزأ منه، فاإلنسان وفقاً للنموذج الغريب ـ كائن طبيعي )مادي( موجود يف كليته داخل النظام 

الطبيعي )املادي( يعيش يف الطبيعة وبها ومنها وعليها، وال وجود له خارجها. جزء ال يتجزأ منها، 

يرسي عليه ما يرسي عىل الكائنات األخرى. واإلنسان وفقاً لهذا املرتكز أهدافه مدمجة يف الطبيعة 

وليست له أهداف مستقلة عنها أو فوقها بحسب القانون الطبيعي الذي يرسي عىل كل الكائنات. 

والذي يفرس اإلنسان يف ضوئه من خالل القوانني الطبيعية. 

إن الحضارة الحديثة تدور حول هذا “اإلنسان الطبيعي” الذي يدور حول جسده يف إطار املنفعة 

واللذة. ويف مرحلة التقشف والثنائية الصلبة والرتاكم الرأسميل واإلمربيايل ظهر اإلنسان االقتصادي 

الباحث عن املنفعة املادية والذي سيحقق سعادته من خالل الرتاكم، والذي يرشد حياته يف اإلطار 

املادي، ثم يبطش باآلخرين من خالل منظومته اإلمربيالية. ولذلك فهو إنسان يستخدم حواسه الخمس، 

جسده هو أساس رؤيته للكون، وإن كان هناك أولوية ليشء فهو لجهازه الهضمي ورمبا عضالته. 

وإمنا  األسايس،  املعيار  هي  املنفعة  تعد  مل  واالستهالك،  الشاملة  السيولة  مرحلة  يف  ولكن 

اللذة. وظهر اإلنسان الجسمين والجسدي والجنيس الذي يعيش يف جسده، وهو مجموعة من 

اللذة، ولذا  القوية املبارشة ولكنها جميعاً موجهة نحو تحقيق  األعضاء واألعصاب واالنفعاالت 

فبدالً من الجسد، أصبح الجنس هو أساس رؤية اإلنسان للكون]1[.

األشياء  بسحب  بدأت  الغربية  املعرفية  فاملنظومة  للطبيعة:  واالنتصار  اإلنسان“  ”نهاية  إعالن 

)الطبيعية( من عامل اإلنسان ووضعتها يف عامل األشياء الذي له قوانينه الخاصة. ثم سحبت اإلنسان 

نفسه من عامل اإلنسان ووضعته يف عامل األشياء حيث أُخِضع لقوانينها، أي القانون الطبيعي، أي إن 

املنظومة الغربية املادية الحديثة بدأت بإعالن موت اإلله باسم مركزية اإلنسان، وانتهت بإعالن موت 

اإلنسان باسم الطبيعة واألشياء والحقيقة املادية. وهذه هي الواحدية املادية: مبعنى أن تصبح كل 

املخلوقات خاضعة متاماً للقانون املادي الصارم نفسِه، وأن يسود منطق األشياء عىل األشياء وعىل 

اإلنسان. وكم يؤكد املسريي فهذا املنطق “هو حجر الزاوية يف املرشوع املعريف الغريب: ثة قانون 

]1]ـ عبد الوهاب املسريي: الحداثة وما بعد الحداثة، حوارات لقرن جديد، دمشق، دار القلم، 003]م، ص37 - 38. 
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واحد وثقافة واحدة وإنسانية واحدة )تكتسب وحدتها من كونها جزءاً من النظام الطبيعي(]1].

ولعل “العوملة” أحد تجليات تلك الواحدية الغربية، العوملة والعلمنية الشاملة مثل )النازية، 

ويبني  الخط”.  أحادي  “التطور  يسمى  ما  وراء  تكمن  والتي  والصهيونية(  الليربالية،  املاركسية، 

املسريي يف تحليل العوملة كأحد تجليات الرؤية املادية الغربية كيف أنها استمرار لتلك الرؤية 

وتحقيق لنموذجها املادي، فالعوملة تقوم عىل عمليتني أساسيتني هم: التوظيف والتنميط، األوىل: 

تعني توظيف كل الواقع املادي واإلنساين، والثاين: يعني تنميط كل مجاالت الحياة حسب الرؤية 

املادية الواحدية بهدف إعادة صياغة اإلنسان يف كل املجتمعات وكل الثقافات عىل منط واحد 

هو النمط “املادي األحادي”.

بذاته بصفته  اإلنسان  التاريخية ومحو وعي  الشعوب  ذاكرة  تهدف إىل “محو  والعوملة بذلك 

كياناً مستقالً عن عامل الطبيعة واملادة، ويبدوأن العامل الغريب قد تبنى مفهوم العوملة ومقوالت 

النظام العاملي الجديد حتى يرصف الناس عن الجهاد وحتى ال يتنبه الناس الستغالليته وسطوته 

وهيمنته، وهذا يعود إىل أن العامل الغريب بدأ يفقد مركزيته وثقته يف نفسه، كم أن أجياله الجديدة 

ترفض الدخول يف معارك عسكرية بسبب تراجع النزعة الجهادية لديهم وتوجههم الحاد نحو اللذة. 

كم أن العامل الغريب بعد املواجهة مع الشعوب املستضعفة يف فيتنام ويف فلسطني، جنوب لبنان، 

أدرك أن املواجهة العسكرية مع شعوب العامل الثالث باهظة التكاليف، ولذا وجد أنه من الرضوري 

االلتفاف واللجوء إىل اإلغواء بدالً من القمع فطور منظومة النظام العاملي الجديد والعوملة]2[.

النظرية االجتمعية املعارصة وإعادة تركيبها يقتضيان مقاربة  أما منى أبو الفضل فتؤكد أن نقد 

واستطالع مناذج ثقافية أخرى من أجل فهم أوجه االختالف بني النظرية االجتمعية التي تستند إىل 

النموذج الوسطى التوحيدي، والنظرية االجتمعية السائدة ]التي تنتمي إىل اإليديولوجية الغربية[. وهذا 

العمل النقدي يقتيض: تحديد املقوالت واالفرتاضات واملمرسات األساسية للنظرية االجتمعية 

املعارصة كم هي يف األوساط العلمية املتقدمة، ثم النظر يف كيفية ممرستها يف املستويات املختلفة 

من البحث، ويف تأثريها يف مختلف النشاطات العلمية والفكرية املعنية بدراسة اإلنسان والظاهرة 

االجتمعية، حيث إن الرؤية الكلية السائدة يف املجتمع يف لحظة معينة ترسي يف صميم املفاهيم 

واالفرتاضات املكونة للنظرية االجتمعية، وتعمل عىل بناء التخصصات وتشكيلها يف ضوئها]3[.

]1]ـ عبد الوهاب املسريي: العامل من منظور غريب، مرجع سابق، ص7]1. 

]]]ـ عبد الوهاب املسريي: العلامنية والحداثة والعوملة، تحرير: سوزان حريف، دمشق، دار الفكر، 009]م، ص97].  

ترجمة: عارف عطاوي،  البديل“،  التنظري ودواعي  توحيدي يف أصول  ”النظرية االجتامعية املعارصة: نحو طرح  الفضل:  أبو  منى  ]3]ـ 

بريوت، إسالمية املعرفة، السنة الثانية، العدد السادس، سبتمرب 1996م، ص78. 
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والثقافة  لها،  نتاج  أو  باألساس،  ثقافية  عنارص  هي  االجتمعية  النظرية  عنارص  أن  يعني  وهذا 

ذات خصوصية مجتمعية وحضارية غري قابلة للتدويل إال يف ضوء ما يكون من تقارب يف الرؤى 

والتصورات الكلية واملفاهيم. إال أن ذلك مل يحدث يف ما يتعلق باإليديولوجيا  الغربية املعارصة 

النمذج األخرى، وأعلنت بدورها  انتهت إىل االنحياز إىل منوذج أحادي وفرضته عىل كل  التي 

اإلمربيايل موت كل النمذج املخالفة يف التكوين واألصول والرؤى.

    وتحلل منى أبو الفضل أبرز معامل النسق الغريب وكيفية تكوينه وأهم مفاهيمه، من خالل 

املعرفية  النشأة  تحلل سياقات  الحديث، كم  العرص  النهائية يف  تكوُّنه وصياغته  الوعي مبراحل 

من  بالتخلص  بدأت  والتي  الحاكمة،  وإيديولوجيتها  الغربية  للحضارة  والعلمية  واالجتمعية 

النفوذ الكنيس ثم إىل التخلص من اآلخر كله واالنتفاع به إىل أقىص ما ميكن استغالله، ثم تبلور 

والوسائل  األدوات  وأهم  واإليديولوجي،  الحضاري  السياق  هذا  يف  ست  أُسِّ التي  املفاهيم  أهم 

خريطة  يوضح  الخطي  التحليل  وهذا  الغربية،  األيدلوجية  وإكراهات  هيمنة  لتحقيق  املستخدمة 

الحضارة الغربية وإيديولوجيتها الحاكمة كم ييل:]1[.

1- إن التقدم العلمي قد استخدم بداية يف القضاء عىل”الكهنوت والنفوذ الكنيس” الذي كان 

العلمي بصورته هذه  يدافع عن وجهات نظر “أرسطية” أعطاها صفة كنسية، ثم استخدم املنهج 

الديني.  الالهويت  املنهج  مقابل  يف  والفلسفة  الفكر  يف  العقالين  الوضعي  املذهب  فرض  يف 

كم وصل إىل املذهبية الوضعية املنطقية )positivism( عند إحدى مراحل تطوره ومنها جاءت 

املذهبية الطبيعية )Dialectic Materialism( عند مرحلة أخرى أعىل من العلمنة. 

2- إن الفكر الغريب قد استخدم التكنولوجيا ومعطيات التقدم العلمي الصناعي كافة يف مرحلة 

الثورة الصناعية؛ من أجل إحداث التكديس والرتاكم الرأسميل، وتحقيق فائض اإلنتاج، وضحَّى 

بكرامة  املتعلقة  واملثل  واألخالقيات  األساسية،  اإلنسانية  املقومات  من  بالكثري  ذلك  سبيل  يف 

اآلدمي وحريته، من االتجار بالعبيد وتوريدهم كسلعة إنتاجية إىل البالد املكتشفة ـ أمريكا ـ.

3- استطاعت التكنولوجيا الغربية بعد فرض السيطرة الغربية عىل العامل وإخضاع سائر األمم 

ثروات هذه املستعمرات،  استنزاف  لها، وبعد أن متكنت من  الغربية  والشعوب خارج املنظومة 

بني  باقي  حساب  عىل  وحده  الغريب  لإلنسان  املطلقة  الرفاهية  تحقيق  أجل  من  نفسها  وظفت 

اإلنسان من كل شعوب العامل. وعمدت إىل تقديم التسهيالت الحضارية املادية له، ثم استخدمت 

التكنولوجيا املتطورة واألقمر الصناعية، من أجل دعم سيطرته عىل الكون ـ الطبيعة الذي ينتمي 

إىل خارج املنظومة الغربية. 

]1]ـ منى أبو الفضل، طه جابر العلواين: مفاهيم محورية يف املنهج واملنهجية، القاهرة، دار السالم، 009]م، ص35 - 36. 
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4- إن املفاهيم املعرفية الغربية املتمحورة حول ذاتها يف إطار “املادية” و”عمليات الرتشيد” 

و”العلمية” و”العقلية” والتوجهات “الوصولية” و”النفعية” وحركات التنافس واالستغالل كانت هي 

الباعث املحرك يف استخدام العلم والتكنولوجيا، ذلك االستخدام االستغاليل االستعمري، الذي 

صار قادراً عىل مسخ اإلنسان وتشويهه واغتياله. 

5- إن النظر إىل عامل ما بعد الحداثة Post-Modernism يجعلنا نتيّقن أّن ثنائية جديدة ستقوم يف 

هذا العامل ما بني القيم املادية النفعية ومفاهيم الوصولية واملصلحة واالستغالل تلك التي متثلها 

انعكاسات  ومن  األرض”  “الهوت  من  تنطلق  والتي  الغربية  للحضارة  الوضعية  الفكرية  الخلفية 

الفكرة العلمنية الالدينية يف النظر إىل الحياة والكون واإلنسان. 

ثانياً- الرؤية املعرفية واألخالقية للنموذج املعريف الغريب

ورؤية  معرفية  رؤية  الغريب  املادي  للنموذج  املعرفية  للمرتكزات  تحليله  بعد  ـيقدم املسريي 

أخالقية جرى سفيها تحديد أهم األولويات املعرفية واألخالقية للمنظومة الغربية املادية الحديثة. 

هذا  يف  الحفر  عىل  ترتب  الذي  املعريف  بالبعد  يتصل  األول:  جانبني  من  الرؤية  هذه  وتتشكل 

النموذج املادي وإيديولوجيته املادية ليحدد فيها طبيعة العقل، الفكر، واكتساب املعرفة، واليقني، 

والجانب الثاين: هو الرؤية األخالقية والذي يتعلق مبكانة البعد األخالقي يف هذا النموذج املادي، 

والقيم واملعايري الحاكمة وطبيعتها. 

ـ يف هذا  اإلنسان  أن عقل  يرى املسريي  الغريب  النموذج  املعرفية يف  بالرؤية  يتعلق  ما  ويف 

بشكل موضوعي  وتلقيها  تسجيلها  قادر عىل  الطبيعة واملادة، وهو  يتجزأ من  ـ جزء ال  النموذج 

وبكفاءة وحياد، ولكنه غري قادر عىل تجاوزها أو االستقالل عنها، ويسميه “العقل املادي”، وهذا 

العقل: قادر عىل تسجيل الجوانب العامة واملشرتكة فالجوانب العامة هي الجوانب الطبيعية املادية 

وهي وحدها التي تساعده عىل التوصل إىل قانون عام، والحقائق يف طبيعتها عقلية وحسية، لذا 

فإنها قابلة ألن تعرف وأن تقاس يف جميع جوانبها، واملوجود هو ما نحسه ونتعقله، وما وراء ذلك 

فأوهام، واملعرفة حسية وحسب.

وإعادة  الواقع كم هو  قادر عىل يشء واحد هو رصد  الغريب  النموذج  إذاً يف  املادي  العقل 

صياغة اإلنسان وبيئته املادية واالجتمعية مبا يتفق مع القوانني الطبيعية العامة التي أدركها اإلنسان 

من خالل دراسته لعامل الطبيعة واألشياء]1].

]1]ـ عبد الوهاب املسريي: العامل من منظور غريب،مرجع سابق، ص9]1.  
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غياب  األخالقي نالحظ  الجانب  املادية،  الغربية  املنظومة  الثاين يف  بالجانب  يتعلق  ما  ويف 

املقدسات والغائيات التي ميكن لألخالق أن تستمد منها معيار صوابها وخطئها ومعايري األحكام 

القيمية للسلوك اإلنساين الراشد، فاملنظومة املادية الغربية: ال تعرف املقدسات أو املطلقات أو 

الغائيات، وهدف اإلنسان من الكون هو عملية الرتاكم والتحكم وحسب، والقوانني األخالقية ال 

وجود لها إذ ال يوجد سوى املنفعة واللذة وتعظيم اإلنتاج بهدف تعظيم االستهالك. 

املعرفية  املنظومة  هذه  يف  أخالقية  معيارية  أّي  قيام  الصعب  من  أنه  نجد  الرؤية  لهذه  ووفقاً 

املادية ألن الواقع ال اتجاه له -يف إيديولوجيا ما بعد الحداثة الغربية ـ وألنه ال ثبات يف الكون، 

أّي  قيام  ميكن  “ال  هذا  كل  بسبب  متساوية  األمور  كل  وألن  القيمة،  عن  منفصلة  الحقائق  وألن 

معيارية أخالقية، وال ميكن تأسيس نظم أخالقية عامة وإمنا ميكن تأسيس اتفاقات محدودة الرشعية 

ال تتحدد يف ضوء منظومة أخالقية كلية وإمنا يف ضوء الوظيفة والنتيجة. كل ما ميكن التوصل 

إليه هو أخالقيات برغمتية تأخذ شكل فلسفة القوة والهيمنة )لألقوياء( وفلسفة اإلذعان والتكيف 

)للضعفاء(، إذا ال توجد معايري متجاوزة لإلنسان، وال يوجد وسيلة لتعريف الظلم والعدل”]1[.

ـإن هذه املنظومة وضعت اإلنسان يف مركز الكون )نظرياً( ولكن هذا اإلنسان ال تحده حدود 

وال تقيده قيود وال يرتبط بأي قيم )باستثناء سلم القيم واملعايري الذي يقرره هو (. ومن ثم أصبح 

الرصاع قانون الحياة األوحد وأصبحت القوة اآللية األساسية ورمبا الوحيدة لحسم كل الخالفات 

واإلشكاليات والتناقضات. وال شك يف أن الشواهد املعارصة تؤكد ذلك املعنى، فانتشار الحروب 

السيطرة عىل  األمم وسهولة  الغرب إلفناء طاقات  اآلن مركزها املصدر واملخطط هو  العامل  يف 

مواردها وإضعافها. وبدالً من أن يصبح العامل مادة استعملية لكل الجنس البرشي، أصبح العامل 

القوة(. وبدالً من أن يقف اإلنسان يف  ومعظم البرشية مادة استعملية للجنس األبيض )صاحب 

عليها  املحافظة  املركزية ورضورة  بهذه  إحساساً  فيه ومارس  األبيض  اإلنسان  الكون وقف  مركز 

وفرضها عىل اآلخرين )وهذا أمر متوقع متاماً يف غياب املطلقات األخالقية]]].

وترى منى أبو الفضل أن فكرة الرصاع مثلت قلب النموذج الغريب معرفياً وأخالقياً، هذه الفكرة 

الغربية نقل  الداروينية يف صورتها االجتمعية عند الغرب، حيث حاولت األيدلوجية  التي مثلتها 

قانون الداروينية من الطبيعي إىل االجتمعي.

 إن مصطلح ] الداروينية االجتمعية[ قد استخدم منذ أوائل القرن العرشين لوصف نوع من الفكر 

]1]ـ عبد الوهاب املسريي: الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص94. 

]]]ـ عبد الوهاب املسريي: العامل من منظور غريب، مرجع سابق، ص130. 
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املجتمع وعىل حركته  يطبق عىل  أنه  يزعم  كان  اإلنساين،  التاريخ  تفسري( حركة  )يف  االجتمعي 

التاريخية، املبادئ )أو القوانني( نفسها التي صاغها عامل البيولوجيا الربيطاين تشارلز داروين يف كتابيه: 

“حول أصل األنواع من خالل االنتخاب الطبيعي”، ومن قبله “بقاء األجناس املالمئة يف الرصاع من 

أجل الحياة” )1859م(. وقال هؤالء ما دام هذا القانون الذي صاغوه بكلمتي: البقاء لألصلح، هو 

الذي يحكم العالقة بني الكائنات الحية يف الطبيعة )ومنها اإلنسان( فإنه قانون يصلح لتفسري العالقات 

ـ لتفسري  اإلنسانية “داخل املجتمعات” خاصة بني الطبقات والفئات واألفراد، وأنه يصلح ـ أيضاً 

العالقات بني املجتمعات والدول. وبذلك كانت الداروينية االجتمعية )والتاريخية( أحد  التربيرات 

اإليديولوجيا  القوية التي بررت سياسات الرصاع االجتمعي والقهر االجتمعي لطبقات بعينها أو 

أجناس أو طوائف عىل أساس أنها “ال تصلح للبقاء”. كم كانت الداروينية االجتمعية أحد التربيرات 

القوية للفكر االستعمري املبتذل يف القرنني التاسع عرش والعرشين]1[.

وتبني منى أبو الفضل أن النسق الدارويني الذي يؤصل لفكرة الرصاع اإلنساين بل الكوين هو 

املدخل املعريف للخطاباإليديولوجي الغريب يف النظرية االجتمعية وهو ما من شأنه أن يصيب تلك 

النظرية باالضطراب يف ما يتعلق بالقياس إىل الفطرة اإلنسانية التي تسعى إىل االنسجام والتعايش 

االجتمعي وتُعيل من قيم الوئام واالنسجام البرشي واللحمة والوحدة  "فالنسق الدارويني نسق تطوري 

مفعم بأخالقية الرصاع ورشيعة القوة والغلبة بوصفه مدخالً مناسباً للخطاب املعريف الحديث الذي 

شكل بنية النظرية االجتمعية أمر يختلف متاماً عن تحديد مصادر هذا النسق وتفرعاته التي تتخطى 

هذه النظرية االجتمعية عينها، إن ذلك من شأنه أن يظهر التوترات املتأصلة يف الثقافة املتذبذبة ]ثقافة 

النموذج املعريف الغريب[ هذه التوترات التي تَُحد من إمكانيات تصحيح الخلل املالزم لها، والذي 

يتعزز ويتفاقم ويرتسخ يف ممرسة النظرية االجتمعية”]2[.

إن الشفرة التطورية ]التي ثبتتها الداروينية[ مدخل جيد للوصول إىل العقل الحديث وإنجازاته 

الرصاع والسيطرة من أجل  فيه هو  الحياة  العلوم االجتمعية، ومبدأ  أو يف  الحياة  سواء يف علوم 

البقاء. هذا هو املفهوم الذي شكل جوهر النظرية االجتمعية املعارصة... وعىل نقيض التصورات 

الشائعة، مل يكن الفكر الدارويني هو املنشئ للحقبة الداروينية، بل تشري الشواهد املتوافرة إىل أن 

هذا كان مجرد تحصيل حاصل وتتويجاً لتيار كان قد أخذ مجراه بالفعل. وبتوفري الشواهد التجريبية 

)empirical( التي احتاج إليها من العلوم الطبيعية، زود الكشف الدارويني التيارات الفكرية التي 

كانت موجودة بالرشعية املطلوبة وباملادة التي كانت تحت ترصفها. هذا وميكن تتبع جذور هذا 

]1]ـ سامي خشبة، مصطلحات فكرية، القاهرة، املكتبة األكادميية، ص85]. 

]]]ـ منى أبو الفضل: ”النظرية االجتامعية املعارصة: نحو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل“، مرجع سابق ص85. 
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النزاع االصطراعي يف أعمق وتجاويف التقاليد التاريخية يف الغرب سواء نظر إىل هذه التقاليد من 

خالل نسبتها إىل النزعة اإلنسوية )الليربالية( أو النزعة اإلنسوية الدينية]1[.

ولقد بلغت هذه الداروينية االجتمعية ذروتها يف الصيغة املاركسية للنظرية االجتمعية، حيث 

إن الرصاع الطبقي هو العامل املجسد للمدية التاريخية الجدلية، وهو بذلك املحرض عىل التغيري 

االجتمعي والسبيل لخالص اإلنسانية املغرتبة عن ذاتها... إن هذه الرشعة األخالقية تتخلل التيار 

السائد يف العلوم االجتمعية وتبقى الدعامة األساسية للنظرية االجتمعية، حيث تصبح عقيدة الهيمنة 

هي العقيدة املمجدة تحت معايري وتسميات مختلفة، ومُتارس هذه العقيدة وإضفاء الرشعية عليها 

وبذلك  املاكر  والشارح  ]املهيمنة[ املفرس  نفسها  االجتمعية  النظرية  ثم تصبح  لذلك. ومن  تبعاً 

فاملجراف لن يدعى مجرافاً، بل تبتدع عقيدة الهيمنة هذه ما يشاء من أسمء لتزييف الواقع وتلبيسه]2[.

تؤكد منى أبو الفضل  أيضاً ـ أن اعتبار الرصاع قاعدة للنظام االجتمعي وللتاريخ عموماً يحمل 

يف طياته بذور عقيدة التدمري الذايت التي تعمم عىل النظرية واالجتمعية املعارصة، وجرى تعزيز 

البحث ونطاق الرتكيز.كذلك فإن  النحوالتعسفي ذاته فتقيد  ذلك بنسق من املفاهيم تُفرض عىل 

االجتمعية  النظرية  قلب  تتمكن من  الرصاع واملواجهة  “ديناميات”  عليها  ترتكز  استقطابية  ثنائية 

والروحي،  واملادي  واملثال،  والواقع  والحقيقة،  القيمة  ثنائية:  الثنائيات  هذه  مقدمة  ويف  الغربية 

واملقدس واملبتذل، والنظرية واملمرسة، والفلسفة والعلم، والعقل والوحي، ورمبا كانت ثنائية 

الذات واملوضوع أهم من هذا كله.

الفلسفة  ففي  مختلفة،  وفلسفية  اجتمعية  تخصصات  وعربت  الثنائيات  فكرة  تطورت  وقد 

أو  األخالقية،  األحكام  وبني  الحقائق  تقرير  بني  متيز  أخالقية  مشهورة:  أخرى  ثنائيات  ظهرت 

ثنائية  عن  تتحدث  ومعرفية  ثنائياً،  تفسرياً  كله،  العامل  ظواهر  بتفسري  تكتفي  وتفسريية  القيمية، 

وسائل املعرفة وموضوع املعرفة ويف علم النفس التحلييل أيضاً قامت ثنائية الوعي والالوعي 

كثرية  ثنائيات  االجتمع...قامت  علم  ويف  أخرى،  ناحية  من  والجسد  الوعي  وثنائية  ناحية  من 

الواقع املؤقت  الدينية، وثنائية  الدنيوية والسلطة  السلطة  الفرد والجمعة، وثنائية  ثنائية  أشهرها: 

والظواهر املستمرة واألبدية. ويف علم التاريخ.. كانت أشهر الثنائيات: ثنائية املؤقت والدائم، 

وثنائية  الظروف،  وتأثري  الفرد  تأثري  وثنائية  للتطور،  املعنوي  واألساس  املادي  األساس  وثنائية 

الجغرافيا “املكان” والتاريخ “الزمان اإلنسان” أي الثقافة والحضارة]3[.

]1]ـ املرجع نفسه، ص84. 

]]]ـ منى أبو الفضل: النظرية االجتامعية املعارصة: نحو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل“، مرجع سابق، ص88. 

]3]ـ سامي خشبة: مصطلحات فكرية، مرجع سابق، ص30]. 
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ثالثًاـ حتيزات النموذج املعريف املادي

الغربية من جوهرها  ابتكرها املسريي لنقض اإليديولوجيا   التي  النقدية األساسية  من األفكار 

فكرة “التحيز”، فالفكرة الغربية باألساس متحيزة النشأة واملقصد، كم أنها متحيزة يف داخلها معرفيا 

ملفاهيم عىل حساب مفاهيم، وتصورات عىل حساب تصورات، وملبادئ عىل حساب مبادئ، 

وهاتان  والخالق  اإلنسان  ثنائية  وتصفية  املعريف،  املادية يف منوذجها  مركزية  تحيزها يف  ويبدو 

الفكرتان هم مبعث تحيزات هذا النموذج، الذي انطلق من “املادية الواحدية” رؤية وقانوناً مفرساً 

لكل الظواهر وحاكمً عليها. ويرصد املسريي أهم تحيزات النموذج املعريف الغريب يف ما ييل]1]:

 التحيُّز للطبيعي واملادي عىل حساب اإلنساين وغري املادي وهو تحيز ضد الطبيعة البرشية . 1

وهي  العلوم  ]أوواحدية[  وحدة  فكرة  التحيُّز  هذا  من  وانطلق  املادية..  الطبيعة  ملصلحة  

املنهجية التي يجري عن طريقها فرض الواحدية املادية عىل الكون، وفرض منطق األشياء 

عىل اإلنسان وحوسلة العامل بأرسه واختزاله إىل بعد طبيعي مادي واحد يرسي عليه القانون 

أو القوانني العامة للمدة. 

التحيز للعام عىل حساب الخاص. واالفرتاض السائد أنه كلم ُجرِّدت الظواهر من خصوصيتها . 2

وارتفع املستوى التعميمي، ازدادت علمية ودقة ]بحسب املنظومة املعرفية الغربية[ ويجب 

أن يستمر تجريد الظواهر من خصوصيتها )اإلنسانية والغائية(. 

التحيز للمحسوس واملحدود وما يقاس والكمي عىل حساب غري املحسوس والال محدود . 3

وما ال يقاس والكيفي. وترتب عىل ذلك أن العلم الغريب قد حرص دراسة الظواهر يف العامل 

هذه  ظل  )يف  والكيفية  واملركبة  الالمحددة  املالمح  كل  تعرضت  ولذا  وحده،  املحسوس 

النمذج التحليلية( املادية إىل التجاهل. 

املتجانس... . 4 وغري  والتعددي  املركب  حساب  عىل  واملتجانس  والواحدي  للبسيط  التحيز 

وترتب عىل ذلك تفسري السلوك اإلنساين من خالل مناذج بسيطة. 

الواحدية السببية: إن ظاهرة الواحدية السببية املرتبطة متام االرتباط بوحدة العلوم والواحدية . 5

املادية، نتجت من خالل هذا التحيُّز الذي ينطوي عىل وجود تفسري واحد للكون ورفض أي 

تفسريات أخرى، بل معاداتها. هذه الواحدية السببية النابعة من الواحدية املادية تنطوي عىل 

رفض عميق لآلخر املختلف، فوجود اآلخر يعني وجود مناذج مختلفة وقوانني مختلفة للبرش. 

]1]ـ عبد الوهاب املسريي: العامل من منظور غريب، مرجع سابق، ص134. 
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أن . 6 يعني  السياق  هذا  يف  باملوضوعية  وااللتزام  الذايت،  حساب  عىل  للموضوعي  التحيز 

اإلنسانية،  وكليته  ومن عواطفه وحواسه  الخلقي  التزامه  ومن  الباحث من خصوصيته  يتجرد 

ويحول عقله صفحة بيضاء... وبذلك تتحول الظاهرة موضوع الدراسة إىل مجرد يشء. وهذه 

يختلف عن  ال  اإلنسان موضوعاً  يصبح  بحيث  اإلنسانية،  الظاهرة  لتشمل  املوضوعية متتد 

املوضوع الطبيعي، يوصف ويرصد من الخارج مع إهمل الجوانب والدوافع الداخلية]1].

رابعًا: التبسيط واالختزال 

املدخل النقدي اآلخر للنظرية االجتمعية املعارصة  ـ الذي قدمته منى أبو الفضل ـ هو مدخل 

 )Reductionism( التبسيط واالختزال حيث أسفر منطق الثنائيات عن ميل جارف للتبسيط واالختزال

لرؤية حرص  تبسيط  عرب  قد جرى  الوضعية  انتصار  إن  االجتمعية.  النظرية  مسار  يوضح  ما  وهو 

الكون يف العامل املحسوس، وقلص الحياة إىل مجرد تصور )بيولوجي(. 

ومن أعراض منطق املسخ والتبسيط هو “اإلفراط”، وهذا اإلفراط هو نفسه أحد أعراض غياب 

املعريف  ]النموذج  التأرجح  لثقافة  مالزمة  أعراض  وهي  لالعتدال،  واالفتقار  والضوابط  املعايري 

الغريب[ ويتجىل ذلك يف أحد أعراضه يف السهولة التي ميارس بها التقليد العلمي الغريب عملية 

تصنيف الحقب الزمنية lk الدينية إىل العقالنية ثم العلمية. وبالسهولة نفسها تجري عملية االنتقال 

يف الثقافة املتأرجحة من األمام إىل الخلف ومن الخلف إىل األمام عىل طول متصل ثقايف]2[.

خامسًا: خصائص النموذج املعريف الغريب

”منوذج معاٍد لإلنسان“ ألنه يضمر نزعات عدمية معادية  النموذج املادي  أن  يبني املسريي 

لإلنسان، فهو مرشوع يصفي ظاهرة اإلنسان كظاهرة متميزة يف الكون “إن املرشوع الغريب كافر 

يعلن  إذ  أيضاً  باإلنسان  كافر  هو  وإمنا  وحسب  باإلله  كافراً  ليس  فهو  للكلمة،  العميق  باملعنى 

موت اإلله ثم موت اإلنسان باعتباره كائنا متميزاً عن الطبيعة، ثم ينتهي به األمر أن ينزع القداسة 

عن كل يشء وينكر املعنى”]3].

من  تبدو  االستحالة  وهذه  الغريب”،  الحضاري  املعريف  املرشوع  “استحالة  ـ  أيضاً  ـ  ويؤكد 

]1]ـ عبد الوهاب املسريي: العامل من منظور غريب،مرجع سابق، ص137. 

]]]ـ منى أبو الفضل:“ ركائز اإلسالم.. الرؤية اإلسالمية لإلنسان“، دراسة أو لية مقدمة ضمن مرشوع اليونسكو، ترجمة: السيد عمر، دراسة 

غري منشورة، ديسمرب 1990م، ص 10-9.  

]3]ـ عبد الوهاب املسريي: العامل من منظور غريب، مرجع سابق، ص14]. 
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وبساطة  العقل  بساطة  النموذج  هذا  يفرتض  املعرفية  الناحية  فمن  والعلمية.  املعرفية  الناحيتني 

وبساطة  اإلنساين  املدلول  وبساطة  اللغوي  الدال  وبساطة  واالجتمعي(  )الطبيعي  اإلنسان  واقع 

بالتدّرج وستتزايد  بيقني كامل متعصب أن رقعة املجهول ستتناقص  بينهم. وهو يفرتض  العالقة 

رقعة املعلوم، وأن املجهول سيُعرف، وأن تحكم اإلنسان يف الواقع سيصبح كامالً، وهو افرتاض 

أقل ما يوصف به أنه طفويل وسخيف، أما من الناحية العملية فاملرشوع الحضاري الغريب املبني 

عىل التنمية والتحكم يف املصادر وتعظيم اإلنتاج واالستهالك والتقدم املستمر الالنهايئ قد ارتطم 

بحائط كوين صلب. فإذا كان اإلنسان الغريب الذي ال يشكل سوى نسبة ضئيلة من سكان الكرة 

استهلكه  ما  )ويبلغ حجم  الطبيعية  مواردها  من   )% 80( يزيد عىل  ما  يستهلك   )% 20( األرضية 

األمريكيون يف السنوات املئة املاضية ما يساوي كل ما استهلكه الجنس البرشي عرب تاريخه. فإن 

هذا يعني أن النمط الغريب يف التنمية وتحقيق السعادة )أو اللذة( لألفراد ال ميكن محاكاته]1].

أن  عن  النقاب  كشف  املتحدة  األمم  عن  الصادر  1999م  لعام  البرشية  التنمية  تقرير  ويشري 

متوسط الدخل لدى سكان العامل يف الدول األكرث ثراء يزيد 74 % ضعفاً عن معدل الدخل يف 

العامل  سكان  من   %  20 كان  املايض  القرن  من  التسعينيات  أواخر  ويف  فقراً...  األكرث  البلدان 

ميثلون 86 % من االستهالك الكيل، و82 % من أسواق التصدير، ويستخدمون 74 % من خطوط 

الهاتف يف العامل]2[.

ويضيف املسريي ـ أيضاً ـ أن من عالمات استحالة املرشوع الحضاري الغريب ما أسمه بتكاثر 

املدارس الفلسفية وإسهال املصطلحات الذي أصيبت به الحضارة الغربية حتى إنّها تطالعنا يوميّاً 

أنها أكرث دقة وعمومية واقرتاباً من الحقيقة ثم تسقط  مبصطلحات جديدة يقدمها أصحابها عىل 

ومتوت لتحل محلها مصطلحات جديدة يلهث وراءها مفكرونا متصورين أنها ستقدم لهم إجابة 

عن  أسئلتهم وحالً ملشاكلهم، مع أن هذه املصطلحات ليست يف واقع األمر سوى تعبري عن الداء 

واملرض الغريب مرض البحث عن املستحيل]3].

قدمت ـ أيضاً ـ اإليديولوجيا  املادية الغربية “مناذجية االنحراف” التي تعد جوهراً أساسياً يف 

الحيز يف  تجاوز  آليات  أهم  أنه من  السابقة، ويوضح املسريي  وتالياً رضوريّاً  ملقدماته  النموذج 

)لضيق  الغربية  الحضارة  يف  أسايس  يشء  عن  تعرب  التي  االنحرافية  الظواهر  “مناذجية”  اكتشاف 

]1]ـ املرجع نفسه، ص17]. 

]]]ـ أنتوين غدنر: علم االجتامع، ترجمة: فايز الصياغ، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 005]، ص144. 

]3]ـ عبد الوهاب املسريي: العامل من منظور غريب، مرجع سابق، ص18]. 
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للفردية  انحراف... فهل ميكن فصل املعدالت املتصاعدة  الكامن( ال مجرد استثناء أو  منوذجها 

عن التوجه االستهاليك الحاد يف املجتمع الغريب الحديث؟ هل ميكن فصل كليهم عن التجربة 

اإلمربيالية لرجل الغرب الرشه حني حول العامل بأرسه إىل مادة استعملية ميكن استهالكها؟ وهل 

ميكن فصل الرخاء والرفاهية والتنمية املتصاعدة يف العامل الغريب عن عملية النهب الكربى و)اقتسام 

التاريخ من ناحية اتساع املجال  العامل( التي قامت بها اإلمربيالية الغربية، التي ليس لها نظري يف 

واملنهجية؟ إن مجمل ما نهبته إنجلرتا من الهند وحدها يفوق مبراحل ما قامت بإنتاجه إبان الثورة 

الصناعية”]1].

ليست اإلمربيالية أحد تجليات أو متظهرات اإليديولوجيا  الغربية، بل هي ـ عىل حد وصف 

املسريي جوهر الرؤية الغربية الحديثة، وأكرثها تصديقاً ملقوالته األساسية يف العامل أو )العلمنية 

الشاملة(، ويرى أن االسرتاتيجية الغربية اإلمربيالية سعى من خاللها الغرب إىل صيغة متكنه من 

الدخول يف عالقة ال تتسم بالندية مع بقية العامل، وتهدف إىل تحويل العامل كله إىل مجرد مادة 

الغربية  للسلع  أسواق  مجرد  إىل  العامل  ويتحول  الغرب  أو  األقوى  ملصلحة  توظف  استعملية 

من  الغرب  التي حقق  هي  االسرتاتيجية  هذه  الرخيصة،  والعملة  الرخيصة  الخام  للمواد  ومصدر 

خاللها تراكمه املادي، ومن ثم ال ميكن إغفالها حني تدرس أي ظاهرة غربية حديثة. ال بد من 

اسرتجاع اإلمربيالية ال عىل أنها مجرد ظاهرة سياسية وإمنا عىل أنها مقولة تحليلية ملعظم الظواهر 

الغربية يف القرن التاسع عرش]2[.

الداخلية االجتمعية والثقافية إىل تأسيس  إنهاء رصاعاتها  الغربية بعد  انتهت اإليديولوجية  لقد 

منوذج إرشادي للعامل تفرد يف مضامينه املعرفية التي شكلتها سياقاته املعرفية واالجتمعية وألغى يف 

تلك املضامني أي أشكال معرفية أخرى واعترب هذا النموذج هو النهايئ للمجتمعات البرشية، فهذا 

النموذج الغريب “استبعد فيه كل األشكال التي مل تخضع ملعايريه الصارمة. وهكذا ترك لكل تخصص 

يف علم االجتمع خيار وحيد: إما تبني هذا املنظور املعريف وإّما االندثار. وهذا النموذج املثايل هو  

ـ بطبيعة الحال ـ النموذج التجريبي العلمي. وقد أدى النجاح الهائل للعلم يف العرص الحديث إىل 

دفع هذا املنظور يف املعرفة إىل مرتبة عالية بني جميع أشكال املعرفة األخرى التي رسعان ما نظر 

إليها عىل أنها بالية، فهي ليست أكرث ]يف نظر هذا النموذج[ من أطالل تنتمي إىل ما قبل العلم. ومن 

هنا اضطر اإلنسان يف دراسته لعامله االجتمعي إىل تبني هذا النموذج التجريبي قاعدة له”]3[.

]1]ـ املرجع نفسه، ص]]]. 

]]]ـ عبد الوهاب املسريي: العلامنية والحداثة والعوملة، مرجع سابق، ص89]. 

]3]ـ منى أبو الفضل: ”النظرية االجتامعية املعارصة: نحو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل“، مرجع سابق، ص79. 
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ينفى املسريي أن يكون اإلنسان الغريب حقق تقدمه ومعدالته االستهالكية من خالل “الرتاكم” 

مجتمعاتهم  يف  التحتية  البنية  أسسوا  بأنهم  ـ  املسريي  يقول  كم  ـ  أوهمونا  لقد  اإلمربيايل. 

إدارة  وتنظيم  اإلنتاج  عمليات  ترشيد  يف  نجاحهم  خالل  ومن  جهدهم  خالل  من  الدميقراطية 

الجهد  خالل  من  مجتمعاتهم  يف  املتواصل  التقدم  إىل  أدى  ما  هو  هذا  وأن  املرشوعات، 

الشخيص والرتاكمي الداخيل وهذا غري صحيح.

لقد كان االستعمر هو أداة اإليديولوجيا  الغربية يف التنمية وتحقيق رفاه ورخاء املجتمع الغريب 

“فاالستعمر هو تحقيق النموذج الغريب، فاإلنسان الذي يسيطر عىل الطبيعة ويسخرها، وليس عنده 

معايري يعيش عليها وكل يشء بالنسبة إليه  نسبي، هو نفسه اإلنسان اإلمربيايل الذي يسخر آسيا 

وأفريقيا وشعوبها ومواردها ملصلحته، وتحويل كل يشء إىل وسيلة أو “الحوسلة”]1[.

هذه الحضارة الغربية أيضاً هي إحدى ثرات التطور الحضاري الغريب، ولكنها حضارة معادية 

لإلنسان مبا يف ذلك اإلنسان الغريب نفسه. وهي حضارة ال تهاجم رؤية معينة وال ديناً معيناً وال منظومة 

قيمية معينة، وإمنا تهاجم فكرة الرؤية والدين والقيمة. فهي تذهب إىل أن العامل تعددي بشكل مفرط 

ألنه ال مركز له وال مطلقات فيه، كل األمور فيه متساوية، ومن ثم كل األمور نسبية، وهي حضارة تهاجم 

املقوالت القبلية priori التي كانت تضمن وجود اإلنسان كائناً مستقالً عن الطبيعة )املادة(، ألن 

املقوالت القبلية حتى لو وجدت يف عقل اإلنسان فإنها تفرتض انفصاله عن عامل الطبيعة )املادة(، 

أيضاً تدعي أنها تجاوزت الفلسفة وامليتافيزيقيا، فهي حضارة إما مؤسسة عىل الحقائق  هذه الحضارةـ 

العلمية والتجارب العلمية، أو ال تحتاج إىل أساس أصالً؛ ألن األساس يفرتض املركز]2[.

سادسًا ــ إخفاق النموذج املادي يف تفسري ظاهرة اإلنسان   

اتفق كلٌّ من املسريي ومنى أبو الفضل عىل نتيجة معرفية يف ما يتعلق مبوقف النموذج املعريف 

النتيجة هي:  الغريب املادي وهذه  النموذج  نتج من  الظاهرة اإلنسانية، وهو أخطر ما  املادي من 

إخفاقه يف تفسري الظاهرة اإلنسانية. إن مسلمت هذا النموذج من ناحية ومنطلقاته املادية الواحدية 

وتصوره االختزايل لظاهرة اإلنسان، ومحاولة دمج اإلنسان بالعامل الطبيعي تصوراً ومعياراً وقانوناً 

حاكمً، جعل هذا النموذج يقع بالرضورة يف هذا اإلخفاق. 

]1]ـ عبد الوهاب املسريي: العلامنية والحداثة والعوملة، مرجع سابق، ص199.  

]]]ـ عبد الوهاب املسريي: ”يف أهمية الدرس املعريف“ يف: فتحي حسن ملكاوي )محرر(: نحو نظام معريف إسالمي، املعهد العاملي 

للفكر اإلسالمي، عامن، 000]م، ص60. 
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منطلق  تقوم عىل  أساسية،  محاور  عدة  الغريب يف  النموذج  إخفاق  املسريي جوانب  ويحدد 

فيقوم  األول  املحور  أما  املادية”  الواحدية  تتجاوز حدود  ظاهرة  اإلنسان  “أن  هو  أسايس  معريف 

عىل مقوله “أن عقل اإلنسان له مقدرات تتحدى النموذج التفسريي املادي”]1[، وهذا ما جاء عىل 

لسان فالسفة وعلمء نفس غربيني، فتشومسيك ينكر متاماً أن عقل اإلنسان مجرد صفحة بيضاء 

ـ يتحدث  كامنة فطرية، ونجده ـ أيضاً  ]كم يقول املاديون[، وإمنا هو عقل نشيط يحوي أفكاراً 

عن معجزة اللغة باعتبارها ظاهرة ال ميكن تفسريها يف إطار مادي وإمنا ال بُدَّ من تفسريها يف إطار 

املنظومة  بياجيه يف  يقدمه جان  وما  الطفل،  عند  اللغوية  املقدرة  كمون  يفرتض  توليدي  منوذج 

النمذج  مقابل  التوليدية  النمذج  عىل  االعتمد  يزيد  ذلك  اإلنسان...كل  عند  وتطورها  املعرفية 

الرتاكمية وهو دليل عىل تراجع النموذج املادي. 

واملحور الثاين يف إخفاق النموذج املادي يف تفسري ظاهرة اإلنسان، يعتمد عىل نقض مقولة 

تساؤالت  عدة  هنا  ـ  املسريي  ـ  ويطرح  آثارها”]2[،  من  وأثر  املادة  من صور  الفكر  “أن  املاديني 

بالذات؟ وملاذا تختلف أفكار  الفكر هذه الصورة  النموذج وهي: ملاذا يأخذ  مل يُجب عنها هذا 

شخص عن أفكار شخص آخر يعيش يف الظروف نفسها؟ وهل األفكار عصارات وأنزميات تتحرك 

أم هي يشء آخر؟ وما عالقة املؤثر املادي باالستجابة الفكرية والعاطفية؟

وقلقه،  والجاميل،  والديني،  الخلقي  اإلنسان  “حس  مقولة  إثبات  عىل  يقوم  الثالث  واملحور 

ميكن  وال  املادي،  للتفسري  إخضاعه  ميكن  ال  ما  فهذا  الكربى”]3[  النهائية  األسئلة  عن  وتساؤله 

للقانون املادي أن يفرسه، وكم ينتهي النموذج املادي بإنكار الفكر، وإنكار الكل، فهو ينكر الحس 

الخلقي والجميل ويسقط األسئلة النهائية. 

واملحور النقدي الرابع يعتمد مقولة “إخفاق املادية يف تفسري إرصار اإلنسان عىل البحث عن 

املادي يف  الجانب  إشباع  ازدياد  مع  معنى  عن  البحث  قضية  وتزداد  له”]4[،  ومركزاً  للكون  معنى 

اإلنسان، فكأن إنسانية اإلنسان لصيقة بيشء آخر غري مادي.

لإلنسان”]5[،  حقيقية  صورة  رسم  يف  أخفقت  “املادية  أن  فريى  الخامس  النقدي  املحور  أما 

]1]ـ عبد الوهاب املسريي: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، حـ1، القاهرة، دار الرشوق، 1999م، ص79. 

]]]ـ  املرجع نفسه، ص79. 

]3]ـ  عبد الوهاب املسريي: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، حـ1،مرجع سابق، ص79. 

]4]ـ املرجع نفسه، ص80.  

]5]ـ املرجع نفسه، ص80.    
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فالفلسفات املادية إما أنها ترسم صورة واحدية لإلنسان وإّما باعتباره شخصية رصاعية أو دموية 

باعتباره  أو  لحسابها،  الحركة  قوانني  وتوظيف  إرادتها  إعالء  وعىل  الحدود  كل  خرق  عىل  قادرة 

ألنها  لإلنسان،  وهذه صورة ساذجة  للقوانني،  والخضوع  الواقع  مع  التكيف  قادرة عىل  شخصية 

تفشل يف رصد تلك الجوانب النبيلة يف اإلنسان مثل مقدرته عىل التضحية بنفسه من أجل وطنه أو 

من أجل أمه وأبيه، ومقدرته عىل ضبط النفس من أجل مثل عليا.

كذلك “إخفاق القانون املادي يف تفسري ظاهرة اإلنسان” وذلك ألنه لو استطاع ذلك القانون 

املادي تفسري الظاهرة الطبيعية بردها إىل عنارصها )الطبيعية املادية( األولية فال ميكنه رد اإلنسان 

إىل قانون عام وال ميكن فهم كل جوانبه وال تفسريه كامالً، وال ميكن رصده بطريقة منطية اختزالية، 

بل ال بُدَّ  أن يظل باب االجتهاد مفتوحاً بالنسبة له: إن عامل اإلنسان عامل مركب، محفوف باألرسار، 

أما عامل الطبيعة )األشياء واملادة( فهو عامل أحادي بسيط إذا ما قيس بعامل اإلنسان]1[.

ـ ألنه ليس ظاهرة طبيعية / مادية بسيطة، ال يدرك واقعه بشكل حيسٍّ ماديٍّ  واإلنسان ـ أيضاً 

مبارش، إال يف حاالت نادرة تتسم بالبساطة، كأن تلسع يده سيجارة أو يدخل يف عينيه جسم صلب. 

فهو ليس مجموعة من الخاليا واألعصاب والرغبات والدوافع املادية التي ميكن أن يرد لها يف 

كليتها كم )يزعم املاديون(، وسلوكه ليس مجرد أفعال وردود أفعال مرشوطة، تتحكم فيها قوانني 

طبيعي/ مخ  أو  بيضاء  صفحة  مجرد  ليس  فعقله  السلوكيون(  يرى  )كم  البيولوجيا  أو  امليكانيكا 

مادي ترتاكم عليه املعطيات املادية بل عقل يُبقي ويستبعد ويهمش ويركز، وهو ُمستََقر كثري من 

يف  املخزونة  والصور  الذكريات  من  كثري  ومستودع  والرمزية،  األخالقية  واملنظومات  الخربات 

الوعي والالوعي، ولذا فهو عقل مبدع له مقدرة توليدية”]2[.

تشري منى أبو الفضل إىل أن أبرز نتائج الحداثة ـ يف ما يتعلق باإلنسان ـ هو التحول مبسألة 

هذه  التحول  عملية  وارتبطت  اإلنسان.  إىل  اإلله  من  واملوت  الحياة  عن  واملسؤولية  القوامة 

بتوجهات متضاربة شتى لتأليه اإلنسان تارة، وتأليه الطبيعة تارة أخرى. فكانت الصدارة مرة للنزعة 

اإلنسانية، وأخرى للنزعة الطبيعية. 

كانت  فحيثم  األعم.  األغلب  األسانيد املطروحة يف  بفهم  التضارب  ذلك  وارتبطت محصلة 

الغلبة للنزعة املادية وهي األكرث شيوعا، كانت الطبيعة تقزم يف بعدها املادي، ويُختزَل اإلنسان 

]1]ـ عبد الوهاب املسريي: دفاع عن اإلنسان.. دراسات نظرية وتطبيقية يف النامذج املركبة، القاهرة، دار الرشوق، ط]، 006]م، ص74]. 

]]]ـ عبد الوهاب املسريي: دفاع عن اإلنسان، مرجع سابق، ص76]. 
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نفسه يف بعده الجسدي، وال يغدو هناك مربر عقيل يذكر للقول بأولوية ذلك الكائن الحي برتكيبه 

الكيميايئ. ويصري علم اإلنسانـ  عىل أحسن الفروض- علم سلوكيا، حيث ال مسوغ يذكر يف عامل 

الصيغ الهندسية املتاحة، لعدم إخضاع سلوكه  وردود فعله النفسية، بوصفه كائنا بيولوجيا، لقواعد 

املعمل واملصحة النفسية.     

ووصل األمر حد اعتقاد بعضهم أنه قد ميكن مع تقدم العلم، تفكيك اإلنسان ووضع كل جزء 

منه تحت املجهر، شأنه شأن كل األشياء الطبيعية األخرى، واستيعابه يف العقل والجسد الَحْمِعيني 

اللّذين يتشكل منهم املجتمع، الذي ميكن تصوره هو اآلخر عىل نحو آيل وعضوي. فهو برصف 

النظر عن اقرتاب معالجته، موضوع لهندسة جمهريية، قوامها: التالعب به والتحكم فيه، سواء يف 

كليته، أو يف مكوناته. ومع تفكيك اإلنسان واستيعابه يف كيان جمعي مجرد عىل هذا النحو، يصري 

املجتمع كأنّه مقربة لإلنسانية، وتتالىش فرصة استعادة أي يشء له جوهر يف الطبيعة]1[. 

    خامتة

تصور  باألساس يف  أْخَفَق  وهو  اإلنسانية،  الظاهرة  تفسري  الغريب يف  املعريف  النموذج  أْخَفَق 

اإلنسان وأبعاده الحقيقية، حيث جرى اختزاله يف بعٍد واحد مادي النزعة نفعي القيم واألخالق، 

ومن ثم اقرتبت األدوات البحثية الغربية من التعامل اإلنساين منها إىل التعامل مع الطبيعي املادي، 

ومع حاالت التبسيط واالختزال والنظرة األحادية املادية، ونفي النمذج املقابلة من ناحية وفرض 

تصورات ومفاهيم اإليديولوجيا  الغربية بالقوة تارة واإلغراء تارة أخرى، ُشوِّه اإلنسان بني رؤى مادية 

وطبيعية، مع غياب صورته الحقيقيّة يف هذه الخريطة املعرفية الغربية التي ابتدعتها الحضارة الغربية 

املادي،  املرتكز  هم:  أساسيني  مبدأين  من  واألساسية  األوىل  مفاهيمها  تشكلت  التي  الحديثة 

انتهى  الدين كلية، إقصاء اآلخر املعريف وغري الغريب. األمر الذي  ومرتكز اإلقصاء والنفي: نفي 

بهذه املنظومة املعرفية إىل إعالن نهاية اإلنسان القيمي واألخالقي والديني واملعنوي واالنتصار 

لإلنسان الطبيعي واملادي والنفعي وغري األخالقي وغري الديني.

]1]ـ منى أبو الفضل: ”النظرية االجتامعية املعارصة: نحو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل“، مرجع سابق ص90.  


