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مقدمة

تعد المعرفة من أهم المواضيع على اإلطالق في األوساط الثقافيـة نظـ ار لـدورها الفعـال
و الحيـوي فــي حيـاة الشــعوب .و قـد دارت حــول المعرفـة إشــكاليات إبسـتيمولوجية كثيـرة تبحـ
ف ــي ح ــدودها و مص ــادرها و طبيعته ــا لك ــن اإلش ــكالية الكب ــرى الت ــي اس ــتحوذت علـ ـى اهتم ــام
خــاص إشــكالية موصــولة بــالقيم تتمثــل فــي عالقــة المعرفــة بالقداســة؛ هــذه العالقــة التــي أفــرز
الجدل حولها رؤيتين في تفسير العالم و إدراكه .واحدة تجردت من كل داللته اإليمانيـة و كـل
المتعاليات و تنزع عنه لباسه المتجاوز و الثانيـة ال تقطـع مـع هـذه اإلحـاالت و إنمـا تأسـس
مع المقدس و تتواشج معه.
و تعــود جــذور هــذه اإلشــكالية إلــى الحقبــة اليونانيــة التــي تحكمهــا و تتجاذبهــا رؤيت ـان:
مثالية؛ تؤمن بالمتجاوز و بقوى غيبية تسير الكون و أخرى تجرده من ألـوان القداسـة و تقـرأه
قراءة مادية باردة و عقلية صارمة منكرة لكل غيبي و روحي .
و فــي العصــور الوســطى زادت حــدة الصـراع بــين المقــدس و المعرفــة إذ كــان الصـراع
بين الفلسفة و المسيحية قائما على أوجه لفترة طويلة من أجل إكساب المعرفة مرجعيتها وقـد
كان االنتصار مرة للمسيحية و مرة أخرى للفلسـفة و لكـن فشـلت فـي األخيـر المحـاوالت التـي
جــرت عبــر تــاريف الفلســفة فــي العصــور الوســطى لجعــل حقــائح الــوحي فــي الــدين المســيحي
مقبولــة عقــال و قــد تبــع هــذا الفشــل ســيطرة الفلســفة العقليــة علــى الســاحة المعرفيــة و اإلعــالن
عن سيادة العقل مصد ار أساسيا للمعرفة مقابل المصادر األخرى السيما الوحي.
و فــي عصــر النهضــة و العصــر الحــدي

و نتيجــة لعوامــل مخصوصــة جعلــت العــالم

الغربي يقف على مشارف عالم معلمن و لم يسلم النتاج العلمي و الفلسفي من هذه العلمنـة
إذ أعلــن الصــدع الحاصــل بــين العلــم و الــدين عــن نفســه بــأعلى صــوته .و أصــبحت المعرفــة
تقف على قدمين علمانيتين صلبتين ممـا جعلهـا تغيـر مـن أهـدافها ومقاصـدها؛ فلـم يعـد هـدف
المعرفــة حفــا اإلنســان و الطبيعــة و ال تحقيــح الخيــر األســمى؛ و إنمــا تحولــت مقاصــدها إلــى
تطبيح مبدأ القوة و السيطرة و الهيمنة و التدافع على تحقيح المصالح و األرباح.

أ

و قد أدرك "عبد الوهاب المسيري" تهميش القداسة في المنظومة المعرفية الغربية أثناء
نقـده للحداثـة الغربيـة .و أرجـع هـذا الحـذف إلـى هيمنـة النمـوذج المـادي و العقـل المـادي علــى
الحضارة الغربية بعد أن كان قد تصارع على اإلنسان و وجدانه و عقله و معرفته منـذ بدايـة
التــاريف حتــى اآلن نموذج ـان؛ النمــوذج المــادي الحلــولي الــوثني؛ و النمــوذج المــادي الروحــي
المتجاوز الثنائي .و لكال النموذجين رؤيته الخاصة للوجود و اإلله و اإلنسان و المعرفة.
فالمعرفة في الرؤيـة األولـى تهـتم بكـل شـيء مـادي منفصـل عـن أي ميتافيزيقـا أو قـيم
ومن ثـم كـل شـيء يمكـن معرفتـه و قياسـه و التنبـؤ بـه .و فـي الرؤيـة الثانيـة تنظـر إلـى العـالم
علــى أنــه مــادي و روحــي و فــي هــذا اإلطــار يمكــن رد بعــض الظ ـواهر إلــى المــادة و لكــن
الــبعض اآلخــر يتجاوزهــا؛ و يبقــى يتحــدى المعرفــة حتــى لــو شــعرنا بوجــوده أو كــان لــه أثــر
واضح على الواقع.
و اســتنادا إلــى هــذا يــأتي عنـوان األطروحــة بهــذه الصــياغة " إشــكالية نــزع القداســة مــن
المعرفــة مــن منظــور عبــد الوهــاب المســيري " و تُعنــى هــذه الد ارســة بالبح ـ

فــي قضــية قطــع

الصــلة بــين المعرفــة و القداســة متتبعــة أســباب ه ـذا القطــع و كــذا المســار التــاريخي لعلمنــة
المعرف ــة باحث ــة ع ــن تجلي ــات ذل ــك و مستعرض ــة رؤي ــة "عب ــد الوه ــاب المس ــيري" ح ــول ه ــذا
الموضوع و اقتراحاته إلعادة وصل المقدس بالمعرفي.
و قد وقع اختياري على هذا الموضوع بالتحديد ألنه موضوع ينبـع مـن عمـح عصـرنا
و يفصح عن كيفية تجاهل الحضارة الغربيـة للقـيم و فصـلها للمقـدس عـن العلـم و يبـرز ذلـك
جليــا مــن خــالل اســتخداماتها الالعقالنيــة للمعرفــة فــي إبــادة و اضــطهاد الشــعوب و اســتغالل
الطبيعة خدمة لمصالحها و رغبة في إثبات قوتها و تفوقها .إضافة إلى أنه موضوع تقل فيه
الد ارس ــات مم ــا حفزن ــي عل ــى البحـ ـ

في ــه وف ــي أس ــباب تح ــول المعرف ــة م ــن معرف ــة ملتحم ــة

بالمقدس إلى معرفة تهمشه و تقصيه من دائرتها كليا.
إضافة إلى سبب ذاتي يتمثل في شغفي بالبح

في مثل هكذا مواضيع تمس اإلنسـان

و القيم و كنت قد بحثت من قبل في إشكالية شبيهة لهـذه تتمثـل فـي "إشـكالية تشـيؤ اإلنسـان
ب

مــن منظــور عبــد الوهــاب المســيري" إضــافة إلــى الرغبــة فــي مواصــلة االطــالع علــى كتابــات
"المسيري"و أفكاره.
و يهدف هذا الموضوع إلى إثارة مجموعة من التساؤالت الشـائكة مـن مثـل مـا المعرفـة
وما مصادرها؟ ما طبيعتهـا و حـدودها؟ لمـاذا تعتـد المعرفـة الغربيـة الحديثـة بالعقـل و الحـواس
مصدرين للمعرفة و تهمش المصادر األخرى؟
ما المقصود بالمقدس و نزع القداسـة؟ و هـل المقـدس مرهـون بتواشـجه مـع الـدين دائمـا؟ و مـا
عالقــة المعرفــة بالقداســة ؟ هــل هــي عالقــة وصــل أم فصــل؟ و مــا عالقــة المنظــور (تصــور
العالم) بالمعرفة و نوعها ( مقدسة أم معلمنة ) ؟ و كيف تمت علمنة المعرفة تاريخيـا؟ و فـي
أي حقبــة بــدأت هــذه العلمنــة تظهــر إلــى الوجــود؟ و لمــاذا ازدادت حــدتها فــي عص ـرنا؟ وهــل
علمنة المعرفة ضرورة حتميـة يجـب التسـليم بهـا؟ أم أن هنـاك أقالمـا عربيـة و غربيـة ترفضـها
وتقترح البديل؟
كيــف يقـ أر " عبــد الوهــاب المســيري "علمنــة المعرفــة فــي المنظومــة المعرفيــة الغربيــة ؟ و لمــاذا
يرفضها؟ و ما هو البديل المعرفي الذي يقترحه؟ و هل "أسلمة المعرفة" التي ينادي بهـا تعبـر
عـن حـح عربــي فـي االخـتالف المعرفــي؟ أم هـي مجـرد ردة فعـل عقديـة علــى التفـوق المعرفــي
الغربي ؟ و دعوة إلى ممارسة نوع من الحجب و الزيف في التعامل مع معطيات الوجود كمـا
يقول علي حرب؟ ما هي مكاسب هذا المشروع ؟ وما هي مآخذه ؟ و هل من صالحنا أسـلمة
المعرف ــة ؟ و م ــا م ــدى توفي ــح " المس ــيري" ف ــي اختي ــار أدوات ــه اإلجرائي ــة المتمثل ــة أساس ــا ف ــي
النماذج المتجاوزة و الروحانية؟
و وفقــا لطبيعــة الموضــوع و عمــال علــى اإلحاطــة بمشــكالياته رســمت خطــة للبحـ

تتكــون مــن

مدخل و ثالثة فصول و خاتمة تُجمل أهم النتائج المتوصل إليها.
أم ــا الم ــدخل المعن ــون بـ ـ ـ ـ"المعرف ــة و إش ــكالياتها اإلبس ــتيمولوجية ف ــي الس ــياق الفلس ــفي
الغربي والعربي" فقد اهتم بالبح

في تحديد مفهوم المعرفة عند الغرب و العرب و الخوض
ت

ف ــي غم ــار اإلش ــكاليات اإلبس ــتيمولوجية الكالس ــيكية للمعرف ــة الت ــي دار الج ــدل حوله ــا و ق ــد
اختلف ــت ب ــاختالف الم ــذاهب و ال ــرؤى و المرجعي ــات لك ــن م ــا ت ــم االتف ــاق علي ــه ف ــي معظ ــم
ال فلسفات الغربية هو اعتبار الحس و العقل أهم المصادر المعتمد عليها فـي المعرفـة الغربيـة
في حين تم تهميش الوحي و إقصاء دوره وهذا ما فتح الباب أمام قلح العالقـة بـين المعرفـة
و الوحي ثم علمنتها.
أما الفصل األول الموسوم بــ"مداخل مفهومية و صالت معرفية بين المقدس المنظور
والمعرفة" فقد عمل على إضاءة الكلمات المفتاحية لهذا البحـ

و المتمثلـة فـي القداسـة و نـزع

القداســة و قــد تــم تتبــع أصــول هــذه المقولــة األخي ـرة تاريخيــا .كمــا عمــل علــى تيســير مفهــوم
المنظ ــور /تص ــور الع ــالم و البحـ ـ

ف ــي أضـ ـربه و اس ــتنتاج نوعي ــة المعرف ــة الت ــي يفرزه ــا ك ــل

تصور( معلمنة أم مقدسة).
أما الفصل الثاني فقد ُخصص لتتبع المسيرة التاريخية لعلمنة المعرفة فكان حف ار في

ب ـوادر علمنتهــا بــدءا بالعصــر اليونــاني مــرو ار بــالقرون الوســطى ثــم ت ازيــدت حــدتها فــي بدايــة
النهضــة وعصــر الثــورات العلميــة و الفلســفية وص ـوال إلــى العصــر الحــدي

حي ـ

باحــت عــن

نفسها بطريقة جريئة و جلية كما تطرق إلى تجليات نزع القداسة من المعرفة في عصرنا.
المعن ــون بـ ـــ"علمنة المعرف ــة عن ــد المســيري  :التجليــات والب ــديل
و ف ــي الفصــل األخيــر ُ

المعرفي" تم التطرق إلى تجليات نزع القداسة من المعرفة عنـده و المتمثلـة أساسـا فـي األداة
اإلدراكية (النماذج) و العقل المادي و األداتي و كذا على مسـتوى المقاصـد و الغايـات كمـا
تن ــاول "أس ــلمة المعرف ــة" ب ــين التأيي ــد و ال ــرفض معرج ــا ف ــي األخي ــر إل ــى محاول ــة "المس ــيري"
المتوســل بهــا لتحقيــح ذلــك؛
اســتعادة التوافــح بــين القداســة و المعرفــة مبينــا األداة اإلجرائيــة ُ
والمتمثلة أساسا في توليد نماذج من القرآن و السنة.
و قد تم طي صفحات هذا البح

بخاتمة يتم فيها إجمال أهم النتائج المتوصل

إليها.

ث

و قــد توس ـل البح ـ

بــالمنهج اإلبســتيمي؛ الــذي يضــطلع بتعقــب مســار المعرفــة داخــل
الذي تتبع مسار المعرفة الغربية منذ اللحظـة

أنساقها وأنظمتها ,كما هو الحال في هذا البح

اليونانية ,مرو ار بالعصور الوسطى وصوال إلى العصر الحدي

متطرقا إلى أهم المستجدات و

المنعرجات و التحوالت التي طرأت عليها خاصة في العصر الحدي .
إضافة إلى إستراتيجية التأويل؛ بما هي محاولة لفهم و قراءة النصوص و الظواهر و
يتوافــح ذلــك مــع محاولــة فهــم كيفيــة علمنــة المعرفــة تاريخيــا وفهــم أســباب ذلــك ,إضــافة إلــى
محاولة فهم مشروع إسالمية المعرفة و قراءته.
و هــذ البحـ

كغيـره مــن البحــو تيســرت فيــه بعــض األمــور و استعصــت أثنــاء إنجــازه

أخــرى .و مــن المعوقــات التــي واجههــا البح ـ ؛ قلــة الم ارجــع فــي موضــوع "نــزع القداســة مــن
المعرفة" خاصة ما تعلح منه ـبـ ـ ـ ــ"عبد الوهاب الميسيري".
و في األخير يسدى الشكر لألستاذ الدكتور عبد الغني بارة المشرف على هذا البح ,
الــذي تكــرم علــي بتوجيهاتــه ونصــائحه التــي أنــارت و يســرت لــي مــا استعســر علــي وأنــا أشــح
درب هذا البح

فله مني كل التقدير و االحترام و خالص الدعوات .

والشــكر موصــول أيضــا ألعضــاء لجنــة المناقشــة المــوقرة؛ علــى تفضــلهم بق ـراءة هــذه
األطروح ــة و مس ــاهمتهم ف ــي تق ــويم م ــا اعت اره ــا م ــن نق ــائص فله ــم من ــي ك ــل الش ــكر و ف ــائح
التقدير.

ج

مدخل
المعرفة و إش الياتها اإلبستيمولوجية

في السياق الفلسفي الغربي و العربي.

ح

تعد المعرفة موضوعا ذا حضور الفت ومميز في المجتمع اإلنساني عامة واألكاديمي
خاصـة باعتبارهـا عنصـ ار عظيمـا فـي تـاريف البشـرية وبوصـفها أسـمى وظيفـة لانسـان كمـا
أنها مرحلة فاصلة بين العالمين اإلنساني والحيواني ولحظـة إخـراج لانسـان مـن حيـز الفطـرة
إلى حيز االكتساب.
المعرفة كذلك خاصية إنسانية بامتيـاز؛ شـغف اإلنسـان بهـا واسـتحوذت علـى اهتمامـه
منـذ األزل فـالفرد منـذ طفولتـه وبدايـة تعقلـه لألشـياء وهـو مـدعو إلـى التفكيـر ومحاولـة فهـم
العــالم والظ ـواهر المحيطــة بــه .ألنــه يعــيش فــي كــون يغريــه ويــدعوه إلــى فــك أس ـ ارره وألغــازه
ويجعل زخما من األسئلة تحاصره وتراوده فيسأل عن المعقول والالمعقول ويسأل عـن أمـور
تنتمــي إلــى عــالم الشــهادة وأخــرى تنتمــي إلــى عـالم الغيــب ويســأل عــن اإلنســان وعــن قضــاياه
كالخير والشر والعدل والظلم والحرية والعلم والجهل والسعادة والشقاء والمصير ...الف.
وبنــاء علــى هــذا عــد فعــل المعرفــة أســاس كــل األفعــال اإلنســانية ومركزهــا ؛ فبــه يرتقــي
مــن مرحلــة إلــى أخــرى وينفصــل عــن الطبيعــة تــدريجيا ليكتســب إنســانيته وعــد خاصــية تميــز
نمطه في الكينونة إلى درجة يصح معها تعريفه بأنـه "كـائن عـارف" .فالمعرفـة تخـول لانسـان
فهم الوجود وتمنحه شرعية الكينونة وسحر التميز عن بقية الكائنات.
ويــرى "نصــر حامــد أبــو زيــد" )2323-2222(أن خاصــية المعرفــة جعلــت اإلنســان
فــي ســعي دائــم إلــى محاولــة فهــم العــالم؛ هــذا الفهــم يســمح الــذي يســمح لــه بالســيطرة علــى هــذا
العالم والتحكم فيه واستخدامه لصالحه لكن المعرفة التي كونهـا اإلنسـان عـن العـالم أصـبحت
هــي نفســها خاضــعة لــنفس الفضــول المعرفــي وتحولــت إلــى موضــوع للفهــم وســببا فــي تأســيس
معرفــة حــول المعرفــة اإلنســانية .1فالمعرفــة التــي تراكمــت لــدى اإلنســان خــالل التــاريف البشــري
أصبحت هي أيضا محط اهتمـام ود ارسـة إذ بـرزت إلـى الوجـود قضـايا عديـدة تخـص المعرفـة
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أثـ ــارت الجـ ــدل بـ ــين الفالسـ ــفة والدارسـ ــين نـ ــذكر منهـ ــا :ماهيـ ــة المعرفـ ــة ووظيفتهـ ــا وطبيعتهـ ــا
ومصـدرها وحـدودها...الف .و قـد اختصـت بهـذه اإلشـكاليات "الد ارسـة النقديـة التـي تبحـ
العلــوم مــن حي ـ

فـي

موضــوعاتها و مبادؤهــا و قوانينهــا وعالقــات بعضــها بــبعض وتكشــف عــن

أصلها ومداها والتي تدعى اإلبستيمولوجيا". 1
ونظ ـ ار لكــون المعرفــة عالقــة وطيــدة بــين اإلنســان والعــالم الــذي يعــيش فيــه اســتقطبت
اهتماما بالغـا مـن قبـل الدارسـين فكـان البحـ

فيهـا هـدفا مهمـا وكانـت قضـاياها أسـئلة ملحـة

تحت ــاج إلـــى أجوب ــة متجـــددة عب ــر العصـ ــور .فم ــا هـ ــي المعرف ــة؟ ومـــا ه ــي أه ــم اإلشـــكاليات
اإلبس ــتيمولوجية الت ــي أثي ــرت حوله ــا؟ وه ــل هن ــاك اخ ــتالف وتب ــاين ف ــي المعرف ــة واش ــكالياتها
اإلبستمولوجية في السياقين الغربي والعربي؟ وان وجد فما هو تأثيره على المعرفة؟

أوال  :مفهوم المعرفة:
المعرفـة مصـطلح ذو حمولـة دالليــة كثيفـة لـذلك يعتـرف كثيــر مـن الدارسـين بالفشــل
في تحديد مفهومه وذلك منـذ أن حـاول فالسـفة اإلغريـح القـدامى التقـرب مـن كنههـا واالطـالع
على حقيقتها.
إن المعرفــة كمــا وردت فــي موســوعة الالنــد ") Lalande André (1876-1963تــدل
على عدة أوجه:
أوال  :عل ــى وج ــه المعرف ــة ال ــذاتي .وثاني ــا عل ــى ظ ــاهرة المعرف ــة .وثالث ــا عل ــى النتيج ــة
المستفادة أي على الشيء المعلوم.2
فالمعرفة كما هو وارد هنا تجمع بين فعل الذات ونتاج هذا الفعل؛أي هي ثمـرة التقابـل
بين ذات ُمدركة و موضوع ُمدرك.
1
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وتأخــذ المعرفــة معن ــى آخ ــر فــي ه ــذا التعرب ــف عنــدما تحــدد عل ــى أنهــا "ال ــوعي وفهــم
الحقائح أو اكتساب المعلومة عن طريح التجربة أو من خالل تأمل الـنفس والمعرفـة مرتبطـة
بالبديه ــة واكتش ــاف المجه ــول وتط ــوير ال ــذات.كما تـ ـرتبط أيضــا بالمف ــاهيم التاليــة :معلوم ــات
تعليم اتصال".1
ف ــالمالحا عل ــى ه ــذا التحدي ــد أن ــه يرك ــز عل ــى المص ــادر الت ــي تس ــتقى منه ــا المعرف ــة
كالتجربة والتأمل والبداهة أكثر مما يعرفها.
وفــي تعريــف آخــر" "Connaissanceهــي" ثم ـرة التقابــل بــين ذات مدركــة وموضــوع
مــدرك .وتتمي ـز عــن بــاقي معطيــات الشــعور مــن حي ـ

أنهــا تقــوم فــي آن واحــد علــى التقابــل

واالتحاد الوثيح بين هذين الطرفين.كما تعرف أيضا "بأنها إدراك األشياء وتصورها".2
ويميز"جــورج إدوارد مــور"  )2211-2122( George Eduard Moreفــي تحليلــه
للمعرفة وموضوعاتها بين أربعة معان للفعل (أعرف) :
 )2المعنــى األول واألساســي هــو المعرفــة بواســطة اإلدراك المباشــر مثــل رؤيتــي لبقعــة
صفراء على الورق اآلن.
 )2والمعنى الثاني هو اإلدراك غير المباشر مثل معرفتي بأنه كانت هنـاك بقعـة علـى
هذه المنضدة.
 )2المعرفــة بــالمعنى المحــدد مثلمــا يحــد

فــي األح ـوال التــي فيهــا يوجــد فعــل شــعور

وقضــية مدركــة إد اركــا مباش ـ ار وهــذه القضــية صــحيحة إذ تعتقــد أنهــا صــحيحة بســبب عالقــة
أخرى أو شرط تعنى به.

1
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 )2المعنى األخيـر هـو المفهـوم حـين نقـول عـن شـخص مـا أنـه يعـرف شـيئا مـثال أنـه
يعرف جدول الضرب و إن كان في الوقت الحالي غير شاعر بذلك وفي مثل هذه األحـوال
نقصد أن الشخص المذكور قد عـرف بـأي معنـى مـن المعـاني الثالثـة السـابقة جـدول الضـرب
ذات ي ــوم .1فالواض ــح أن المعرف ــة عن ــد "ج ــورج إدوارد م ــور" تتك ــل عل ــى المالحظ ــة والتجرب ــة
بالدرجة األولى.
ووردت المعرفـة أيضـا علــى أنهـا "العمليــة اإلدراكيـة لألشـياء أو الموضــوعات التـي تقــع
خارج الـذهن البشـري علـى حقيقتهـا أي حصـول العلـم باألشـياء وتنطـوي هـذه العمليـة العقليـة
على عدة عمليات تتمثل في عمليـات اإلدراك الحسـي والتـذكر والتعـرف والتمييـز بـين األشـياء
والتخيل واالستقراء والمقارنة واالستنباط واالستنتاج والحكم والتفكير ومما الشك فيه أن أشمل
وأعم ــح ه ــذه العملي ــات العقلي ــة وأرفعه ــا ه ــي عملي ــة التفكي ــر" .2فه ــذا التعري ــف يؤك ــد عل ــى أن
المعرفة إدراك ؛كما أنه يرصد مختلف طرق ووسائل تحصيلها.
ويعرفهـــا "جميـــل صـ ــليبا"  )2222-2232(علـــى أنهـ ــا ":إدراك الش ــيء بـ ــالحواس أو
بغيرها وادراك األشياء وتصورها".
و قد ميز في معجمه بين معانيها القديمة والحديثة فهي عند القدماء على عدة معان:
 )2إدراك الشــيء بمحــدى الحـواس )2 .العلــم مطلقــا تصــو ار كــان أو تصــديقا )2.إدراك
البســيط س ـواء كــان تصــو ار للماهيــة أو تصــديقا بأحوالهــا )2.إد ارك الجزئــي س ـواء كــان مفهومــا
جزئيا أو حكما جزئيا )1.إدراك الجزئي عن دليل )2.اإلدراك الذي هو بعد الجهل.
أما عند المحدثين فتعني :

1

عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط 2ج  2212 2ص.213

2

جعفر عباس  :نظرية المعرفة في اإلسالم _دراسة مقارنة ألهم األسس والمفاهيم المتعلقة بنظرية المعرفة في اإلسالم

وبقية المذاهب الفلسفية األخرى_ مكتبة األلفين الكويت ط 2212 2ص.12


كاتب و فيلسوف عربي واحد من بين ثالثة شاميين عرفوا بتفوقهم العلمي في العصر الحدي

خدمة العلم والت ار العلمي العربي.
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وبجهودهم الكبيرة في

 )2الفعــل العقلــي الــذي يــتم بــه حصــول صــورة الشــيء فــي الــذهن سـواء كــان حصــولها
مصحوبا باالنفعال أو غيـر مصـحوب بـه وفـي هـذا المعنـى إشـارة إلـى أن فـي المعرفـة تقـابال
واتصاال بين الذات المدركة والموضوع المدرك.
 )2هــي الفعــل العقلــي الــذي يــتم بــه النفــوذ إلــى جــوهر الموضــوع لــتفهم حقيقتــه بحيـ
تكون المعرفة الكاملة بالشيء خالية من كل غمـوض والتبـاس أو محيطـة موضـوعيا بكـل مـا
هو موجود للشيء في الواقع.
والمعرفة درجات أدناها المعرفة الحسية الشخصية وأعالها المعرفة العقلية المجردة.
 )2وقد يقصد بالمعرفة مضمونها ونتيجتها ال الفعل الذهني الذي تتم به.1
المالحــا أن التعــاريف تباينــت وتعــددت إال أن معظمهــا يتفــح فــي أن المعرفــة (إدراك)
بالدرجة األولى و لقاء بين الذات المدركة والموضوع المدرك.
وهناك من ركز أثناء وضعه حدا للمعرفة على فاعليتها وأدائها و على مـا تحققـه فـي
الواقــع مثــل تعريــف "نانوكــا" )...-2221(" Ikujiro Nonakaالمعرفــة هــي اإليمــان المحقــح
الذي يزيد من قدرة الوحدة أو الكيان على العمل الفعال".2
بهذا التعريف يكون التركيز على العمل واألداء الفعال و لـيس علـى اكتشـاف الحقيقـة
وهــذا مــا يحصــل فــي الغالــب حي ـ

أن كثيــرين يهتم ـون بمــا يمكــن أن تعملــه وتحققــه المعرفــة

وليس بتعريف المعرفة.
رغــم التبــاس العلــم بالمعرفــة إال أن هنــاك فروقــا وردت بينهمــا فالمعرفــة إدراك للجزئــي
والعلــم إدراك الكلــي والمعرفــة تســتعمل ف ـي التصــورات والعلــم فــي التصــديقات و لــذلك نقــول:
"عرفــت ه دون علمتــه ألن مــن شــروط العلــم أن يكــون محيطــا بــأحوال المعلــوم إحاطــة تامــة.

1

جميل صليبا  :المعجم الفلسفي دار الكتاب اللبناني د ط 2212م ج 2ص ص.222 222
http://www.siironline.org/alabwab/alhoda-culture/019.html
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2

لذلك وصف ه بالعليم ال بالعارف .فالمعرفة أقل شموال من العلم ألن للعلم شروطا ال تتـوافر
في كل معرفة فكل علم معرفة وليس كل معرفة علما.1

ثانيا  :مصــــــادر المعرفــــــــة :
اهــتم الفالســفة منــذ القــدم بتســاؤالت مركزيــة تتعلــح بالمعرفــة؛ مــن أهمهــا علــى اإلطــالق
مســألة مصــدرية المعرفــة أو الوســيلة الناجعــة المتبعــة الســتخالص معرفــة ســليمة موثــوق بهــا.
فــاختلفوا حــول المعــين الــذي تســتقي منــه المعرفــة مادتهــا األوليــة الخــام و تســاءلوا عــن المنبــع
الــذي يعتمــد عليــه اإلنســان فــي توليــد المعرفــة التــي تــروي شــغف الســائل وتجيــب عــن أســئلته
األنطولوجيــة .وكطبيعــة كــل القضــايا اختلــف الفالســفة حــول هــذه القضــية فبــرزت اتجاهــات
ورؤى متباينة من أهمها:

 -2.2االتجاه العقلــــــي:
يشكل العقل عند أصحاب هذا المذهب البؤرة الخالصة والمركز المهم فـي عمليـة
إدراك المعرفة واستخالصها إذ يرى ممثلوه أن إدراك المعارف عن طريح العقل يتميز بيقين
أكثر دقة مـن المالحظـة التـي يمكـن أن تقـدمها الحـواس فقـط .ويمثـل هـذا االتجـاه" :ديكـارت
)2213-2122(Descartes

"ســبينو از

و"اليبنز Gottfried Wilhelm Leibniz



 



)2222-2222( Baruch Spinoza

( )2222-2222وغيرهم.

والعقــل ملكــة يتفــرد بهــا اإلنســان مهمتهــا إدراك طائفــة عديــدة ومتنوعــة مــن المعــارف
يلخص ــها "يوس ــف ك ــرم" ف ــي قول ــه "العق ــل ملك ــة ل ــدى اإلنس ــان ي ــدرك طوائ ــف م ــن المع ــارف
الالمادية كما يدرك العقل ماهيات الماديات أي كنههـا ال ظاهرهـا ويـدرك أيضـا عالقـات أو
1جميل صليبا  :المعجم الفلسفي دار الكتاب اللبناني د ط ج 2212 2ص ص.222.222
 رينيه ديكارت :فيلسوف ،وعالم رياضي وفيزيائي فرنسي ،يلقب بـ"أبي الفلسفة الحديثة" ،وكثير من ألطروحات
الفلسفية الغربية التي جاءت بعده ،هي انعكاسات ألطروحاته ،والتي ما زالت تدرس حتى اليوم.
باروخ سبينو از :هو فيلسوف هولندي من أهم فالسفة القرن السابع عشرة كان موافقا مع فلسفة رينيه ديكارت عن
ثنائية الجسد والعقل باعتبارهما شيئين منفصلين ولكنه عاد وغير وجهة نظره في وقت الحح وأكد أنهما غير منفصلين.
غوتفريد فيلهيلم اليبنتز :هو فيلسوف وعالم طبيعة وعالم رياضيات ودبلوماسي ومكتبي ومحام ألماني الجنسية.
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نســبا كثي ـرة بــين أج ـزاء الشــيء الواحــد وعالقــات األشــياء فيمــا بينهــا وعالقــات المعــاني الت ـي
ذكرناها اآلن والعدد والترتيب فهذه المدركات غير مادية فال ينفذ الحـس إليهـا بحـال .وليسـت
العالقة أو النسبة وجودا واقعيا وانما الموجود طرفاهـا .فمدراكهـا إدراك معنـى غيـر مـادي كمـا
يدرك مبادئ عامة في كل علم من العلوم وفي العلوم إجماال وليس في التجربة شـيء عـام.
كمـ ــا ي ـ ــدرك موجـ ــودات غيـ ــر ماديـ ــة ك ـ ــالنفس وه وخصائصـ ــها الذاتيـ ــة وذل ـ ــك باالس ـ ــتدالل
بالمحس ــوس عل ــى المعق ــول أو ب ــالمعلول عل ــى الب ــادي للحـ ـواس عل ــى العل ــة الخفي ــة عليه ــا.
وباالســتدالل يؤلــف العقــل الفنــون والعلــوم ممـا ال مثيــل لــه عنــد الحيـوان األعجــم مــع حصــوله
على المعرفة الحسية".1
عقــل اإلنســان قــوة جبــارة تــدرك المعــارف الماديــة وتتجاوزهــا إلــى المعــارف المجــردة.
واضافة إلى المعـارف الالماديـة يـدرك العقـل معـان عامـة كـالوجود والجـوهر والعـرض والعليـة
والمعلولية والغاية والوسيلة والخير والشر والفضيلة والرذيلة والحح والباطل.2
فالمذهب العقلي يتعالى على كل ماله عالقة بالحواس والتجربة ويمجد حضور العقل
ويمنحه المصداقية في بلوغ الحقيقة .
يعتب ــر"ديك ــارت" مؤس ــس العص ــر الح ــدي

وفيلس ــوف العق ــل والتن ــوير ألن ــه م ــن دع ــا

بوضــوح إلــى ضــرورة تحطــيم األســس القديمــة للمعرفــة (الحــس) وتأسيســها علــى أســس جديــدة
ذهنية .وقد أعطى أهمية كبرى للعقل واعتمادا عليه اهتدى إلى وجود الخـالح األعظـم المتسـم
بصفات الجالل و الكمال يقول" :أدرك أن ه حين رزقني هذه القوة المفكرة لم يهـب لـي شـيئا
يوقعني في الخطأ أو يوهمني بوجود ما ال حقيقة له ".3
وهــو بهــذا ال يلغــي دور الحـواس فــي عمليــة المعرفــة أو ال يعتبرهــا غيــر جــديرة بالثقــة
لكــن المقصــود أن العقــل هــو الضــابط لمــا ت ـراه الح ـواس والمميــز بــين الص ـواب والخط ـأ فيهــا
1

ينظر :يوسف كرم :العقل والوجود مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة القاهرة مصر  2322ص.2

2

ينظر :المرجع نفسه :ص.1

3

إلياس بيلكا :العقل والغيب :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي الواليات المتحدة األمريكية ط 2331 2ص.22
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ويدلل على ذلك بمثاله المشهور "حين أطل من النافذة وأرى من أعلى أناسا في الشارع أقول
إنهــم بشــر فــي حــين أننــي لــم أشــاهد غيــر القبعــات والثيــاب...من الــذي يؤكــد لــي بــأنهم ليس ـوا
أناسا آليين أي مجرد آالت؟ إنـه العقـل ال الحـس فملكـة الحكـم هـي التـي تعيننـي علـى فهـم مـا
تراه العين"

1

بالعقــل اســتطاع "ديكــارت" أن يتبــين حقيقــة م ــا قدمتــه لــه حاســة البصــر و أن ينف ــي
الصفة اآللية عن هؤالء الناس وأن يتوصل إلى حقيقتهم اإلنسانية.
ويثح"سبينو از" أيضا ثقة مطلقة في العقل باعتباره قسمة مشتركة بين جميع البشر وله
الخصــائص نفســها التــي يشــترك فيهــا الجميــع وهــذا مــا يخــول لانســان الحصــول علــى معرفــة
كافية عن أفكار لعلل األشياء من معلوالتها ويبرهن على القضايا عن طريح منـاهج الهندسـة
ويستنتج النتائج من مقدمات القياس.
فحسب "سبينو از" إذا عرف المرء أي شيء معرفة تامة سيفهمه في ضرورته و طبيعته
النهائية التي تكون بالنسبة له مظه ار هلل إذ يقول" إن عقولنا من حي

أنها تدرك أشـياء إد اركـا

صادقا هي جزء من العقل الالمتناهي هلل وتكون األفكار الواضحة المتميزة صادقة بالضرورة
مثل أفكار ه".2
مما تقدم يتبين لنا أن االتجاه العقلي يعلي من دور العقل ويؤكد أن الحقائح المتعلقـة
بالطبيعة وما فوق الطبيعة إنما تدرك بالعقل وحده مستقال عن التجربـة الحسـية كـون التجربـة
الحسية قاصرة ال تقود إلى معرفة يقينية.

 -2. 2االتجاه التجريبي :
تعــد التجريبيــة النقــيض العملــي لالتجــاه العقلــي .فــمذا كــان هــذت االتجــاه يقــول بأولويــة
العقــل فــمن التجريبيــة تــؤمن بمركزيــة الح ـواس وتقــوم بنســف دور العقــل فــي العمليــة المعرفيــة
1

المرجع نفسه :ص.21

2

ويليم كلي رايت :تاريف الفلسفة الحديثة تر :محمود سيد أحمد دار التنوير بيروت لبنان ص.222
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وتعتبر العقالنية المفتقرة إلى األسـاس التجريبـي-والقـول لبيكـون"-أشـبه بقيـام العنكبـوت بمنتـاج
شباكه من مادته الخاصة".1
والتجريبيــة تــرفض أطروحــة الفك ـرة الفطريــة رفضــا مطلقــا حــين تبــين نشــأتها الحســية
وتصحح أوهام العقل بمعادة إحالل الحسي في أصل كل تصور ذهني.
ويعــد "جــون لــوك" John Locke )2232-2222(مؤســس المــذهب التجريبــي وهــو
مــن رف ــض نظريــة ديك ــارت ف ــي وجــود م ــا يس ــمى باألفكــار الفطريــة الت ــي تولــد م ــع اإلنســان
باعتبارهـا قبليــة .وقـال أن جميــع األفكــار تعـود إلــى أحـد المصــدرين الحــس وتجاربـه ثــم الفكــر؛
أي عمليــات العقــل الداخليــة التــي ترتكــز علــى المعطيــات الحســية

ثــم تصــنع منهــا معلومــات

أخرى مستقلة عن الحس مثل الشك واالعتقاد واإلرادة.
ففي تحليل "جون لوك" ال بد لكل المعارف مـن أن تكـون مسـتندة إلـى التجربـة الحسـية
البســيطة أو األفكــار وادخالهــا فــي أطــر ومفــاهيم أكثــر تعقيــدا عبــر التأمــل .وبعــد اإلحســاس
يستطيع العقل أن يتوصـل إلـى اسـتنتاجات صـحيحة .ويعتبـر "جـون لـوك" العقـل متلـح سـلبي
لتجربته وهو يتلقى انطباعات حسية ذرية تمثل جملة األشياء المادية الخارجية التي تحـدثها.
ومن هذه االنطباعات يستطيع العقل أن يشكل فهمه النظري عـن طريـح عملياتـه االسـتبطانية
التركيبية .فللعقل قوى فطرية لكنه ال يملك أفكا ار فطرية وهو ال يعدو أن يكون صفحة بيضاء
تكتــب عليهــا التجربــة .لــذلك يصــر علــى أن المعرفــة تبــدأ باإلحســاس والعقــل دومــا فــي حاجــة
إلى التجربة الحسية ليتمكن من معرفة أي شيء عن العالم.

2

فـ ـ ــ"جون لوك" يعتبر أن انطباعـات الحـواس هـي المصـدر األساسـي لكـل معارفنـا .وأن
أفكارنا فطرية تجريبية لذلك فمجـال المعرفـة عنـده يقتصـر علـى العـالم المحسـوس فقـط .ومـن

1

ريتشارد تارناس :آالم العقل الغربي-فهم األفكار التي قامت بصياغة نظرتنا إلى العالم-تر :فاضل جكتر ط2
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هو فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي .درس الطب ومارس التجريب العلمي.

2

ينظر:المرجع السابح ص.222
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آرئــه المعروضــة يتضــح أنــه يــبخس دور العقــل فــي عمليــة التحصــيل المعرفــي خاصــة
خــالل ا
عندما يجعله مجرد تابع للحواس ومنقادا له.
ينحو "دافيد هيوم



) David Hume )2222-2222منحى "جون لوك" عندما يقول

بمركزيــة الحـ ـواس ف ــي عمليــة اإلدراك المعرف ــي .وذل ــك عنــدما درس طبيع ــة اإلدراك اإلنس ــاني
فوجــده علــى نــوعين :األفكــار واالنطباعــات .واعتبــر األفكــار ال تعــدو أن تكــون نســخا الحقــة
وباهتة لالنطباعات و المصدر الجامع لكليهما هو الحس والتجـارب وأشـد أفكارنـا تجريـدا ال
تتشكل إال عن طريح التجربـة الحسـية .و يقصـد "هيـوم" بـالحواس الحـواس الخمسـة المعروفـة
ويسميها حواسا خارجية .و يقصد بأنواع التفكير في عمليات العقل الحواس الداخلية.1
يعتقــد "هيــوم" أن اإلنســان عنــدما ينظــر إلــى لــون مــا أو يســمع صــوتا يجــد أن إد اركــه
عبارة عن انطباع بسيط .لكن عند استرجاع هذا اللون أو الصـوت فيمـا بعـد سـيجد أن إد اركـه
عبــارة عــن فك ـرة تشــبه تمامــا االنطبــاع األصــلي إال أنهــا ســتكون أقــل وضــوحا عــن الصــورة
األولــى .و عنــدما يتخيــل اإلنس ـان لونــا مشــابها أو صــوتا ســيجد أن إد اركــه عبــارة عــن فك ـرة ال
تزال واضحة و لكن بصورة أقل وضوحا.
و ال يستطيع اإلنسان الذي كان أعمى طوال حياته أن يكون فكرة عن لون مـا كـاللون
القرمزي مثال .واذا قال بأن اللـون القرمـزي يشـبه صـوت البـوق واذا افترضـنا أن هنـاك تشـابه
معـين بينهمـا فـمن الفكـرة البسـيطة عـن اللـون القرمـزي ليسـت هـي الفكـرة البسـيطة عـن صـوت
البــوق .وقــد تصــبح فك ـرة مــا فــي ظــروف غيــر عاديــة واضــحة لدرجــة أنهــا تخــتلط باالنطبــاع
أحيانا .لذلك السـبيل إلـى التمييـز بينهمـا يكمـن فـي أن االنطباعـات تظهـر فـي الـوعي أوال وأن
األفكار ال تعدو أن تكون نسخا منها.



2

فيلسوف واقتصادي و مؤرخ اسكتلندي و شخصية مهمة في الفلسفة الغربية و تاريف التنوير االسكتلندي.
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ينظر:إلياس بلكا :العقل والغيب ص.22
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ينظر:ولييم كلي رايت :تاريف الفلسفة الحديثة ص ص.231 232
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كما ال يمكـن ألعمـى أن يعطـي أي فكـرة عـن اللـون وال ألصـم أي فكـرة عـن الصـوت.
لكــن لــو أعيــد لهمــا الحاســة المفتقــدة فســيتم بــذلك فــتح بــاب جديــد لاحساســات وآخــر لألفكــار
أيضا و لن يجد الواحد صعوبة في تصور تلك األشياء.
ويقصد "هيوم" باالنطباع أي إحساس أو عاطفة أو انفعال عندما يظهـر ألول مـرة فـي
أذهاننا.إن هوسه بالحواس جعله يقول :أننا "ال نستطيع أن نثبت إال ما نرى " وجعله يؤكد أن
كــل المع ــارف مس ــتمدة م ــن االنطباع ــات وجع ــل مقي ــاس العل ــوم الواج ــب د ارســتها ه ــو قابليتهــا
للحســاب فكــل مــا هــو كمــي ذو عــدد يــدرس ومــا ال يخضــع للحســاب الكمــي يقصــى مــن دائـرة
االهتمام بل حقه أن يحرق بالنار" .1و يقول أيضا":ال نستطيع أن نثبت إال ما نرى".2
تشــير فك ـرة "هيــوم" إلــى خاصــية مهمــة للمعرفــة الغربيــة تتمثــل فــي كونهــا معرفــة تهــتم
بالكم وتقصي الكيف .فكل ما هو كمي يدخل ضمن الممكن المدروس وما هو كيفـي مسـتبعد
م ــن دائـ ـرة ال ــدرس.كما تش ــير إل ــى المس ــار األح ــادي للمعرف ــة ال ــذي يرس ــمه ك ــل اتج ــاه حس ــب
قناعاته ورؤيته.

 -2.2االتجاه الحدسي :
إضافة إلى العقل والحواس يعد الحدس مصد ار من المصادر المهمة التي يستند عليها
الباح

طمعا في الوصـول إلـى الحقيقـة .فمـا المقصـود بالحـدس؟ وكيـف عـد منبعـا مـن منـابع

المعرفة؟
الح ــدس هو"العملي ــة الت ــي نع ــرف بواس ــطتها أن بع ــض الحق ــائح واض ــحة ب ــذاتها وال
تحتــاج إلــى دليــل" .3كمــا أنــه يطلــح علــى اطــالع الــنفس المباشــر علــى مــا يمثلــه لهــا الحــس
الظــاهر أو الحــس البــاطن مــن صــور حســية أو نفســية أو علــى كشــف الــذهن علــى بعــض
1

ينظر:إلياس بلكا :العقل والغيب ص.22
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ينظر:رضا سعادة :الفلسفة ومشكالت اإلنسان -منافذإلى الحقيقة والحرية والعدالة االجتماعية -دار الفكر
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وليام كلي رايت :تاريف الفلسفة الحديثة ص.122

اللبناني بيروت ط 2223 2ص.22
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الحقائح بوحي مفاجل ال على سبيل القياس وال على سـبيل االسـتقراء واالسـتنتاج ولكـن علـى
سبيل المشاهدة التي ينبلج فيها الحح انبالجا".1
والحدس أيضا ضرب من أضرب اإلدراك الذي يلتحم باألشـياء التحامـا فـال ينقـاد مـن
ظاهرهــا إلــى باطنهــا بــل ينفــذ إلــى باطنهــا مباشـرة باحثــا عمــا يمكــن أن يكــون مــن وحــدة فعليــة
ومتصلة .والحدس جامع بين البداهة والغموض وبين الوعي واالوعي وبين المادة والروح.2
اســتنادا إلــى مفهــوم الحــدس يتبــين أن المعرفــة الحدســية معرفــة مباشـرة ال تحتــاج إلــى
دليل أو برهنة رغم أنها تتعلح بباطن األشياء ال ظاهرها.
والم ــذهب الحدس ــي م ــذهب يتأس ــس عل ــى الح ــدس ويعتبـ ـره مرتك ــز العملي ــة المعرفي ــة.
وباالســتعانة بالحــدس يــتم الوصــول إلــى المطلــوب أو درك الحقــائح دون وســائط اســتداللية أو
إجراءات برهانية لذلك فهو شبيه "باإللهام المفاجل".

3

ومن الذين وثقوا بالحدس وتبنوه واتخذوه سبيال للتقرب من الحقيقة نجد "بليز باسكال
 )2222-2222( Blaise Pascalو "هنري



برغسون.)2222-2112( Henri Bergson

جعل "بليز باسكال"من الوحي اإللهي المصدر الوحيد للمعرفة التي تجيب عـن مصـير
اإلنسان وغاية وجوده .أما األسئلة التي تكـون مـن غيـر هـذا الجـنس فهـو يحيـل السـائل علـى
العلم والتجربة.

1
2

جميل صليبا :المعجم الفلسفي دالر الكتاب اللبناني ط.2 2222ج 2ص.212 212

فوزية ضيف ه :ما معنى أن يكون الحدس عند برغسون منهجا للتفكير مؤسسة مؤمنون بالحدود للدراسات

واألبحا

.2321/1/32

3عبد الرزاق بلعقروز :مدخل إلى الفلسفة العامة منشورات االختالف ط 2321 2ص

فيزيائي و رياضي وفيلسوف فرنسي اشتهر بتجاربه على السوائل في مجال الفيزياء وبأعماله الخاصة بنظرية
االحتماالت في الرياضيات و هو من اخترع اآللة الحاسبة.


فيلسوف فرنسي حصل على جائزة نوبل لآلداب عام 2222يعتبر من أهم الفالسفة في العصر الحدي

كان نفوذه

واسعا وعميقا فقد أذاع لونا من التفكير وأسلوبا من التعبير و حاول أن ينقذ القيم التي أطاحها المذهب المادي ويؤكد
إيمانا ال يتزعزع بالروح.
19

كمــا اعتبر"باســكال" العقــل عــاج از عــن اإلجابــة عــن األســئلة الكليــة التــي تخــص وجــود
اإلنسان ومصيره .وأنه غير نافع فـي موضـوع األلوهيـة .فكـل مـن يـود إقنـاع النـاس بوجـود ه
سبحانه عن طريح التأمل في الطبيعـة والكـون ومظـاهر النظـام واإلبـداع فيهمـا مخطـل؛ كـون
هذه الطريقة ال تنجح مع المنكرين .وبهذه األدلة الضعيفة .فوجود الخـالح أو عـدم وجـوده كـل
هذا ال يفهمه العقل المحض فهذه االحتماالت متساوية

عنده.

1

رغــم أن باســكال فيزيــائي ورياضــي إال أنــه يــرفض االســتدالل العقلــي والتجربــة عنــدما
يتعلـح األمـر بالظـاهرة اإليمانيــة و يمـنح القلـب مركزيـة علــى حسـاب العقـل والتجربـة ويعــده
الوسيلة الناجعة لمعرفة ه والشعور به والوصول إليه لذلك أطلح مقولته المشهورة ":
 ;Le cœur a ses raisons que la raison,ne conait pas .2وقـد ترجمـت
هذه العبارة إلى "للقلب منطقه الذي ال يفقه العقل منه شيئا"و ترجمت أيضا إلى "للقلب أسبابه
التي ال يدرك منها العقل شيئا"
يعــد "هنــري برغســون" منافحــا عــن النزعــة الروحيــة التــي دافعــت عــن الــروح ضــد هيمنـة
التفس ــير اآللـــي الب ــارد للكـــون .فوض ــع ثنائيـــة فلس ــفية فـــي ط ــرق المعرفـــة تتمث ــل فـــي طريـــح
الميتافيزيقــا وطريــح العلــم وفاضــل بينهمــا .فالطريقــة األولــى هــي الطريقــة العلميــة الموصــوفة
بالنســبية والتغيــر؛ والتــي تنــتهج فــي مســالكها أســلوب وم ـنهج هــذه المعرفــة يــدعوه"برغســون"
"بالحدس".3و الحدس عنده هو الملكة الخاصة بمدراك الواقع نفسه في أعمح أعماقه.4
خاصة أن الواقع اليوم صار مثقال بالتفسير المـادي ومتمـاد فـي التجريـد المزيـف الـذي
يقدمه لنا الرياضيون والعلماء و الفيزيائيون .لهذا يؤكد "برغسون" على أننا إذا لم نجعل تطور
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ينظر:إلياس بلكا :العقل والغيب ص ص .21 22
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نقال عن إلياس بلكا :العقل والغيب ص.21
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ينظر:عبد الرزاق بلعقروز:مدخل إلى الفلسفة العامة ص ص .11_12
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يحي هويدي :قصة الفلسفة الغربية دار الثقافة القاهرة دط . 2222ص.232
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هذا الواقع محكوما بهذه األطر اآللية الجامدة فمننا سنكتشف أننا أمام واقع حسي نسـتطيع أن
نصفه بأنه روحي تماما.1
كشــف "برغســون" عــن قصــور العقــل ومحدوديتــه فــي إدراك الحيــاة الشــعورية والوجــود
الخارجي على حد سواء ألنه عاجز بطبيعته على اإلحاطة بكل ما يزخـر بـه الوجـود الخـالق
في داخلنا وخارجنا على حد سواء؛ فالعقل يصول ويجول في منطقة المادة التي تقبل المناهج
العلميــة والعقليــة والمنطقيــة لكــن مــن الخطــأ أن نطبــح هــذه المنــاهج فــي ميــدان الــروح .لــذلك
انتقــد "برغســون" الفلســفة المثاليــة التــي اهتمــت بــالفكر فقــط ونظــرت إلــى قــوى الــنفس األخــرى
مثل الغريزة واإلرادة والعاطفة على أنها قوى دنيا تترتب في مرتبة أقل من مرتبة الفكر .وراح
يقوم بالغوص في أغوار النفس البشرية ويكشف عما ظل غامضا فيها باحثا عـن ثـراء عقلـي
متجدد يتكل على الوجدان والقلب.
وعلــى هــذا النحــو فالحــدس تعطيــل والغــاء للفكــر القــائم علــى الفهــم والوضــوح بــل هــو
ضــرب مــن الشــفافية العقليــة التــي تس ـتطيع اإلحاطــة بجميــع القــوى الغامضــة الت ـي تشــعر بهــا
الروح في ق اررة نفسها .والتي كان التفكير المنطقـي واالسـتداللي العلمـي يتجنـب الحـدي

عنهـا

بحجة غموضها.2
"برغســون" بدفاعــه عــن العــالم الروحــي فــي مقابــل العــالم المــادي أثبــت أن الفكــر ال
ينحصـر فقـط فـي تلـك الط ارئـح واالسـتدالالت الذهنيــة المعروفـة بـل اتسـع مفهومـه ليـدل علــى
ضرب من الحساسية الذهنيـة التـي لهـا طبيعتهـا الخاصـة ومـذاقها الخـاص ليقتـرب مـن إدراك
القلب.

1

ينظر:المرجع نفسه والصفحة نفسها.

2

ينظر:المرجع السابح:ص ص.232 223
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 -4.2االتجاه البراغماتي:
اســتخدمت كلمــة "براغماتيــة" أول مـرة فــي مقــال كتبــه "بيــرس Charles Sanders
 )2222-2122( Peirceعــام  2121ثــم نســيت إلــى أن أحياهــا "وليــيم جــيمس William

 )2223-2122( Jamesعــام  2121الــذي يعتبــر المنش ـىء الحقيقــي للمــذهب البراغمــاتي.
وتعني كلمة"براغما" " "pragmaالفعل.1
والبراغماتي ــة-حســـب وليـــيم جـــيمس-ليسـ ــت فلس ــفة منغلقـــة تعطـ ــي نتـ ـائج نهائيـــة عـ ــن
الطيبيعة واألشياء بل هـي مجـرد طريقـة أو منهـاج يتجـه نحـو العمـل واألداء والمزاولـة .حيـ
توجــد كثيــر مــن المشــكالت الميتافيزيقيــة التــي ال يمكــن إيجــاد حلــول نهائيــة لهــا وبالتــالي فــمن
الجــدل حولهــا ال ينتهــي وال يمكــن أن يحســم .وهــذا مــا يســتوجب وجــود طريقــة فعالــة للبــت فــي
مثــل هــذه القضــايا مــن خــالل تقيــيم آثارهــا ووظائفهــا .وبالتــالي تكــون الطريقــة البراغماتيــة فــي
مثل هذه الحاالت محاولة لتفسير كل فكرة بتتبع واقتفاء أثر نتائجها العملية كل على حدة.
واذا لم يكن هنـاك فـرق عملـي يمكـن مشـاهدته بـين فكـرتين مـن الناحيـة العمليـة فمنهمـا
يعنيــان شــيئا واحــدا و مــن ثمــة فــمن أي نـزاع أو خصــام بشــأنهما فهــو نـزاع عقــيم تافــه معــدوم
الجدوى.

2

وتتمثل رؤية المذهب البراغماتي حول مصدرية المعرفة أو أصل العلم في البح
الحقيق ــة بم ــا ه ــي غاي ــة الباحـ ـ

عن

المنش ــودة ومعي ــار الحقيق ــة عن ــد ه ــذا االتج ــاه مره ــون بعائ ــد

 سيميائياتي وفيلسوف أمريكي ُيعد مؤسس الفعالنية أو العمالنية مع"وليم جيمس" .كما ُيعتبر إلى جانب "فرديناند دي
المجددين
سوسير"أحد مؤسسي السيميائيات المعاصرة في العقود األخيرة أعيد اكتشاف فكره بحي صار أحد كبار ُ
خصوصا في منهجية البح


وفلسفة العلوم.

ولييم جيمس فيلسوف أمريكي ومن رواد علم النفس الحدي

علم النفس الحدي

وأحد أفراد جمعية األبحا

وعلم النفس التربوي وعلم النفس الديني والتصوف والفلسفة البراغماتية.

1

ولييم كلي رايت :تاريف الفلسفة الحديثة ص.212

2

ينظر:أكرم مطلك محمد :ولييم جيمس و البراغماتية موسوعة األبحا

النفسية .كتب كتبا مؤثرة في

الفلسفية للرابطة العربية األكاديمية

للفلسفة الفلسفة الغربية المعاصرة-صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى التشفير المزدوج-منشورات االختالف
ط 2322 2ج 2ص.22
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المعرفــة إذ نعــد أم ـ ار مــا حقيقــة إذا أدى إلــى اآلثــار التــي ننتظرهــا منــه وهــذا الموقــف أملتــه
صعوبة تحديد ما هي الحقيقة أو ما هو الواقع .
وهذا ما جعل "جيمس" يـدافع عـن التجربـة الروحيـة كالتصـوف بـل حتـى عـن الروحيـة
الحديثة .فمـا دامـت هـذه األمـور تحقـح هـدفا وتمـأل ف ارغـا فـي اإلنسـان فهـي حقيقـة .1فـمذا كـان
اإليمان باهلل مثال يعطي اإلنسان الشجاعة والثقة ويجعله أكثر سعادة وأكثر نفعا يكون لديـه
الحــح فــي أن يــؤمن بوجــود ه ويكــون ه جــدي ار باإليمــان .وهنــاك حــاالت يــؤدي فيهــا اإليمــان
بفكـرة مــا إلــى ســلوك يجعــل الفكـرة صــحيحة فــي النهايــة بينمــا يــؤدي انعــدام الثقــة إلــى البرهنــة
على أن الفكرة ليست صحيحة.
ويرى "ولييم جيمس" أن طبائعنا العاطفية ما دامـت قـد نشـأت متوافقـة مـع بيئاتنـا فمنـه
يكون لترقيتها قيمة واضحة البد من قبولها في الحاالت التي ال يكون فيها البرهان التجريبـي
الوضعي متاحا .ولذلك يبين "جيمس" أن الحقيقة اختبارات ليست عقلية دوما.2
فالبراغماتيــة–خاصــة مــع وليــيم جــيمس-تــرفض أن يفســر العــالم بــرده إلــى مبــدأ واحــد؛
فالعالم أبعد عن اإلغالقات الفلسفية التي تفسره كونه حقيقـة مرنـة غيـر مكتملـة تتسـم بـالتغير
والتعدد واالستمرار.
وهذا ما حدا ببعضهم إلى إخراج البراغماتية من دائرة النظرية الفلسفية؛ كونها تصـرف
التفكير عن االنهمام في األمور المجردة وتتوجـه بـه إلـى ُبعـده العملـي فضـال عـن أنهـا تعطـي
اعتب ــا ار للجوان ــب الشخص ــية وته ــتم ب ــدورها المح ــوري ف ــي نظري ــة المعرف ــة .وه ــذا م ــا يتن ــاقض

والنظرية التقليدية التي تُبعد الجانب الشخصي أثناء عملية اإلدراك.3

ثالثا :طبيعة المعرفة:

1

ينظر إلياس بلكا:العقل والغيب ص.13

2

ينظر:ولييم كلي رايت :تاريف الفلسفة الحديثة ص.212

3

ينظر:عبد الرزاق بلعقروز:مدخل إلى الفلسفة العامة ص ص .23 22
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طبيعــة المعرفــة مبح ـ

اهــتم فيــه الفالســفة بمحاولــة اإلجابــة عــن التســاؤالت المطروحــة

حول طبيعـة نسـيج المعرفـة أو الخيـوط التـي تتـألف منهـا المعرفـة .أهـي ذات طبيعـة مثاليـة؟
أم أنها ذات طبيعة واقعية؟
لقـــد تـ ــم تأويـ ــل طبيعـــة المعرفـ ــة مـ ــن رؤى وزوايـــا مختلفـ ــة كـ ــل اتجـ ــاه حسـ ــب قناعتـ ــه
ومرجعيتــه وسيتضــح ذلــك مــن خــالل بســط رؤيــة االتجــاهين المثــالي وال ـواقعي وتفرعــات كــل
واحد منهما.

-2.2االتجاه المثالي:
تعني المثاليـة "أي فلسـفة تؤكـد أن الواقـع روحـي فـي تكوينـه وثمـة أنـواع مختلفـة

مــن الم ـذهب المثــالي يمثلهــا كــل مــن "ليبنت ـز" و "بــاركلي-2211( George Berkeley 
 )2212و"كـانط" Immanuel Kantو"فشـته" Johann Gottlieb Fichteو"هيجـل" Georg
Hegel

Friedrich

 Wilhelmو"ش ــوبنهور" Schopenhauer

Arthur

و"روي ــس"

... Josiah Royceالف.1
والمثالية أيضا هي التي "ترى أن الروح أو الفكر له األولوية في العملية المعرفية وأن
المــادة ثانويــة ومنهــا المثاليــة الموضــوعية؛ التــي تجعــل مــن الــروح غيــر الشخصــية أو العقــل
الســامي أســاس الواقــع والمثاليــة الذاتيــة؛ التــي تقــيم العــالم علــى أســاس فــروق الــوعي الفــردي.
ويصنف الفالسفة من أمثال أفالطون وليبنتز وهيجل في دائرة المثالية الموضـوعية فـي حـين
أن فالسفة مثل "باسكال" و"بركلي" و"هيوم" يصنفون في دائرة المثالية الذاتية".2

 -2.2.2المثالية الذاتية :


كان فيلسوفا بريطانيا-إيرلنديا وأسقفا أنجليكانيا يعتبر من أهم مساندي الرؤية الجوهرية في القرن الثامن العشر

الميالدي ادعى أنه ال يوجد شيء اسمه "مادة" على اإلطالق وما يراه البشر ويعتبرونه عالمهم المادي ال يعدو أن

يكون مجرد فكرة في العقل بفعل اإلدراك وبغياب اإلدراك تغيب المادة.
1
2

وليام كلي رايت :تاريف الفلسفة الحديثة ص .121

الزواوي بغورة وآخرون :مدخل جديد إلى فلسفة العلوم-دراسة تاريخية نقدية مع نصوص مترجمة  -مطبوعات جامعة

منتوري قسنطينة ص.23
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عرفت مثالية "كانط" بالمثالية الذاتية إلعالئها من مكانة الذات العارفة وما يميز هذه
المثالية أنها قدمت تفريقا بين عالمين :عالم األشـياء فـي ظاهرهـا وعـالم األشـياء فـي ذاتها.أمـا
العالم األول فهو عبارة عـن الجـزء الـذي يظهـر لانسـان مـن خـالل عـالم التجربـة وفـي مقابـل
هذا العالم يوجد عالم األشياء في ذاتها .ويشتمل على كل ما وراء عـالم الظـواهر ومـا يختفـي
وراء عالم الشهادة الحسية و التجربة الواقعية .
ويكتسب مفهوم التجربة عنـد"كـانط" معنـى جديـدا فهـو ال يقصـد بالتجربـة تلـك التجربـة
المعمليــة التــي يحتــاج إليهــا عــالم الفيزيــاء بــل يقصــد بهــا التجربــة اإلنســانية التــي تشــتمل علــى
العالقة المعرفية لانسان بالكون أو باألشياء التي يدركها اإلنسـان فـي واقعـه الملمـوس أو فـي
الطبيعة. 1
كما ميز "كانط" تمييـ از جـذريا بـين التجريبـي الـذي يمـنح محتـوى المعرفـة والمتعـالي أي
الذات المجهزة ببنائها المقوالتي الذي يمنح صـورة المعرفـة .و تكـون المعرفـة يقينيـة وضـرورية
فــي الوقــت نفســه إذا خضــعت لصــورية وعقالنيــة مــا ينتجــه المتعــالي .أمــا المضــمون التجريبــي
فال يشكل سوى العرضي الصرف.2
يبدو أن "كانط" يضع الذات العارفة في مركـز العمليـة المعرفيـة ويبجلهـا عـن التجربـة
التي يعتبر دورها أقل شأنا من الذات العارفة .ورغم هـذا إال أن "كـانط" يشـترط فـي أي معرفـة
أن تنطلح من التجربة باعتبارها تشكل المعطى األساسي واألول الذي انطالقا منه تبدأ الملكة
العارفة لدى اإلنسان في ممارسة عملها .يقول كانط" :ليس ثمـة شـك فـي أن كـل معارفنـا إنمـا
تبدأ بالتجربة ألن ما الذي سيوقا ملكتنا العارفة ويدفعها إلـى العمـل إذا لـم تكـن الموضـوعات
التي تؤثر على حواسنا والتي تنتج من جهة ومـن ذاتهـا تمـثالت وتـدفع بنشـاطنا العقلـي إلـى
العمــل مــن جهــة أخــرى ألجــل أن يقــارن ويـربط أو يفصــل بــين هــذه التمــثالت وأن يشــكل بهــذه
1
2

ينظر :يحي هويدي :قصة الفلسفة الغربية ص .22

ينظر :محمد هشام :في النظرية الفلسفية للمعرفة-أفالطون -ديكارت_كانط -إفريقيا الشرق المغرب 2332

ص.222
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الطريقــة المــادة الخــام لالنطباعــات الحســية لكــي يكــون منهــا هــذه المعرفــة بالموضــوعات التــي
نسميها بالتجربة.1
فالتجربــة فــي المعرفــة الكانطيــة تعمــل عمــل المثيــر الــذي ينبــه الــذات العارفــة ويــدعوها
إلــى العمــل ويســتفز العقــل ويــدعوه إلــى مختلــف نشــاطاته كــالربط والفصــل والمقارنــة ...الــف.
فالتجربــة والفكــر عنصـران متكــامالن ومتالزمــان يعمــالن علــى تشــكيل معرفــة موثــوق فيهــا وال
يمكــن للمعرفــة أن تقــوم علــى عنصــر واحــد منهمــا فقــط فــالفكر بحاجــة إلــى التجربــة والتجربــة
بحاجة إلى الفكر.
فالمعارف إذن عند "كانط" تبتدئ مـن التجربـة غيـر أن التجربـة كمـا رأينـا غيـر مسـتقلة
بذاتها في تنظيم المعرفـة فالمعرفـة عنـد مرورهـا بالتجربـة تكـون مشـتتة ومنهـا تعبـر إلـى ملكـة
الفهم ثم تنتهي إلى العقل الذي ال يوجد فوقه شيء أرفع منه لمعاينة مادة الحس .وهكذا فمن
للعقــل البشــري قــدرات مختلفــة حســب مصــالح الفكــر اإلنســاني وطموحاتــه المعرفيــة والعمليــة
واالهوتية.2
لكــن العقــل اإلنســاني يعــرف أن لــه حــدودا ويســلم بأنــه ال بــد وأن يكــون هنــاك بالتأكيــد
شيء ما موجود خارج عنـه ولكـن ال قـدرة لـه علـى إد اركـه وال يسـلم فـي الوقـت نفسـه بأنـه مـن
الممكــن أن ينتهــي إلــى الكمــال فــي تطــوره الــذاتي البــاطني خاصــة فــي القضــايا الميتافيزيقيــة
التــي تتكــرر دائمــا أمامــه والتــي فقــد األمــل فــي إيجــاد حــل لهــا واألفكــار المتعاليــة التــي تهــدف
إلى إيجاد هذا الحل هي مشكالت يقف أمامها العقل عاج از.3
لــذلك ف ـ ـ ـ ــ"كانط" يقــر بمحدوديــة العقــل البشــري فــي الوصــول إلــى الحقــائح خاصــة مــا
تعلح منها باألشياء في ذاتها والقضايا الميتافيزيقية.

 -2.2.2المثالية الموضوعية:
1

ينظر:المرجع نفسه ص ص.222 221

2

ينظر :عبد الرزاق بلعقروز مدخل إلى الفلسفة العامة ص.21

3

ينظر :إيمانويل كانط مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة-متبوع بأسس ميتافيزيقا األخالق-ص ص .212 212
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يعــد "هيجــل" خيــر مــن مثــل هــذا التيــار وقــد كانــت مثاليتــه تقويضــا جــذريا لمــا يشــكل
األســاس الجــوهري فــي مثاليــة "كــانط" والمتمثــل فــي "الــذات العارفــة" أو "فكـرة الشــيء فــي ذاتــه
الالزمة عنها" واعتبر "هيجل" بأن فكرة الذات العارفة كما صاغها "كانط" وارتكز عليها هـي
المسؤولة عن الذات المتطرفة التي تعمل داخل الفكر الكانطي.
لــذلك عمــل "هيجــل" علــى انتقــاد فك ـرة الشــيء فــي ذاتــه واعتبرهــا فك ـرة فارغــة ووهميــة
تماما .وطالب بمفاهيم موضوعية ليست مجردة لألشياء تشكل طبيعة هذه األشياء نفسها أي
أن"هيجـ ــل" يبح ـ ـ

عـ ــن صـ ــور ذات مضـ ــمون واقعـ ــي حـ ــي صـ ــور ال انفصـ ــام فـ ــي توحـ ــدها

بالموضــوع 1.وأك ـد أن الماهيــة ليســت شــيئا خارجيــا عــن الظــاهرة أو مــا يظهــر لنــا كمــا كــان
يتصــور "كــانط"؛ بــل إن الظــاهرة تحتــوي فــي داخلهــا علــى ماهيتهــا وانهمــا يشــكالن معــا نفــس
الشـيء الـذي هـو موضــوع المعرفـة .فالظـاهرة ليســت سـوى الماهيـة ذاتهــا فـي إحـدى عالقاتهــا
بل في إحدى لحظات تجليها .
صحيح أن الظاهر يخفي الماهية ولكنه مع ذلك يحتويها ويكشف عنها في كل لحظـة
من لحظات انتقاله عبر سيرورة تحوله الواقعي واذا قلنا بأن الماهيـة هـي الظـاهرة نفسـها فـمن
تحليل أي ظاهرة يقود إلى الماهية وعندئـذ تصـبح الماهيـة ظـاهرة وهـذه الظـاهرة تحتـوي علـى
ماهية أعمح؛ تصبح ظاهرة كلما نفذت معرفتنا إلى كنهها وهكذا إلى ما ال نهاية.2
"هيجل" يرى في مقولة "كانط" التـي فرقـت بـين الشـيء فـي ذاتـه والظـاهرة مقولـة زائفـة
ووهم فيـه الكثيـر مـن التجريـد .ودعـا إلـى ضـرورة إنـزال أفكـار العقـل إلـى الواقـع وتجسـيدها و
إكسابها صفة المعقولية والواقعية.

 -2.2االتجاه الواقعي:

1
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يتمي ــز الم ــذهب الـ ـواقعي برؤيت ــه الخاص ــة ح ــول موض ــوع طبيع ــة المعرف ــة وقب ــل أن
نعرض هذه الرؤية نعرج أوال على مفهوم الواقعية .
الواقعية هي ما حد

ووجد بالفعل وهي مرادفة للحاد " ."Faitوالواقعي هو المنسـوب

إلـى الواقـع ويرادفـه الوجـودي والحقيقـي " "Réelوالفعلـي " "Actuelويقابلـه الخيـالي والـوهمي.
نقول الرجل الواقعي أي الرجل الذي يرى األشياء كما هي عليه في الواقـع

ويتخـذ إزاءهـا مـا

يناسبها من التدابير دون التأثير باألوهام أو األحالم.
والواقعية بوجه عام صفة الواقعي نقول :واقعية التفكير أي مطابقته للواقع 1والواقعية أنواع:
 -2.2.2الواقعية الساذجة:
يتجلــى تصــور الواقعيــة الســاذجة للمعرفــة فــي تصــور بســيط وســطحي لحقــائح األشــياء
ذلـك أن المعرفــة فــي تصــور هـذا المــذهب ال تعــدو أن تكــون "صــورة لمـا يجــري فــي العــالم مــن
وقائع وأحدا

فالحقائح الخارجية هي بمثابة األصل ومعرفة الفرد بها بمثابة الصـورة وهـي

أيضــا تصــوير لمــا يقــع بغيــر حــذف أو إضــافة .فــال فــرق بــين اإلنســان حــين ينظـر إلــى شــيء
معين وبين آلة التصوير؛ فكالهما يقوم بعملية التصوير حين تزداد دقة .إذ في كلتـا الحـالتين
تكون الصورة المأخوذة عن الشيء المرسوم دقيقة الشبه بأصلها.2
وتشترط الواقعية الساذجة فـي الفكـرة المكونـة عـن شـيء معـين أن تكـون صـورة للشـيء
الواقع فيها ما في الشيء الموجود في الواقع من أجزاء وعالقات.3
إضــافة إلــى هــذا تجعــل الواقعيــة اإلنســان العــامي يتصــور دائمــا أنــه مــع األشــياء وأنــه
يــدركها إد اركــا مباش ـ ار دون أن ينــاقش وجودهــا بالنســبة لهــا ألنهــا هنــاك وحســب وألنــه يكــون
واياها حقيقة واحدة وواقعا واحدا.

1
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واستنادا على هذا فالواقعية الساذجة تمثل مرحلة سـابقة علـى التفكيـر العلمـي يخـتص
بها رجل الشارع الذي ال يفحص آراءه وال يضعها في ميزان النقد بـل يثـح بمدركاتـه الحسـية
ثقة مضاعفة في حين تؤكد التجارب اليومية التزعزع المتواصل ألحكامنا على األشياء.1
فالواقعيـ ــة السـ ــاذجة بجعلهـ ــا للواقـ ــع معيـ ــار حقـ ــائح األشـ ــياء تسـ ــلم بالمعرفـ ــة السـ ــطحية
البسيطة التي تأخذ بظاهر وقشور األشياء دون إعمال قوى العقل والتفكير والنقد للتعمـح فـي
األشــياء قصــد اســتكناه حقائقهــا .وتعــود اإلنســان علــى التســليم بالبــديهي وتثــبط فيــه عزيمــة
السؤال وتعوده على الركون إلى المعرفة السطحية البسيطة الساذجة.

 -2.2.2الواقعية االنتقادية:
إذا كانت الواقعية الساذجة صورة طبح األصـل للواقـع والعقـل فيهـا مجـرد متلـح سـلبي
تأتيــه صــور األشــياء مــن الخــارج فترتســم عليــه بغيــر تحــوير فــمن الواقعيــة النقديــة ال تثــح ثقــة
مطلقــة بمعطيــات الواقــع الحســي وال تكــون اآللــة الفوتوغرافيــة بــل تتصــرف فــي هــذه الوقــائع
وتقوم بتعديلها بما يجعل العقل يتجاوز المعطيات الحسية إلى الكليات.كما أن الواقعية النقدية
تعرض الحجج وتعترض عليها وال تقبل إال ما يمحصه العقل وينتقده قبـل اإلقـرار بوجـوده أو
صحته.

2

ومن أبـرز مـن مثـل الواقعيـة النقديـة "جـون لـوك" الـذي قسـم معرفـة اإلنسـان إلـى أفكـار
بســيطة هــي أحاسيســنا التــي تــأتي عــن طريــح حاســتين كالشــكل حــين يــأتي عــن طريــح البصــر
واللمس معا والى أفكار مركبة يركبها العقل استنادا إلى األفكار البسيطة.
ويشير "جون لوك" إلى أن األفكار المركبـة إمـا أن تكـون فكـرة عـن الشـيء فـي صـفاته
العارضة أو فكرة عن جوهره أو فكرة عن العالقـات التـي تـربط شـيئا بشـيء .وجـوهر الشـيء
كنهه ولبه والجوهر هو العنصر الذي تنتمي إليه الصفات العرضية وتتعلح به .
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والمعرفــة علــى اخــتالف أنواعهــا س ـواء أكانــت بســيطة أم مركبــة منهــا مــا يكــون صــورة
مطابقة للواقع ومنها ما ال يكون بينه وبين الواقع شبه وان يكن داال عليه وتلك هي الواقعية
النقديــة التــي تجعــل الواقــع مصــدر معلوماتنــا لكنهـا ال تتســرع بوصــف معرفتنــا كلهــا بوصــف
واحد كأنها كلها مـن طبيعـة واحـدة بـل تحلـل أنـواع المعرفـة لتكشـف عـن المتشـابه بـين أجزائهـا
والمختلف منها.

1

 -2.2االتجاه البراغماتي :
يختل ــف تصـ ــور المـــذهب البراغمـ ــاتي عـ ــن الم ــذهب الـ ــواقعي فـــي النظ ــر إلـــى طبيعـــة
المعرفــة؛ فــمذا كــان الواقعيــون يعتبــرون المعرفــة تصــوي ار للواقــع فــمن البراغمــاتيين جعلوهــا أداة
للســلوك العملــي وذلــك عنــدما اعتبــروا أن األفكــار الموجــودة لــدى اإلنســان إن لــم تهديــه إلــى
عمل يمكن أداؤه فهي ليست شيئا على اإلطالق بل مجرد أوهام في رؤوس أصحابها.2
والمعيــار الــذي تــدلل بــه البراغماتيــة علــى أن الفكـرة فكـرة فعــال ولهــا أهميتهــا هــو مــدى
فاعليتهــا ومــدى تحقيقهــا للســلوك النــاجح .فــالفكرة التــي تحــي فــي الــذهن وال تخــرج إلــى عمــل
ليست من المعرفة بمعناها الصحيح.
أمــا مقيــاس صـواب الفك ـرة فهــو رســمها لطريقــة إنجــاز عمــل معــين ولــذلك كانــت الفكـرة
الصائبة هي الفكرة النافعة واذا لم يكن للفكرة أثر عملي أو نفـع فـي حيـاة اإلنسـان فـال يجـدر
بها أن تسمى معرفة.

3

من خالل مقوالت البراغماتية السابقة يتضح أن الفكرة لدى البراغماتيين تساوي العمل
وأن الفكـ ـ ـرة تعتب ـ ــر معرف ـ ــة إذا أدت س ـ ــلوكا أو عم ـ ــال معين ـ ــا و ترجم ـ ــت ذاته ـ ــا عل ـ ــى أرض
الواقــع.لكن هنــاك الكثيــر مــن األفكــار المجــردة والصــائبة والنبيلــة التــي قــد تحقــح النفــع لكــن
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تعس ـر عليهــا إيجــاد الطريــح إلــى أرض الواقــع .فهــل ننفــي هــذه األفكــار وال نعتبرهــا مــن حيــز
المعرفة بمجرد أنها لم تتجسد سلوكا وعمال؟

رابعا  -جدلية إمكانية المعرفة:
جدلي ــة إمكاني ــة المعرف ــة إش ــكالية أخ ــرى تض ــاف إل ــى اإلش ــكاليات المتعلق ــة بالمعرف ــة
والمقصود بها مدى قدرة اإلنسان على تحصيل المعرفة وهل بممكان العقل البشري أن يبح
في اإلنسان والطبيعة وحتى ما وراء الطبيعة؟

في الموجود والغيبي أي هل بممكانه أن يبح

وما هي األسس التي تشرع إلمكانية قيام معرفة من معرفة أخرى ؟
انقسم الفالسفة بشأن هذا الموضوع إلى فريقين رئيسيين :

-2.4النزعة التوكيدية /الوثوقية/الدوغمائية:
يوصــف الفيلســوف بأنــه اعتقــادي إذا أكــد وجــود معــارف أكيــدة يرتفــع بهــا إلــى مســتوى
المطلقيــة والالزمنيــة ويفصــلها عــن تاريخهــا بخــالف الشــكاك الــذين ينكــرون وجــود مثــل هــذه
المعــارف 1فــأفالطون متــيقن مــن مثلــه بالقــدر الــذي كــان "كــانط" متيقنــا مــن عــالم الشــيء فــي
ذاته والسبب الكـامن خلـف هـذا لـيس كـون اليقـين أكثـر مالءمـة مـن الشـك ولكـن بسـبب كـون
العلوم والتجارب تعطي حجة للعقديين.
ويقول أتباع الوثوقية بممكانية بلوغ معرفة مطلقة كأفالطون الذي ظـل عميـح االرتيـاب
إزاء المعرفة المكتسبة بالحواس إذ اعتبر عالم الحس هو عالم الظواهر واألوهام بينما العـالم
الحقيقي هو عالم المثل الذي تكون المفاهيم العقلية فيه انعكاسات للمثل األزلية .
وك ــذلك "س ــبينو از" ال ــذي يثــح ثق ــة مطلقــة ف ــي العقــل وي ــرى فــي الج ــالء العقلــي معرف ــة
مطلقة وألن الفكرة الواضحة والمتميزة هي من عمل ه والمعرفة اإللهية مطلقة بالتأكيد.2
1
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وتصنف بعض المذاهب على أنها دوغمائية كالمذهب العقالني والتجريبي باعتبار أن
أصــحابها يستمســكون بتــأويالتهم أو رؤيــتهم فــي الوجــود أو المعرفــة أو القــيم ويــدافعون عنهــا
دفاعا طائفيا .وفي المقابل ينكرون أي قيمة لالتجاه المعارض لهم .ومن الفلسفات التي تـدرج
ضمن االتجاه الدوغمائي الفلسفة الماركسية فـي مبادئهـا ومقوالتهـا وفـي يقينهـا بممكـان معرفـة
العالم وبقدرة الفكر البشري على كشف الحقائح الموضوعية.1
مما سبح يتضح أن االتجاهات الدوغمائية تثح ثقة مطلقة بأفكارها وتنفي أفكار وأراء
اآلخــر المعــارض وهــذا مــا ينفــي عنــدها روح إمكانيــة تقبــل اآلخـر وروح االخــتالف معــه .كمــا
أنها تحصر المعرفة في حدود ضيقة ال تتجاوز اعتقاداتهم.

 -2.4المذاهب المنكرة إلمكانية المعرفة :
يــذهب أصــحاب هــذا االتجــاه إلــى التشــكيك فــي إمكانيــة تحصــيل المعرفــة الصــحيحة
والوصــول إلــى الحقيقــة واإلق ـرار بعجــز الح ـواس والعقــل وعــدم قــدرتها علــى بلــوغ أيــة معرفــة
بالظواهر واألشياء وينقسم الشك إلى نوعين:

الشك المذهبي:
ّ -2.2.4
اتخ ــذ أص ــحاب ه ــذا الم ــذهب م ــن الش ــك م ــذهبا له ــم أي أنه ــم يش ــكون ش ــكا مطلق ــا
وينكرون وجود أية حقيقة وينطلقون من الشك وينتهون إلى الشك فالشك عندهم ليس وسيلة
فحســب وانمــا هــو غــايتهم وهــدفهم األســمى .والشــكاك ال يعرفــون للجهــل اإلنســاني حــدودا
ويعتبرون العقل عاج از تماما عن الوصول إلى أي علم أو معرفة.
ومـذهب الشــك ال يوجــد عنــد أنصـاره علــى نحــو واحــد؛ فهنـاك مــن شــك فــي العقــل دون
الحس أو في الحس دون العقل وهنـاك مـن شـك فـي الحـس والعقـل معـا و يطلـح علـى هـذا
النوع من الشك اسم الشك المطلح أو الشك الهدام.
وقد مرت الشكية القديمة بعدة مراحل هي على الترتيب :
1
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:2المرحلــة البيرونيــة :نســبة إلــى بيــرون مؤســس المــذهب وجــاء بعــده تلميــذه "تيمــون"
الذي فسر ووضح آراء أستاذه .
:2مرحلة األكاديمية الجديدة :والتـي اسـتمرت مـن القـرن الثالـ

إلـى القـرن القـرن األول

قبل الميالد .و من أعالمها "أركسيالس" و"كارينيادس" .
:2مرحلة البيرونية /الشكية الجدلية :التي تمثلت في آراء الشكاك التي طورهـا كـل مـن
"أناسيديموس" و"أجربا  1"Agrippaوكالهما من القرن األول قبل الميالد.
:2مرحلــة الشــكية اإلمبريقيــة :ويــرفض ه ـؤالء اإلمبريقيــون تجــاوز الظ ـواهر إلــى ادعــاء
معرفة حقائح األشياء.2
واألسـاس المشــترك بـين هــذه المــذاهب الشـكية يكمــن فــي الهجـوم والنقــد اإلبســتيمولوجي
علــى جميــع الفلســفات الدوغماطيقي ــة التــي زعم ــت أنهــا قــد كش ــفت الحقيقــة .وردا علــى ه ــذه
الفلسفات أنكر بيرون أن يكون للمعرفة الحسية أو للمعرفة العقلية أدنى قيمة في إيصـالنا إلـى
معرفة حقائح األشياء .وقال أن كليهما يعمالن على خداعنا دوما وأننـا ال نـدرك مـن األشـياء
فــي الواقــع إال مــا يبــدو لنــا .فكــل شــيء فــي الخــارج هــو بالنســبة إلــى الــذات المدركــة مظهــر
فحسب أما طبيعة األشياء في ذاتها فال سبيل إلى معرفة كنهها.3
و استنادا على ما سبح فاالرتيابية جواب للقلح اإلنساني فبينمـا عـول الـدوغمائيون -
في سبيل الوصول إلى طمأنينة الروح-على معرفة الكـون ومـن ثـم امتالكـه اختـار الشـكاكون
تعليح الحكم علـى األشـياء والرضـى واالعتـراف بجهلهـا .وهـذا مـا يكشـف عـن رغبـتهم العميقـة
لفهم العالم ومن ثم فالشكاك ال يهدفون إلى تـدمير العقـل بقـدر مـا يهـدفون إلـى هـدم الكبريـاء
الفارغة للدوغمائيين.4
1
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 -2.2.4الشك المنهجي:
يعــد الشــك المنهجــي مرحلــة أساســية مــن م ارحــل مــنهج البح ـ
تمحيص المعاني و األحكام تمحيصا تاما بحي

فــي الفلســفة .وقوامهــا

ال يقبل منها إال ما ثبت يقينه.

وينطلــح أصــحاب الشــك المنهجــي مــن الشــك بغيــة الوصــول إلــى اليقــين .لــذلك فالشــك
عندهم ليس غاية أو هدفا وانما مجرد وسيلة أو أداة للوصول إلى اليقين.

1

وم ــن أب ــرز م ــن طب ــح ه ــذا الن ــوع م ــن الش ــك "الغ ازل ــي" و"ديك ــارت".و تختل ــف ش ــكية
"ديكارت" اختالفا جوهريا عن الشكية القديمة وذلك من خالل وجهين أساسيين :
أ:الوجـ ــه األول :إن الشـ ــك عنـ ــد االرتيـ ــابيين القـ ــدامى ال يشـ ــمل روح اإلنسـ ــان وجميـ ــع
قدراته وناد ار ما وضع هؤالء العالم الخارجي نفسه موضع الشك أما ديكارت فقد قام بذلك؛
فكان الشك عنده شامال وعاما يمس كل شيء .لذلك فمن الشـاك يجـد سـعادته وطمأنينـة نفسـه
في هدوء الشك ووقف الحكم .
ب :الوجــه الثــاني :يعــد الشــك اليونــاني القــديم موقفــا نهائيــا مــن المعرفــة إذ مــن طبيعــة
العقل نفسه عجزه عن اإلدراك أما الشك الـديكارتي فلـم يكـن توقفـا أمـاله الـوعي بحـدود العقـل
وقصــوره فــي بلــوغ الحقــائح .بــل كــان مرحلــة تهــدف إلــى تصــفية العقــل مــن األوهــام واألخطــاء
وتوجيهه الوجهة الصواب.
فدور االرتياب هنا يتمثل فـي تحريـر اإلنسـان مـن المواقـف المسـبقة وفصـل العقـل عـن
الحواس ولذلك كان هذا الشك شكا إيجابيا .وقـد اعتبـره ديكـارت الشـيء الوحيـد الموجـود يقينـا
وبهذا أصبح أساسا لما بعده من المعارف.

2

فالشك المنهجي شك مرحلي مؤقت مؤجل إلى حين بلوغ اليقين لذلك اعتبـره كثيـرون
شكا ايجابيا بخالف شك االرتيابيين.
1
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خامسا -المعرفة في السياق الفلسفي العربي:
حظــي مبح ـ

المعرفــة لــدى المســلمين القــدامى مــنهم والمحــدثين باهتمــام بــال

اإلنتـاج المعرفـي فيـه غزيـ ار وثريـا .وقـد كــان اهتمـامهم منصـبا علـى المباحـ

فكــان

التـي اهتمـت بهــا

نظرية المعرفة الغربية غير أن رؤيـتهم كانـت تختلـف فـي بعـض األحيـان عـن الرؤيـة الغربيـة
بحك ـ ــم م ـ ــرجعيتهم الديني ـ ــة اإلس ـ ــالمية وسيتض ـ ــح ذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل ع ـ ــرض م ـ ــوجز ل ـ ــبعض
اإلشكاليات المتعلقة بالمعرفة.
أخ ــذت" المعرف ــة" م ــن الفع ــل "ع ــرف" " يع ــرف" "عرفان ــا" و"معرف ــة" ومن ــه "الع ــرف"
و"المعرفة" و"التعارف" .ويفيد ذلك ما يدركه اإلنسان ويثبت معناه في نفسه بصورة تطمـئن بـه
وتســكن إليــه و مــا ال يــتم إد اركــه وال يثبــت فــي الــنفس فمنهــا تنك ـره وتتــوحش منــه وتنبــو عنــه.
فالمعرفة حالة نفسية يجدها اإلنسان من نفسه حين يحصـل اإلدراك .وهـي بالتـالي فعـل عقلـي
ينتج عن تفاعل الذات العارفة بالموضوع المعروف.1
وتفســر المعرفــة بــالعلم كمــا نجــد ذلــك عنــد "البــاقالني"(": )2322-213حــد العلــم أنــه
معرفة المعلوم على ما هو به والحـد إذا أحـاط بالمحـدود وجـب أن يكـون حـدا ثابتـا صـحيحا.
والعلــوم علــى وجهــين :علــم قــديم وهــو علــم ه عــز وجــل وعلــم محــد  :وهــو كــل مــا يعلــم بــه
المخلوقــون مــن المالئكــة والجــن واإلنــس وغيــرهم مــن الحي ـوان .والعلــم المحــد

علــى قســمين:

قسم منها علم ضرورة والثاني منها علم نظر واستدالل.2
وتأخــذ المعرفــة فــي اإلســالم أيضــا معنــى الق ـرآن والش ـريعة والســنة واإلســالم واإليمــان
والعلم اللدني والحكمة والمعرفة والفكر والعلم والتربية والتعليم.3

1
2
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هذا التعريف يبين أن المعرفة في الفكر اإلسالمي هي معرفة بالدين وبكل مـا جـاء بـه
فه ــي معرف ــة ب ــالقرآن وتشـ ـريعاته ومعرف ــة بالس ــنة النبوي ــة ومعرف ــة بمرتكـ ـزات ودع ــائم ال ــدين
اإلسالمي الحنيف وبقوانينه التي يتخذها المسلم كمنهج يقوم حياته كما أنها معرفة باإليمان
م ــن أرك ــان وقـ ـوانين وواجب ــات ومعرف ــة ب ــالعلم اإلله ــي وبالحكم ــة والفك ــر وش ــتى أنـ ـواع العل ــوم
وبالتربية والتعليم.

-2.5مجاالت المعرفة :
يتجلــى مــن خــالل القـرآن الكـريم أن المعرفــة تبحـ
بمكوناتـه وأحداثــه وظـواهره وتبحـ

فــي عــالم الشــهادة والكــون الطبيعــي

وتحــاول معرفــة عـالم الغيــب؛ الــذي يتجـاوز حــس اإلنســان

فــي دنيــاه هــذه مــن ذات ه ســبحانه ومخلوقاتــه فــي عــالم المالئكــة وعــالم الجــن أو فيمــا وراء
الــدنيا؛ مــن آخ ـرة لهــا مخلوقاتهــا مــن ص ـراط ومي ـزان وجنــة ونــار...الف لهــذا فالمعرفــة إدراك
بشري يتطلب السعي الدؤوب والجد وبذل الجهد بالتفكير والتدبر وفن التفقه والفهم والتحقح.

1

ويصنف "سيد نقيب العطاس"( )...2222المعرفة إلى قسمين:
أما الصنف األول من العلم فيهبـه ه تعـالى لانسـان مـن خـالل الـوحي و هـو يتمثـل
فــي القـرآن الك ـريم الــذي يرشــد اإلنســان ويقــوده إلــى الفــالح والفــوز والســنة النبويــة الـواردة عــن
الرسول صلى ه عليه وسلم الذي تلقى الوحي وبل القرآن الكريم لانسانية كما أوحي إليه
وتمثـل سـيرته وحياتـه نموذجـا للتأسـي والهدايـة الحقيقيــة إنـه عليـه الصـالة والسـالم هـو المثــال
للمعرفــة ب ـذلك العلــم األول وكــذلك ســنته التــي تمثــل طريقتــه فــي تأويــل الش ـريعة فــي الحيــاة.
والممارسة اليومية هي جزء من تلك المعرفة.

1
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أمــا الصــنف الثــاني مــن المعرفــة فيتعلــح بمعرفــة فنــون العلــم ويــتم اكتســابه وتحصــيله
بواســطة التجربــة والمالحظــة والبح ـ
ذات قيمة عملية.

إنهــا معرفــة اســتداللية اســتنباطية تتعلــح بموضــوعات

1

يب دو هذا التصنيف للمعرفة تصنيفا منطقيا مقبوال؛ باعتبار هذين النوعين مـن المعرفـة
متكــاملين كونهمــا يبحثــان فــي عــالم الشــهادة وعــالم الغيــب اللــذان يشــغالن اإلنســان و يؤديــان
إلــى تثــوير الس ـؤال عنــده .فالصــنف األول يبــين لمــن تمــرس فيــه كيــف يعــرف ربــه ويكشــف
الســتر عــن أس ـرار الوجــود ويبــين الصــلة الحقيقيــة بــين العبــد وربــه .وهــذا مــا يجعــل المعرفــة
األولى أساس قيام الصنف الثاني من المعرفة والمنقذ لها من االنزالقات والتيه.

 -2.5مصادر المعرفة:
يعتــري هــذا الموضــوع وجهــات نظــر متعــددة خاضــها العديــد مــن الفالســفة سيقتصــر
البح

على ذكر البعض منهم سواء ما تعلح منهم بالقدامى أو المحدثين.

 -2.2.5الحواس:
تع ــد الحـ ـواس عنصـ ـ ار مهم ــا ف ــي العملي ــة المعرفي ــة م ــن المنظ ــور اإلس ــالمي وظيفته ــا
إطالعنــا علــى مــا فــي الكــون مــن مظــاهر وأشــياء .ومــن ثــم كــان مجــال المعرفــة الحســية عــالم
الشــهادة الــذي تقــوم فيــه الح ـواس بتأكيــد واقعيــة عــالم الشــهادة وخارجيتــه واســتقالله عــن الــذات
العارفة .
وقــد أعطــى الق ـرآن الك ـريم أهميــة بالغ ـة للح ـواس واعتبرهــا طريقــا للمعرفــة وال أدل علــى
ذلــك مــن أنــه ذكــر الســمع المتعلــح باإلنســان ومــا لــه عالقــة بهــذه الحاســة عــدة مـرات والحــال
نفسها بالنسبة للبصر .وقد مدح ه في القرآن الكريم من استعمل نعمـة الحـواس فـي الوصـول
إلــى المعرفــة وذم مــن اكتفــى بهــذه الحـواس لتــؤدي مجــرد الــدور الحيـواني فــي الحيــاة ال غيــر
وأفسد دورها المعرفي .
1
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وتُستخدم الحواس لتدل على العلم القوي وفي ذلـك يقـول سـبحانه وتعـالى " :قُلْأَ ررََر للمُ أ
ألِّأ ر لِلت ُك أصِل ِألِ " ...سللنَ أ
رخل ر َأ
أٌلليأإِرللِأ رأت ل ُلم َ
ال رلَُُ رأأ رخللمر ر ر
إِنأَ ر
ألُّأ رَس رع ُكل رأأَرص ر
أقُرللبأقُل ُللنصِ ُك ر
لألنعللُآأ ( .)46ويقــول تعــالى " :ررقللُُنلأإَِلر ِ
نَأ رأن" سللنَ أ
لَُرَنأصرللْ ر
لُأسللكرمْأَرص ر
أْل ُليأقرللنآ ر
ُ
أٌ ل ُ ُ
ال ُ
لحلجللم آ ) .(21ويــذم ه مــن ال يتخــذ هــذه الح ـواس طريقــا للمعرفــة يقــول تعــالى ... " :رأرَل لُ أ
ِ ِ
أَل ُأ
أَل أَر ر لْأأَُأركِ ر
لُأأرَللُ أ رنرلن رأَلأ ر رلوعُن رن ِأهرلُأَُأركِ ر
لْل ُ
لْلأ ر ُألرنل رع ِلُآأصرلْ ُ
َرق ُُي رأَلأ لُبا ُلمأ رنأهر ر
نأ" سنَ ألألقملف،أ ).(222
ل غرُفُِن رأ
كمـا جعـل القـرآن مـن المشـاهد المحسوسـة واآليـات الكونيـة المشـاهدة دلـيال علـى وجـود
ه ووحدانيتــه وعظمتــه وطلــب إلــى اإلنســان أن ينظــر فيمــا حولــه ويتــدبر فــي خلــح الكــون

وعجائبه ببصره وسمعه وسائر حواسه 1يقول تعالىَ ":رفر رَلأ رلنظُلمأ رنأإِ رى ِ
أخُِ رقل أ
ألإصِ ِلْأ ر ت ر
لخ ُ
ُ
()22أأإِ رىأل َ و ُِءأأ ر تخأَفِع أ()21أأإِ رىألْلِب ُِلأ ر ت ِ
)أأإِ رىألألرَ ِ
خأ
ضأ ر ت ر
ر
ر ُر
ر
خأنُابر أ( 22ر
ر
ر
ر
لأاأل َ لوُأ ِ
ِ
لأٌلُنر ِ
ض"
لْ رأألألرَ ِأ
ُسط ر أ(")23سنَ أل غُشتة.أوفـي قولـه تعـالى ":قُ ِلْألنظُُلمأ ر
رر
ضأألخلمِ رَل ِ
فأل َُت ِلْأ
أخُ ِلِأل َ رلو رُأ ِأ
سنَ ننس.آ) .(232و فـي قولـه تعـالى ":إِ َن ِأا ر
لْأ رألألرَ ِ ر
ٍ ِ
ُأِلألألر ب ِ
ُبأ( ")223سنَ أ لأقوملن.
رأل نل ر
َهُ َِ رأَلر رَيْأأل ِ ر
فللحـواس أهميــة بالغــة فــي المنظــور اإلســالمي باعتبارهــا آليــة ضــرورية وعــدة يعتــد بهــا
اإلنسان في الفعل المعرفي إال أنها تبقى قاصرة تحتاج إلى العقل ليأخذ بيدها.
وال ـرأي نفســه تقــر بــه الفلســفة المعاص ـرة ف"محمــد عبــده" ( )2231 – 1849مــثال ال
يت ـوانى فــي ذكــر أهميــة الح ـواس ودورهــا كــأداة معرفيــة إنســانية ال يمكــن االســتغناء عنهــا فــي
الحيـاة خاصـة حاسـتي السـمع والبصـر وهـو بهـذا ال يقصـي بقيـة الحـواس األخـرى بـل يبـين
أنهــا أق ـرب إلــى التحصــيل العلمــي مــن البــاقي
1

لكــن يبقــى لكــل حاســة دورهــا فــي التحصــيل
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المعرفــي لكــن بــدرجات متفاوت ـة و مهمــا كانــت أســبقية إحــدى الح ـواس علــى األخــرى تبقــى
المعرفة المتمخضة عن الحواس أولية تحتاج إلى ما يعينها لترتقي إلى مستوى الفهـم واإلدراك
وال سبيل إلى ذلك إال بالعقل.1
وهذا ما يذهب إليه "محمد إقبال"( )2221-2122الذي يعتبر الحـواس بمثابـة المنفـذ
المطل علـى العـالم الخـارجي والـذي عـن طريقـه يـدرك اإلنسـان الظـواهر المتباينـة التـي تحـيط
به ويعطيها المعاني المناسـبة لهـا غيـر أن المعرفـة التـي يحصـل عليهـا اإلنسـان عـن طريـح
الحواس تبقى معرفة أوليـة بدائيـة لـيس بمقـدورها إدراك كنـه الحقيقـة الكامنـة فـي الوجـود لـذلك
فهي بحاجة إلى معين وهو العقل الذي يستطيع بقوته اإلدراكية النفاذ إلى ما وراء المحسوس.
فللحـواس دور أساسـي فـي العمليـة المعرفيـة كونهـا تقـوم بالمرحلـة األولـى المتمثلـة فـي
التقاط مظاهر وأشياء العـالم الخـارجي لكـن تظـل المعرفـة الناتجـة عـن هـذه المرحلـة قاصـرة
تحتاج إلى مرحلة الحقة يخوضها العقل الذي يتولى عمليات أكثـر تعقيـدا فـي سـبيل الوصـول
إلى كنه األشـياء وادراكهـا .فمـا هـو موقـع و دور العقـل فـي مختلـف العمليـات التـي ترمـي إلـى
محاولة فهم كنه األشياء ومحاولة الوصول إلى الحقائح؟

 -2.2.5العقل:
للعقل أهمية بالغة في المعرفة اإلسالمية فهـو المكمـل لمـا بدأتـه الحـواس ومهـدت لـه
فالصور التي دعانا ه إلى تأملها في ملكـوت السـماوات واألرض قـدمها لنـا علـى أنهـا آيـات
ولم يجعل الطريح إلى إدراكها مجرد الحواس ألن الحواس تؤدي بصاحبها إلى إشباع حسـه.
وألن المــدركات الحســية أيضــا محصــورة فــي الواقــع الجزئــي الكــوني الثابــت وتعجــز بطبيعتهــا
عن أن تقدم صورة كاملة لحركة الكون واألشياء لذلك يتدخل العقل ليؤلـف بـين نتـائج المعرفـة
التي يحصلها من العلوم المختلفة ثم يحللها ويستخلص الحقيقة منها.

1
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وال ــدعوة إل ــى تأمـ ـل الطبيع ــة ف ــي القـ ـرآن الكـ ـريم ليس ــت مقص ــودة ل ــذاتها ب ــل ه ــي ف ــي
صــميمها دعــوة عقليــة إلــى تأمــل حركــة الظـواهر الكونيــة وقـراءة آيــات ه فــي الكــون .وهــذا مــا
جع ــل "القزوين ــي" ( )2212-2232يــرى أن المــراد بــالنظر إلــى الســماء لــيس تقليــب الحدق ــة
نحوها ألن هذا الفعل تشارك البهائم اإلنسان فيه وأن مـن لـم يـر مـن السـماء إال زرقتهـا ومـن
األرض إال غبرتها فهو مشارك للبهائم في ذلك وأدنى حاال منها وأشد غفلة.

1

فللعقل خاصية ينفرد بها اإلنسان تتمثـل فـي التـدبر والتفكـر حتـى عـد التفكيـر فريضـة
إســالمية جعلهــا الق ـرآن الكـريم أســاس اإليمــان بالــدين وأســاس العلــم أيضــا وطريــح لمعرفــة ه
تعالى كما يشير إلى ذلك "ابن رشد" ( )2222-2221في قوله" :فالموجودات إنما تـدل علـى
الصانع لمعرفـة صـنعتها وانـه كلمـا كانـت المعرفـة بصـنعتها أتـم كانـت المعرفـة بالصـانع أتـم
ل ــذلك دع ــا الش ــرع إل ــى التفك ــر ف ــي الموج ــودات بالعق ــل وذل ــك ب ــين ف ــي العدي ــد م ــن اآلي ــات
القرآنية".2
ويغل ــب عل ــى العدي ــد م ــن الفالس ــفة اعتب ــار العق ــل ج ــزءا م ــن ال ــنفس يس ــمونها "ال ــنفس
الناطقــة" وتقابــل قــوة "الــنفس الحاســة" .ومــن ثمــة اصــطب مفهــوم العقــل بنظ ـرتهم إلــى الــنفس
فـ ـ ـ ــ"ابن رش ــد" م ــثال ي ــدخل العق ــل الفع ــال ف ــي دائـ ـرة ال ــنفس اإلنس ــانية وم ــن ثم ــة ف ــمن اإلدراك
ينحصر في التجرد عن المـادة بفعـل العقـل الفعـال .والعقـل الفعـال عنـده جـزء مـن الـنفس التـي
هــي جــوهر غيــر جســمي يقــوم مــن الجســم مقــام الصــورة مــن المــادة ومــن ثمــة فــمن اتصــلت
الــنفس اإلنســانية بالبــدن كــان لهــا فعــالن أحــدهما خــاص بــانتزاع المعــاني وتجريــدها واآلخــر
خاص باالستعداد لقبولها .3

1
2
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والحال نفسها بالنسـبة ل ـ ـ ـ "الفـارابي"( )213-122الـذي يعتبـر عقـل اإلنسـان أيضـا قـوة
مـن قـوى الـنفس مسـتعدة النتـزاع ماهيـات األشـياء وصـورها ثـم ينتقـل العقـل بـالقوة إلـى العقــل
بالفعل عن طريح المعرفة المكتسبة من إدراك األشياء عن طريح الحواس والعقل بالفعـل هـو
عقل الكليات المجردة وهو العقل الذي يعمل ويسعى إلى معرفة ماهية األشياء.1
ف ــالمالحا أن هن ــاك تكام ــل ب ــين الحـ ـواس والعق ــل م ــن منظ ــور القـ ـرآن الكـ ـريم و م ــن
منظور الفالسفة المسلمين القدامى منهم والمحدثين على عكس الفلسفات الغربية التي تمركز
أحدهما على اآلخر في التحصيل المعرفي.
ف ـ ــ"محمد إقبال" مثال يعتبـر الحـواس األرضـية األسـاس التـي تبنـى عليهـا األفكـار يقـول
في ذلك" :إن وجود اإلنسان وتقدمه الروحي يتوقفان على إحكام العالقات بينه وبـين الحقيقـة
الت ــي يواجهه ــا وه ــذه العالقـ ـات تنش ــئها المعرف ــة وه ــي اإلدراك الحس ــي ال ــذي يكمل ــه اإلدراك
العقلي".2
فرأي محمـد إقبـال وغيـره مـن الفالسـفة المسـلمين ال تعـدو أن تكـون نظـرة القـرآن الكـريم
الذي يحارب فكرة الصراع بـين العقـل والحـس-كمـا عنـد الغـرب-و يجعلهمـا منسـجمين انسـجام
الفطرة اإلنسانية المخلوقـة بمحكـام وتكامـل فيمـا بـين أجزائهـا.وهو يحـرص ويريـد للحـس والعقـل
أن يتكامال معا فـي صـياغة المعرفـة ومـن ثـم فـمن الصـراع بينهمـا يـؤدي إلـى إهـدار قيمـة كـل
منهما واهدار دوره ومن ثمة إهدارهما معا.

ففي تعطيل الحواس تعطيـل للعقـل كمـا قـال سـبحانه وتعـالى":أأررقلْأ رنََ رَن ِ
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عمان

ففي تعطيل العقـل تعطيـل للحـواس مـن حيـ

خـدمتها لقضـية المعرفـة حيـ

إن الـذي

يفقــد عقلــه يصــبح فــي عــداد مــن ال تنفعــه حواســه فــي تحصــيل المعرفــة ومــن ثمــة كــان فاقــدا
لألهليــة وغيــر مكلــف وال تعــدو حواســه تفيــده أكثــر مــن أداء دورهــا الحي ـواني الغريــزي كســائر
الحيوانات.1
واضــح أن العالقــة بــين العقــل والح ـواس فــي الثقافــة اإلســالمية عالقــة تكامليــة يســتند
أحــدهما علــى اآلخــر محاولــة منهمــا الوصــول إلــى معرفــة تــروي ضــمأ وشــغف الس ـؤال عنــد
اإلنسان.

 -2.2.5القلب أو النفس:
ورد فــي الفلســفة اإلســالمية التأكيــد علــى أن القلــب مصــدر مهــم مــن مصــادر المعرفــة
يختلــف عــن بقيــة المصــادر مــن حي ـ

أن المجهــود فيــه ال يطلــب مــن ال ـذهن المعتمــد علــى

الحواس والتجارب وال من العقل وأقيسته المنطقية وال من الوحي واألحادي

النبوية الشريفة

وال مـن كتـاب وال مـن إســناد وال مـن شـيء ســوى إلهـام القلـب وحدســه واشـراقه وتنبـؤه الصــادق
فينبثــح عــن ذلــك النــوع األصــيل مــن المعرفــة اليقينيــة الصــادقة ش ـريطة أن يتحــرر مــن ربقــة
الشــهوات والــتخلص مــن عبوديــة الرغبــات والتعلــح بــالمأل األعلــى والشــوق إلــى االنــدماج فــي
النور اإللهي األقدس.2
والالفت في القرآن الكـريم أن القسـم األكبـر مـن نـداءات القـرآن تخاطـب قلـب اإلنسـان
وما تزكية النفس وصفاء القلب في تلك النـداءات الـواردة فـي القـرآن واألحاديـ

النبويـة وأقـوال

األئمـ ــة إال خيـ ــر دليـ ــل علـ ــى دور القلـ ــب وأهميتـ ــه فـ ــي تحصـ ــيل المعرفـ ــة اليقينيـ ــة .ويشـ ــترط
للحصول على هذه المعرفـة اليقينيـة إيجـاد وتهيئـة ذلـك الجـو الروحـاني النظيـف للـنفس لكـي
يتسنى لها استقبال واستيعاب المعارف والحقائح اإللهية وضـرورة تطهيرهـا وتزكيتهـا مـن الجـو

1
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ويتصدر القلب مصادر المعرفة عند الصوفيين .فهذا ابن عربي يعتمد على الرياضة
الروحية والمجاهدة النفسية حتى يصبح القلب _في رأيه_ محال للكشف واإللهـام وأداة للمعرفـة
اليقينيــة ألن العقــل والحــس عنــده يخطئــان وأن العقــل ال يســتطيع أن يؤولهــا واذا أولهــا فقــد
يكون بتأويـل بعيـد .لـذا فصـاحب الـذوق الصـوفي الـذي كبحـت نفسـه جمـاح شـهواتها وصـفت
روحــه وزال عــن بصــيرته مــا ت ـراكم عليهــا فأصــبحت محــال للكشــف واإللهــام والمعرفــة الحقــة
بممكانــه أن يصــل إلــى المعرفــة اليقينيــة علــى عكــس الــذي يعتمــد علــى العقــل للوصــول إلــى
الحقائح؛ ذلك أن العقل قاصر وله حدود يقف عندها وال يتجاوزهـا .وألن مـا كـان مـن علـم ه
واعالمه ال يدرك بالفكر؛ ألنه علم خص ه به النبيين وأتباعهم مما ال يقـدر العقـل أن يصـل
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إليه .وهذا ما جعل ابـن عربـي يعتبـر طبيعـة المعرفـة طبيعـة مباشـرة مـن لـدن ه بـال وسـاطة
وأنها معرفة متجددة ومتطورة كلما تدرج العارف من حال إلى حال.1
ولكن إذا سلمنا بمصدر المعرفة عند "ابن عربي" ( )2223-2221فسيتضح لنـا أنهـا
لن تتحقح إال لقلة قليلة من النـاس أو لطبقـة معينـة مـن البشـر تتصـف بصـفات مخصوصـة؛
فلــيس كــل امــرئ بممكانــه أن يجاهــد نفســه ويجمــع شــهواته ويحقــح صــفاء ونقــاء روحــه ليتلقــى
المعرفة من عند ه مباشرة.
ومن ضروب المعرفة التي يتم تحصيلها عن طريح القلب "المعرفة الحدسية" وهي قـوة
إدراكيــة تحصــل دون اســتدعاء وهــي شــبيهة باإللهــام وبــذلك العلــم الــذي يقذفــه ه فــي قلــب
اإلنسـان .ومــن بـين المهتمــين بهـذا النــوع مــن المعرفـة نجــد "محمـد إقبــال" الـذي اهــتم بالحــدس.
والحدس أداة معرفية تكفل إدراك الحقيقة إدراكا كامال بمعية اإلدراك الحسي وموطنه القلب.2
وقد أكد "محمد إقبال" أن إدراك الحقيقة مرهون بتكامل اإلدراك الحسي مع إدراك آخـر هـو مـا

يصــفه القـرآن الكـريم بــمدراك الفـؤاد أو القلــب .3يقــول تعــالى ":لَل ِأأَرح لليأ ُ للْ ٍ
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ال رلَُ رأألألرفكل رلْ رأقرُللتَل ر

ل جْ .

ففــي هــذه اآليــات يــرى إقبــال أن القـرآن بعــد أن حـ

اإلنســان علــى التجربــة فــي مجــال

صلته بالعـالم المـادي المحسـوس للوقـوف علـى آياتـه و أسـ ارره يؤكـد علـى وجـود تجربـة دينيـة
أخــرى مجالهــا القلــب وهــي موصــولة إلــى العــالم والواقــع وال تقــل أهميــة عــن بقيــة التجــارب
األخرى التي ميدانها الطبيعة والواقع.4
1
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وتستهدف هذه التجربة القلب مباشرة لذا تكون أكثر صدقا وتأثي ار باعتبار القلب-كمـا
يراه"-محمد إقبال" نوعا من الحدس الجـواني أو االستبصـار الـذي ال زيـف فيـه وال سـيما عنـد
وقوع العقل في لجة المتشابهات والمتناقضات فمذا أرادت النفس طلب الحقيقة فعليها بالتوجه
إلى القلب مباشرة فهو أصدق الصادقين.
ومــا اس ــتحدثه "إقب ــال" فــي مي ــدان التجرب ــة الدينيــة أنــه لــم يعتبرهــا ق ــوة خفي ــة ال يمك ــن
تفسيرها و ال تقاس بأقيسة واقعية بل جعلها أسلوبا من أساليب تحصيل المعرفة كما المعرفة
العقليـة والحسـية يقـول فـي ذلـك" :ومجـال الرياضـة المفتـوح سـبيله للقلـب مجـال حقيقـي وواقعــي
ككــل ضــرب آخــر مــن ضــروب التجربــة" .1وعليــه فــمن "إقبــال" أعطــى وأضــاف بعــدا ومفهومــا
أوسع للتجربة من مدلوله المعتاد ليجعله يشمل التجربة الدينية التي محلها القلب.
ويعتبــر "محمــد إقبــال" أن الــدين ومــا لــه مــن شــعائر كالعبــادة ورياضــة الصــوفية يــزود
اإلنسان بالمعرفة الصـحيحة ويبصـره علـى حقيقـة الوجـود .ويعتبـر الـدين أيضـا مكمـال للتجربـة
الحســية ونجــاح إحــداهما فــي تخصصــه يــنعكس إيجابــا علــى التجربــة األخــرى إذ يزيــدها غنــى
ومعرفة في بحثها عن الحقيقة.2
والحقيقة في التجربة الدينية تتسـاوى مـع غيرهـا مـن حقـائح التجربـة اإلنسـانية األخـرى؛
وذلــك فــي قــدرتها علــى الوصــول إلــى المعرفــة عــن طريــح التأويــل .ولــيس فــي وضــع التجربــة
الدينيــة موضــع اختبــار نقــدي انتقــاص مــن قــدر هــذا المجــال مــن مجــاالت التجربــة اإلنســانية
باعتبارها ال تختلف عن التجارب الحسية والعقلية والحدسية.
يعتبر اإلشراق نوعا آخر من أنواع المعرفة التي أداتها النفس والقلب فما هو اإلشراق؟
وكيف يتم تحصيل مثل هذا النوع من المعرفة؟
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اإلش ـراق ضــرب م ــن المعرف ــة تعن ــي إشــراق ن ــور العق ــل وفيضــه علــى صــفحة القلــب
ســبيلها إلــى ذلــك التصــرف العقلــي المســتند إلــى التأمــل الفكــري واالســتغراق الروحــي بحي ـ
يصير العقل متأهبا لتلقي المعرفة المطلقة.1
فحســب هــذا المفهــوم اإلش ـراق م ـزيج بــين المجهــود العقلــي والروحــي وطــول التأمــل فــي
سبيل الوصول إلى المعرفة المطلقة أو الحقيقة.
ويطلح "الغزالي )2222-2311( "على مصطلح اإلشراق "الكشف الصوفي" ويعتبره
منهجا ذوقيا خاصا كما أنه إدراك وجداني مباشر وال سـبيل إلـى تحصـيله بالسـماع والعلـم بـل
بالذوق والسلوك.

2

واإلش ـراق أيضــا هــو مكاشــفة ذوقيــة خــارج النســح وهــو اســتجداء واســتجالء للحقــائح
باألدوات والوسائل السلوكية األخالقية بالتطهر والتأمل.
تلتقــي الــنفس اإلنســانية بــأنوار اإلش ـراق بالرياضــة الروحيــة والمجاهــدة النفســية .فتــدخل
في عالم الفيض والتخلص من التعلح بالماديات لتصل إلى الحكمة واالتصال بأساس الوجـود
الكلــي وهــو العقــل الفعــال الــذي تظهــر إشـراقته فــي الــنفس ويتــألح النــور اإللهــي فــي جوهرهــا
هذه النفس تحقح ارتقاءها في الفناء في الحقيقة فتصل إلى السـعادة الروحيـة وتنـال العرفـان
فالعارف ال يصل إلى مراده إال بتذوق الحقيقة وبتعلمها بالمصابرة والمجاهدة النفسية وتطهيـر
القلــوب وتزكيــة النفــوس واألجســاد و طلــب الحقيقــة ولزومهــا يرفــع الحجــب ويكشــف أس ـ ارر
الوجود السفلي والملكوت العلوي ويزيح الغطاء عن المعاني .ومـن عـرف الحقيقـة شـهدها فـي

1

صاحب الربيعي مراتب المعرفة عند الفالسفة الحوار المتمدن على الرابط:
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كــل مشــاهدة وكــل وجــود ومــن شــهد نــور ه غــاب عــن الشــهادة ولــن يشــهد ســوى الملكــوت
العلوي المتجلي في شهود الموجودات كلها على كثرتها الدالة بوحدتها على الوجود.

1

المعرفة اإلشراقية والحال هكذا معرفة خارجة عن النسح ال تخضع لضـوابط أو قـوانين
بل تخضع إلـى ضـوابط سـلوكية؛ فطهـارة الـنفس ونقائهـا وضـبطها سـبيل مفتـوح وممهـد لتجلـي
الحجب و انكشاف مختلف أوجه الحقيقة .
لكــن مــا يمكــن أن يؤخــذ علــى هــذا النــوع مــن المعرفــة أنهــا معرفــة تقتضــي التجــرد مــن
الذات و من شهوات الدنيا والزهد فيهـا وتـرويض الـنفس علـى االسـتقامة وكـل هـذه معطيـات
ال تتوفر إال لفئة معينة من البشر وهذا ما يجعل المعرفـة اإلشـراقية محـدودة االنتشـار مقارنـة
بأنواع المعارف األخرى يجعلها معرفة فردية ال يمكن نقلها لآلخرين .

 -4.2.5الوحــــــي:
يمثل الوحي ارفـدا آخـر مـن الروافـد التـي قامـت عليهـا المعرفـة اإلسـالمية كمـا يعـد
المؤســس لشــرعية الثقافــة اإلســالمية .فمــا هــو الــوحي؟ وكيــف اكتســب شــرعية التأســيس لثقافــة
بأكملها؟
الوحي في اللغة هو "اإليماء" .فعندما نقول":أوحى إليه" أو "أومى إليه" فالمعنى واحد.
و"وحيــت إليــه" و"أوحيــت إليــه" إذا كلمتــه بمــا تخفيــه عــن غيـره

ل نَ

لْلأإِ رىأ
لبأَصل ر
قــال تعــالى ":رأَرأ رحل ر

ْ...أ" سنَ أل ن ْ آ ( .)21و"استوحيته" بمعنى "استعجلته".2
ِأ

فحسـب هـذا التعريــف الـوحي معرفـة ربانيــة يخـتص بهــا ه تعـالى ويـوحي بهــا إلـى مــن
يشــاء مــن عبــاده .والــوحي نــابع مــن القلــب بغيــر تعلــم أو اجتهــاد مــن العبــد وانمــا يحصــل فــي
النفس علـى شـكل نفـ

فـي الـروح بواسـطة المالئكـة لقولـه تعـالى ":رأرٌلُأ ر لُ رنأِبر رمل ٍمأَرنأ ُ ركُِ رولُِأ

1

ينظر:إحسان طالب :في اإلشراق الصوفي فلسفة وحدة الوجود على الرابط :

2
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لنحِأذِِننِ ِلِأٌلُأ ملُءأإِنَلِ ِ
ُبأَرأأ لمِسلْأَسلنَلأفرلت ِ
لّأإََِلأأحتُأَرأ ِأٌيأأَ ِلء ِ
أحج ٍ
أح ِكلت أ
ر رر ُ ُ ر
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( ")12سنَ أل منَى.
ويأخذ الوحي مفهوما رحبا عند "محمد إقبـال" عنـدما يعتبـره صـفة مـن صـفات الوجـود؛
يمكن مالحظته في نمـو النباتـات واسـتحدا

أعضـاء الحيوانـات لتمكنـه مـن التكيـف مـع بيئـة

جدي ــدة كم ــا يـ ـراه ف ــي اإلنس ــان المس ــتلهم ن ــوره م ــن أعم ــاق الوج ــود .كم ــا رب ــط التعل ــيم النب ــوي
بالضــرورات األرضــية دون أن يســلب منــه مواصــفاته اإللهيــة وعليــه فــال يوجــد وحــي واحــد بــل
مراتب ودرجات من الوحي.1
ويفــرق "محمــد إقبــال" بــين الــوعي الصــوفي والــوعي النبــوي؛ ذلــك أن الــوعي الصــوفي
يعقــد لذات ـه فهــو تجربــة تأمليــة تعبديــة فرديــة وهــي تعــاش وال تنقــل للغيــر .وأن الصــوفي إذا
وصــل إلــى مقــام الشــهود ال يريــد العــودة منــه وحتــى إذا عــاد فهــو ال يعــود بــالنفع علــى الحيــاة
وعلى اآلخرين؛ ألن تجربة الصوفي فردية في تعبدها أو هي عالقة بين العبد وربه في حـين
أن الــوعي النبــوي إذا بلـ مرحلــة الشــهود فهــو يتطلــع إلــى رجعــة مبدعــة تحمــل فكـرة تطبيقيــة
ليشح طريقه في الحياة بغية صناعة عالم وانسان جديـدين وفـح تصـور ورؤيـة جديـدة .2وفـي
ه ــذا يق ــول"إن التجرب ــة الديني ــة بح ــد ذاته ــا ال تجع ــل م ــن أي إنس ــان إنس ــانا إذا دخل ــت ال ــروح
تغيرت الروح واذا تغيرت الروح تغير العالم".3
فمهمــة الــوحي تتجلــى فــي صــناعة وصــياغة اإلنســان والعــالم صــياغة جديــدة تخــالف
صياغة المنظومات المادية كما تكمن وظيفته أيضا في اإلجابة عـن أسـئلة تقـع خـارج نطـاق
الحس والتجربة الحسية والعقلية وتقع ضمن ميدان الوحي فعلى سـبيل المثـال بعـض األحكـام
المتعلقة بالطهارة وطريقة أداء بعض العبادات وتوزيع الثروة وقضايا الزواج والطالق وغيرهـا

1

ينظر :محمد إقبال :تجديد التفكير الديني  :تر :عباس محمود ص . 221

2

ينظر :المرجع نفسه ص .222

3
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مــن األحكــام الشــرعية التفصــيلية فــي الحيــاة التــي ال يمكــن االعتقــاد بهــا اعتقــادا يقينيــا صــادقا
من خالل التجربة أو مصادر المعرفة األخرى بل الطريح الوحيد إليها هو الوحي.

1

كمــا أن الــوحي وحــده القــادر علــى ترشــيد التفكيــر العقلــي فــي قضــايا عــالم الغيــب؛ ألن
مهمة العقل تقف عند التصديح بمبدأ الغيب ووجود عالمه ويتعذر استقصاء مضامين الغيب
والتحقح من كنهها بوسائله المعروفة في عالم الشهادة.2
والـوحي باعتبــاره ســنة إلهيـة هادفــة غيــر مبتدعـة تكمــن مهمتــه أيضـا فــي إنــذار البشــر
وتعليم الناس بالعقائد واألمور الدينية الحياتية واألحكام الخلقية من أجل هداية النـاس ورسـم
الطريــح المس ــتقيم المنس ــجم م ــع الفطــرة اإلنســانية .له ــذا تميــزت ووص ــفت المع ــارف والحق ــائح
المستقاة مـن الـوحي مباشـرة ودون واسـطة أو وسـيلة بأنهـا أشـرف وأدق وأكثـر مصـداقية ويقينـا
مــن بقيــة المعــارف .مــن هنــا كــان علــم األنبيــاء أشــرف مرتبــة مــن جميــع علــوم الخالئــح؛ ألنــه
محصل من عند ه سبحانه وتعالى.

3

فــالوحي إذن ســبيل أخــرى مــن ســبل المعرفــة التــي قــدمت لانســان إجابــات عــن قضــايا
وقف الحس والعقـل عـاجزين أمامهـا مـن هـذه القضـايا مـا ينتمـي إلـى عـالم الشـهادة ومنهـا مـا
ينتمــي إلــى عــالم الغيــب .فــالوحي رصــيد معرفــي انتشــل اإلنسـان مــن حيـرة وقلــح السـؤال إلــى
االســتئناس واالطمئنــان بمجابــات تهديــه ليشــح رســالته فــي الحيــاة لكــن الــوحي لــم يثــبط عزيمــة
اإلنســان المســلم فــي البح ـ
عليــه وح ـ

المعرفــي بــل حثــه علــى االجتهــاد والبح ـ

العقلــي وجعلــه واجبــا

علــى اســتخدام العقــل فــي الحكــم علــى القضــايا إلــى درجــة يعتبــر الــدليل العقلــي

ضرورة أساسية لمعرفة أصول الدين من التوحيد والنبوة والعدل والمعاد...الف.
اهــتم هــذا المــدخل بــالخوض فــي غمــار اإلشــكاليات اإلبســتمولوجية الكالســيكية للمعرفــة
التــي دار وطــال الجــدل حولهــا واختلــف بــاختالف المــذاهب والــرؤى والمرجعيــات لكــن مــا تــم
1

ينظر :جعفر عباس حاجي نظرية المعرفة في اإلسالم ص .231

2

هيئة التحرير :مجلة إسالمية المعرفة المعهد العالمي للفكر اإلسالمي العدد  2333 22ص ص .2 23

3

ينظر:جعفر عباس حاجي نظرية المعرفة في اإلسالم ص . 232
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االتفــاق عليــه بــين معظــم الفلســفات الغربيــة هــو اعتبــار الحــس و العقــل أهــم المصــادر المعتمــد
عليهــا فــي المعرفــة و اعتبارهمــا وســيلتين نــاجعتين تهــدي الباح ـ

إلــى الحقــائح المجــردة فــي

حين تم تهميش الوحي واقصاء دوره فلم يعد صالحا ألن تقوم على أساس منه مناهج العلـوم
ونظم الحياة أو معايير القيم أو التعليم أو السياسة...الف .وقد ترجع هـذه الرغبـة فـي اإلقصـاء
إلــى مــا اعتــرى الــوحي مــن تشــوهات واتخــاذ الكنيســة لــه وســيلة لبســط نفوذهــا وســيطرتها لــذلك
يتضــح أن المعرفــة الغربيــة تــرفض تعــدد المصــادر وتكتفــي بمصــدر واحــد تســتند عليــه بغيــة
الوصول إلى الحقيقة إما حسي وامـا عقلـي وامـا حدسـي فيصـبح "1الكـون الحـدي
من حي

قابـل للفهـم

المبدأ عبر ملكات اإلنسان العقالنية و التجريبية وحدها في حين أن جوانب أخـرى

من الطبيعة البشرية عاطفية جمالية أخالقية إرادية خيالية ...تعد عموما غير ذات أهميـة
أو مشوهة ألي فهم موضوعي للعالم" وقد انتقد "جيوردانو برونو"-2121( Giordano Bruno
 )2233هذا األمر قائال" :إنه لمن الشطط في الطموح ولمن االدعاء العقلي الفارغ و الحسود
أن نرغب في إقناع اآلخرين بأنه ال وجود لغير طريح واحد يتم للتقصي وللوصول إلى معرفة
الطبيعــة...إذا وعلــى الــرغم مــن أن الطريــح الثابــت والمســتديم طريــح النظــر والتأمــل طريــح
التفكير المتسامي ينبغي أن ُيقدم على غيره وأن ُيجل ويؤخذ بالتقديم الدائم فمنه ال يجوز مع
ذلـك أن نطعــن فـي الطــرق األخـرى التــي لــيس مـن المســتبعد أن تثمـر ثمــا ار طيبـة وان لــم تكــن
هذه الثمار من الشجرة نفسها".2
فف ــي ه ــذا الق ــول دع ــوة إل ــى ض ــرورة تنوي ــع المص ــادر المتوس ــل به ــا ف ــي س ــبيل الوص ــول إل ــى
الحقيقة ونبذ الموقف الدوغمائي المتمسك بمصدر واحد.
أم ــا ف ــي الس ــياق المعرف ــي اإلس ــالمي فهن ــاك تواش ــج وتعاض ــد ب ــين مص ــادر المعرف ــة؛
ف ــالحواس تخ ــدم العق ــل والعق ــل يخ ــدمها كم ــا أن العق ــل يس ــتنجد ب ــالوحي عن ــدما يعج ــز ع ــن
الخوض في المسائل التي ال طاقة له في اإلجابة عنها.
1

ريتشارد تارناس :آالم العقل الغربي ص .222

2

إميل برهييه :تاريف الفلسفة الغربية ج 2ص.223
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فالعالقة بين الـوحي والمعرفـة فـي الحضـارة الغربيـة عالقـة قلقـة ال مجـال فيهـا للتكامـل
بل يسعى أحدهما للهيمنة على اآلخر على عكس ذلك في الفلسـفة اإلسـالمية .وهـذا مـا جعـل
المعرفــة فــي المنظومــة الغربيــة تقطــع أش ـواطا ومســارات متباينــة فمــا هــو مت ـواتر تاريخيــا أن
مســارها فــي القــرون الوســطى كــان مســا ار متعثـ ار ســجين ســلطة الكنيســة التــي انفــردت بــالتفكير
واحتكرتــه واضــطهدت أي تفكيــر يخــالف تقاليــد وتعــاليم البابويــة خاصــة التفكيــر العلمــي وقــد
شددت الكنيسة في موقفها هذا بتحالفها مع النظام اإلقطاعي وصار كل منهما يخدم اآلخر
"فالكنيســة تقــدم األبنيــة الفكريــة التــي تحــتم علــى النــاس أن يصــوغوا وفقهــا ســلوكهم وأســاليب
تفكيرهم و النظام اإلقطاعي العسكري يقدم التغطية األمنية الالزمة لتنفيذ ق اررات الكنيسة".1
وهــذا التحــالف أقــوى م ـن عزيمــة المناهضــين لســلطة الكنيســة و ضــاعف رغبــتهم فــي
رفــع هــذا النســح الخــانح علــى أســلوب التفكيــر .وقــد تــدخلت "عوامــل عديــدة لتوجيــه الص ـراع
لصالح هؤالء المفكرين كان من ضمنها دخول العلـوم اإلسـالمية خـالل القـرنين الحـادي عشـرة
والثــاني عشـرة إلــى الــدول األوروبيــة و قيــام طبقــة صــناعية لاقطــاعيين وكــان مــن ضــمن تلــك
العلوم اإلسالمية العلوم التجريبية القائمة على منهج االستقراء والمالحظة" .2
فــدخول المــنهج التجريبــي إلــى أوروبــا كــان حــدثا عظيمــا شــكل نقطــة تحــول ومنعطفــا
تاريخيا في مسار المعرفة الغربية التي كانـت تـرزح تحـت التفكيـر النظـري الميتـافيزيقي ونقطـة
انطالق الثورة العلمية .
فالصراع بين الدين والعلم صراع له جذور متأصلة في تاريف الفكر الغربي وقد بـرزت
مالمحه أكثر في القرن الثامن عشرة وهي الفترة التي تبلـورت فيهـا العلـوم وبـرزت بشـكل فـائح
الحضــور ومــن ثمــة حصــر الــدين فــي حــدود ضــيقة ال تتعــدى جــدران الكنــائس والمعابــد وقــد
أطلــح علــى هــذا القــرن عصــر التنــوير وفيــه قــام الفالســفة والمفكــرون بمهاجمــة الكنيســة لــذلك
1

ينظر:جمال الدين عبد العزيز و عبد ه محمد األمين النعيم :مصدرية القرآن والسنة للمعرفة على الرابط:
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المرجع نفسه .
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يعتبـ ــر الـ ــبعض أنـ ــه لـ ــم يقصـ ــد بـ ــالتنوير سـ ــوى فهـ ــم الكـ ــون واسـ ــتيعابه واخضـ ــاعه لحاجـ ــات
اإلنسان".1
كمــا اتصــف هــذا العصــر أيضــا بهيمنــة النزعــة الوضــعية الماديــة علــى تفكيــر اإلنســان
حتى غدا الوجود وما فيه من موجـودات أشـياء قابلـة للحسـاب والتجريـب بمـا فـي ذلـك الكـائن
الحي واإلنسان إضافة إلى اعتبار المظاهر التي تتجلى في المادة الجامدة هي نفسها تتجلـى
في المادة الحية وتخضع كلتاهما لحتمية مطلقة تحددها شروط فيزيائية وأخرى كيميائية.
وشهد العصر الحـدي

2

اهتمامـا كبيـ ار بـالعلم إذ خـرج التقـدم العلمـي إلـى الوجـود كمـارد

راح يخضــع العــالم لمنطقــه وحركيتــه وتراكمــه دون أن يأبــه باإلنســان بــل تحــول اإلنســان مــن
كونــه غايــة فــي حــد ذاتــه إلــى كونــه وســيلة تســتخدم فــي ظــل العلــم المتحــرر مــن القيمــة كمــا
تحــول الفــرد فــي خضــم هــذا التقــدم العلمــي م ـن االكتشــافات واالخت ارعــات إلــى شــيء طبيعــي؛
تجــرى عليــه التجــارب أو تجــرى فــي بيئتــه دون االكتـ ار

بمــا ســينعكس عليــه وتحــول اإلنســان

من كونه غاية في حد ذاته إلى كونه وسيلة توظف وتستخدم؛ إذ تطبح على اإلنسان القوانين
نفسها التي تطبح على األشياء كما تحول كل شيء إلـى كـم يتفـاوت فـي درجـة تركيبـه وكـل
شــيء يخضــع للتقنــين الرياضــي البســيط وحتــى اإلنســان يــرد إلــى قـوانين المــادة البســيطة بــدال
من القوانين اإلنسانية المركبة. 3
وبعــد هيمنــة النزعــة العلميــة الماديــة علــى اإلنســان وعقــب التقــدم المــذهل الــذي حققــه
العل ــم كش ــف ع ــن ثغـ ـرات و مطب ــات أك ــدت تهميش ــه وخذالن ــه لانس ــان أكث ــر م ــن خدمت ــه ل ــه
(حادثة هيروشيما وناكازاكي مثال) وهذا ما جعله يفقد بريقه وبراءته ورونقه الموعـود ويكشـف
1
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ينظر :العمري حربوش ابستيمولوجيا الطب والبيولوجيا في فلسفة فرانسوا داغوني دار األيام للنشر و التوزيع

عمان األردن ط 2322 2ص .32
3

ينظر :سوزان حرفي حوا ارت مع الدكتور عبد الوهاب المسيري-الحداثة والعلمانية والعولمة -دار الفكر دمشح

ط .2332 2ص.12
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عن مالمحه الباهتـة ويـؤدى إلـى ظهـور توجهـات وتيـارات فكريـة سـارت جنبـا إلـى جنـب مـع
هذا التدفح العلمي الهائل و أخذت تنتقده و تدعو إلى ضرورة وصل العلـم بـاألخالق والـى
ضـرورة تواشـجه بالـدين و تـرفض النزعـة العلمانيـة البـاردة التـي تطبـح علـى المعرفـة و تنـزع
القداسة منها و تدعو إلى ضرورة مراجعة مسارها.
ومن هنا يهـتم البحـ
تبحـ ـ

بمشـكالية مسـتحدثة تختلـف عـن اإلشـكاليات الكالسـيكية التـي

ف ــي أفك ــار متعلق ــة بالمعرف ــة كماهيته ــا ووظيفته ــا ومص ــادرها وح ــدودها .وتتمث ــل ف ــي

إشكالية موصولة بالقيم تبح

في غايات المعرفة وفي كيفيات توجيهها في ظل هيمنـة العلـوم

التجريبية المادية في معظم حقول المعرفة وفـي ظـل الخيبـة المتواصـلة التـي يعيشـها اإلنسـان
جراء التقدم المحموم للعلوم وتجاهلها الكلي له.
ومــن ث ــم يج ــد البحـ ـ

مشــروعية انطالقت ــه ويكتســب أحقيــة الس ـؤال عــن الــرؤى التــي

تــتحكم فــي المعرفــة وتكشــف عــن مالمحهــا المقدســة أحيانــا والمعلمنــة أحيانــا أخــرى .ويهــتم
بالسؤال أيضا عن المسار التاريخي لعلمنة المعرفة ونزع القداسة منهـا؛ مستعرضـا البحـ

فـي

األخير رؤية المفكر المصري "عبد الوهاب المسيري" لقضية نزع القداسة مـن المعرفـة وقـراءة
مشروعه البديل المتمثل في إسالمية المعرفة.

أ
أ
أ
أ
أ
أ
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الفصل األول

مداخل مفهومية و صالت معرفية بين:
المقدس ،المنظور و المعرفة.
ّ
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تقتضي منهجية البح
حولها إشكالية البح

وبناؤه المتسلسل بسط المصطلحات المفاتيح التي تتمحور

وتتمثل هذه المصطلحات في" :المعرفة " la connaissance نزع

"القداسة "désenchantementو" المنظور  ." conception du mondeلذلك يتغيا هذا
الفصل تقديم مقاربات مفهومية للمصطلحات السالفة الذكر وكذلك البح

في عالقة المعرفة

بالقداسة وبالمنظور بمختلف أنواعه وما يترتب عن ذلك من إضفاء القداسة على المعرفة
( )Connaissanceأو تجريدها منها أي علمنتها.
لقد سخر المفكرون وعلماء االجتماع مجموعة من المقوالت لوصف الجوانب السلبية
للمجتمعات التي يقف و ارءها النموذج المادي المعلمن منها :التسلع التشيؤ التوثن نزع
السر عن العالم نزع القداسة عن العالم و ما يهمنا في بحثنا هذا مصطلح "نزع القداسة
عن العالم" .فما المقصود به بصفة عامة ؟ والمقصود بنزع القداسة من المعرفة بصفة
خاصة؟

أوال  :نـــــــــــــــــــــــــــــــــــزع القداســـــــــــــــــــــــة.
 -2.2المقدس في الثقافة الغربية .
يشكل االهتمام بالمقدس مساحة ال يمكن إنكارها في كل ثقافة من ثقافات
األمم؛ باعتباره مكونا حيويا للمجتمعات سواء البدائية أو الحديثة ويطرح المقدس عدة
إشكاليات؛ بدءا من تعريفه إلى وجوه تجلياته إلى اختالفه بين الثقافات لذلك يجدر بنا قبل
الخوض في مفهوم نزع القداسة البح

عن طبيعة المقدس ووجوده ووجوهه وتجلياته

ومعرفة ما إذا كان المقدس ثابتا في كل الثقافات أم أن كل ثقافة تنفرد بمقدس خاص بها
وهل المقدس هو السبب في ظهور نزع القداسة؟ أم أن هذا التجريد درجة من درجات
المقدس؟ وهل نزع القداسة ظاهرة متأصلة في المجتمعات القديمة؟ أم أنها حديثة العهد بهذا
العصر؟


لقد تم مقاربتها مفهوميا في المدخل.
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يقودنا البح

عن معنى" التقديس" في المعاجم والقواميس إلى أن المقدس في

الثقافة العربية يختلف عنه في الثقافة الغربية؛ فقد ورد" التقديس" عند ابن منظور بمعنى
"التطهير" و"التبريك" و َّ
تقدس أي تطهر .وفي

ْلأ
رر

ِ
ِ ِ ِ
سأ
التنزيل" ...أ رأرْ ُي أأنُ ر ب َُ أِبروْ رك رأأنلُ رقْ ُ

"...سنَ أل بقم أ.لَل ة أ( .)03ومعنى "نقدس لك" أي "نطهر أنفسنا لك" وكذلك نفعل بمن

أطاعك "نقدسه" أي "نطهره" .ومن هذا "بيت المقدس" أي البيت المطهر الذي نتطهر فيه من
الذنوب(.)1
فالمقدس في الثقافة اإلسالمية يتحدد بمعنى الطاهر وبالتالي فهو يختلف في معناه
عن المقدس في الثقافة الغربية وهذا ما تطالعنا به موسوعة "الالند" )André (1876-1963

 Lalandeإذ وردت "القداسة" sainteté/متضمنة في الخير األسمى وهي بهذا تختلف عن
الفضيلة.
وقد فرق "كانط" ( )Immanuel Kantبين الفضيلة و القداسة وذلك على الرغم من
ذهابه إلى اعتبار القداسة متضمنة في الخير األسمى ففي القداسة يجري فعل الخير بحكم
النزوع والمحبة وفي الفضيلة يجري بحكم الواجب وبحكم الطاعة الخالصة للقانون وبمجاهدة
الميول الحسية.(2)
ُيفهم من هذا أن القداسة تحصل لدى اإلنسان عن طيب خاطر إذا لم يدخل فيها

اإلكراه أو اإلحساس بالجبر فالحرية تجعله ينساق إليها بدافع االحترام والمحبة ال اإلرغام
والجبر.
1
2


ابن منظور :لسان العرب المحيط :دار الجيل بيروت دار لسان العرب بيروت ط 1مادة قدس ص ص .22 33
اندريه الالند :موسوعة الالند الفلسفية المجلد الثال

منشورات عويدات بيروت باريس ص.2222

لهذا قال أن اإلنسان عندما:

: .2يستطيع بلوغ حالته األخالقية تكون الحالة هي الفضيلة أي االستعداد للخير و ليست القداسة هذه التي
تدعي امتالك طهارة كاملة لالستعدادات اإلرادية.

 .2عندما ينقلب الخوف التبجيلي النزوع واالحترام إلى محبة يحصل اإلنسان كمال استعداد أخالقي مكرس
بكامله للقانون.
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وال يختلف فهم "اليبنتز" )2222-2222( Gottfried Wilhelm Leibnizللقداسة عن
فهم "الالند" فقداسة ه عنده ليست شيئا آخر سوى الخير األعظم.1
تعني كلمة "المقدس" ( )sacréعند الرومان القدماء" الشخص أو الشيء الذي
رجس" 2فالكلمة تتوزع بين استحالة إمكانية اللمس و بين
يستحيل لمسه دون أن ُيرجس أو ُي َّ
إمكانية االنتهاك في حالة تحقح هذا اللمس .ولن يكون هذا التفكير فيه إال شكال من أشكال
مالمسة المقدس أي ترجيسه.
أما المقدس فهو ما ينتسب إلى نظام أشياء منفصل مخصوص ال يقبل االنتهاك ما
يتعين عليه أن يكون موضوع احت ارم ديني من قبل جماعة من المؤمنين .وللمقدس معنى
أخالقيا شديد التداول إذ نتحد

عن الخاصية المقدسة للشخص اإلنساني بهذا المعنى

يرتبط المقدس بالقيمة المطلقة المحددة للواقع ومعنى أضعف قليل التداول ينتسب إلى التعبد
(الموسيقى المقدسة) الموضوعات المقدسة .3
والمقدس أيضا هو الذي له عالقة بالدين والعبادة هذا ما يجعله موضوعا لالحترام
والتبجيل والخوف المقدس يمثل ويجسد الغامض وغير المعلوم والذي يجب أن يحترم على
هذا النحو .ويمثل الدنيوي نقيض المقدس وهو المجال الخالص لانسان خارج المجال
اإللهي. 4

1

يوسف خياط :معجم المصطلحات العلمية والفنية عربي فرنسي أنجليزي التيني المجاد السابع دار الجيل

بيروت دارلسان العرب بيروت دط دت ص 122
2
3

روجيه كايوا :اإلنسان والمقدس تر:سميرة ريشا المنظمة العربية للترجمة بيروت لبنان ط 2323 2ص.12
اندريه الالند :موسوعة الالند الفلسفية المجلد الثال

منشورات عويدات بيروت باريس ص.2221

Louis-marie morfaux :vocabulaire de la philosophie et de sciences humaines,Armand

4

Colin,Paris,1980,1999,p321.
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يعتبر الدنيوي ( )profaneنقيض المقدس وكالهما يشكل نموذجا للتكون في
العالم ووضعين وجوديين معتمدين من اإلنسان على طول تاريخه.1
والفرق بينهما يكمن في أن المجال الدنيوي هو مجال الشائع والمألوف مجال
التصرفات التي ال توجب أي احتياط بل تبقى ضمن الهامش المتروك لانسان كي يمارس
فيه نشاطه بحرية و بالعكس يبدو عالم المقدس عالم الخطر أو الممنوع إذ ليس يسع الفرد
االقتراب منه من دون أن يستفز قوى ال سلطان له عليها قوى يشعر أنه عاجز عن
مقاومتها لكن كل طموح ال يحظى بمؤازرتها محكوم عليه باإلخفاق ألنها مصدر كل
جبروت و كل نجاح وحظوة على أن ما يجدر بنا التوجس منه لدى التماس هذه األمور هو
أن نكون أولى ضحاياها.2
ويعادل المقدس بحسب رأي "ميرسيا إلياد" )2212-2232( Mircea Eliadeالقوة"
كما يعادل الحقيقة بامتياز أيضا إن المقدس مشبع بالكينونة .فعندما نقول" قوة مقدسة" فهذا
يعني في آن واحد حقيقة وخلودا وفاعلية وتعارض المقدس بالمدنس ما هو إال تعارض بين
الحقيقي والمزيف.3
ويماثل"دوركهايم"  )2222-2111( David Émile Durkheimالمقدس باإللهي
ويعتبره ابتكا ار جمعيا وهذا ما يجعله يتميز بالتعالي عن حياة األفراد الدنيوية .وسماته هذه
تجعله ال يستطيع التعايش مع ما يعارضه ويهدمه سوى بكيفية مفارقة ومتوازية.4

1

ميرسيا إلياد  :المقدس والمدنس

 2211ص.22
2


تر  :عبدالهادي عباس المحامي دار دمشح للطباعة والنشر والتوزيع ط 2

روجيه كايوا :اإلنسان والمقدس تر :سميرة ريشا المنظمة العربية للترجمة بيروت لبنان ط 2323 2ص.22
كاتب ومؤرخ أديان وفيلسوف وروائي روماني

شغل كرسي أستاذ تاريف األديان في جامعة شيكاغو

في أدب الخيال وأدب الرحالت والسير الذاتية وتاريف األديان وفلسفة األديان.
3
4

ميرسيا إلياد  :المقدس والمدنس ص ص.21 22

نورالدين الزاهي  :المقدس والمجتمع دار إفريقيا الشرق المغرب دط  2322ص .22
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وله مؤلفات

لكن أحد الباحثين يرفض أن يكون المقدس هو اإللهي بل يكون فقط إحدى تعبيراته
أو تجلياته أو شكل من أشكال االقتراب منه.1
فالمقدس عند "دوركهايم"  Émile Durkheimدائما هو قوة المجتمع وطاقته التي
يموضعها أفراده بعد تمثله في أشكال خارجية.2كما أنه نتاج لفظته الجماعة ووضعته ضمن
خانة الممنوع المحضور المتعالي المرعب المرهب.
والجالل نفسه يضفيه "روجيه كايوا"  )2221-2222( roger cailloixعلى المقدس
حينما يقول "المقدس يبع

في النفس مشاعر الرهبة واإلجالل إنه يبرز كمحضور محفوف

بالمخاطر فكل من تجاسر على لمسه حل به عقاب تلقائي وفوري تماما كما يحرق اللهب
اليد التي تمتد إليه إن المقدس يكاد يكون على الدوام ما ال يستطيع المرء أن يقربه ويبقى
على قيد الحياة".3
يبدو من خالل هذا القول أن المقدس طاقة خطيرة تهدد كل من يتج أر على المساس
به أو التقليل من شأن قدسيته .ومن الصفات التي يتميز بها المقدس إضافة إلى خطورته
غموضه؛ فمهما حاولنا التقرب منه وحاولنا إنارة جوانبه الخفية ألفيناه يتعمح في إبهاميته ألن
" المقدس دائما مغلف بالخفي ويتحكم فيه أهل الخفاء الذين يجمعون بين ما يغوي ويرهب
ويسحر".4
لذلك ينصح اإلنسان باستمالة هذه الطاقة واستخدامها بلطف لمصلحته مع ضرورة
اتقاء األخطار المالزمة باستعمال قوة يصعب إحكام السيطرة عليها إلى هذا الحد علما أنه
بقدر ما يكون الهدف الذي يسعى إليه الطالب عظيما تتضاعف ضرورة تدخلها ويصبح

1

المرجع السابح ص .21

2
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استخدامها محفوفا بالمخاطر إنها قوة ال تقبل التدجين وال التحلل والتجزئة قوة كاملة ال
يجوز فيها القسمة حيثما وجدت ".1
يبدو المقدس طاقة يصعب ترويضها أو التعامل معها بعفوية لذلك تم تحذير
التجر على هذا العصي الذي يأبى
أ
اإلنسان من المجازفة أو المخاطرة أو المساس به أو
التمرس واللين.
من خالل رصد السمات التي تميز المقدس يبدو أنه تم تهويله و تبجيله

فهل

يستحح فعال وصفه بهذا الكمال والتناهي؟ وهل هذا يقتصر على المقدس الغربي فقط أم
على المقدس العربي اإلسالمي؟ وهل هذا يتعلح بالمقدس في العصور القديمة فقط أم
بالعصر الحدي

أيضا؟

وتجدر اإلشارة إلى أن البعض ال يعتبر المقدس صفة تملكها األشياء في حد ذاتها
بل هو عطية سرية متى فاضت على األشياء أو الكائنات أصبغت عليها تلك الصفة.2
والمقدس أيضا تجربة وجدانية تحيل إلى نوعية العالقة التي يقيمها مع شيء ما أكثر
مما تحيل إلى الشيء ذاته. 3
فالمقدس حسب هذا الكالم هبة خفية تشيع بنورها على األشياء
الجالل واالحترام

فتكسوها ازدواجية

وتتخلح تلك العالقة الوجدانية المقدسة بين الشيء والذات

االنسانية و تستميله كل االستمالة و تغرس فيها ازدواجية الجمال و الجالل و االفتتان
والذعر و الهلع في آن.

1

روجيه كايوا  :اإلنسان والمقدس ص .23

2
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3
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لكن امتالك األشياء لهالة القداسة حسب "دوركهايم" ال يحدد حقيقة المقدس ألن كل
األشياء المقدسة ليست بالضرورة موضع احترام؛ فالزنجي ال يتورع عن ضرب صنمه كما أن
بعض البدائيين يستعملون طرقا عنيفة للحصول على ما يرغبون فيه من آلهتهم.1
يظهر المقدس في تجليات وتمثالت تتراوح بين المكان المقدس فبعض األمكنة
ذكرها عند اإلنسان المتدين شعو ار خاصا يتمثل في االحترام واإلجالل والتقدير

يحد

والتعظيم قد يتمثل المقدس في زمان



أشياء



على تحيين زمن بدئي مقدس وقد يتجلى في

يبع

تم إضفاء القداسة عليها واعطائها طابعا مقدسا.

وعلى سبيل المثال أيضا تمثل بعض المدن قيمة معينة في عقول اليهود ووجدانهم
الجمعي وهو السبب الذي دعاهم لتقديس تلك المدن بالذات دون غيرها (أورشليم/القدس)
التي تحتوي على الهيكل المقدس والذي ُيعرف بهيكل سليمان والذي صار منذ ذلك الوقت
رمز الدين اليهودي األقدس مدينة "الخليل" أيضا تسمى عند اليهود (حبرون) وبذلك االسم
ورد ذكرها عدة مرات في التوراة والعهد القديم وسبب تقديس اليهود لها أنها العاصمة األولى
للدولة اإلسرائيلية كما أنها األرض التي شهدت إقامة عدد من كبار رموز اليهودية المبكرة
1


منوبي غباش  :المقدس مجلة دراسات فلسفية الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية ع 2321 2ص.222
كمثال عن األمكنة المقدسة نجد الفتحة الموجودة في قمة الجمجمة التي تلعب دو ار رئيسيا

فمن هذا المكان تطير

الروح في لحظة الموت وقد تكسر الجمجمة للموتى لتسهيل ذهاب الروح .وقد وجد هذا المعتقد صداه في أوروبا وآسيا
أين يعتقد أن روح الميت تخرج من المدخنة ومن ثقب الدخان ومن السقف  .مارسيا إلياد :المقدس والمدنس ص.22


يعرف االنسان نوعين من الزمن دنيوي ومقدس واألزمنة المقدسة قابلة دوريا لالستعادة فمثال بالنسبة للديانات

البدائية يمثل اليوم األول للخلح حدثا بار از و العمل اإللهي األكثر عظمة و إحياء ذكرى هذا الخلح يلعب دو ار هاما
في كثير من األديان
العالم "عندما يمر عام

فالعالم الجديد يتطابح مع اليوم األول للخلح والسنة هي البعد الزمني للكون
والعيد الديني أيضا هي إعادة تحيين لحد

ويقال "انقضى

بدئي "لتاريف المقدس" وممثلوه هم اآللهة أو

الكائنات النصف إلهية  .ينظر مرسيا إلياد المقدس و المدنس ص.13 12


من بين التجليات الكونية لألشياء المقدسة نجد الحجارة

فالحجارة عند بعض المجتمعات البدائية تصنف ضمن

كونها تكشف للبشر القوة والصالبة واالستم اررية

ويتمتع بالقوة

المقدسات
وعدم الكسر

الحجر يبقى دائما هو ذاته ال يتغير أبدا

وبالتالي يكشف الحجر لانسان ماهية وجود مطلح خارج الزمن بالمقابل تكشف الشمس طريقة أخرى

للوجود فهي دوما في حركة وتبقى ال متغيرة

فالتجلي الشمسي يترجم القيم الدينية لالستقاللية والقوة والسيادة

والذكاء .ينظر:مارسيا إلياد المقدس والمدنس ص ص .221 222
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فالنبي إبراهيم عاش فيها جزءا من حياته بعدما قدم من العراق وكذلك عاش فيها إسحاق
ويعقوب من بعده عليهم السالم.1

 -2.2المقدس في الثقافـــــة اإلسالميـــة:
يعد المقدس في الثقافة اإلسالمية على غرار باقي الثقافات بنية مهمة وعنص ار حيويا
بمساهمته في تشكيل مقوماتها وصنع خصوصياتها التي تنفرد بها وتختلف بها عن باقي
الثقافات فهل المقدس اإلسالمي يتمايز فعال عن غيره من المقدسات؟ وكيف يمكن تحديد
المقدس؟ هل بتعارضه مع الدنيوي كما عند الغرب أم بطرق أخرى؟ وفيما يتجلى المقدس
اإلسالمي؟
يتميز المقدس اإلسالمي بتعددية الداللة وتشعب إحاالته فقد يرتبط المقدس بالمؤمن
في عموميته في صيغة التقديس ليدل على الصالة والتعظيم والتكبير والتطهير أو بالمؤمن
المعين في األنبياء وأقطاب الصوفية والوالية كرموز مقدسة ويعني أيضا أولئك الذين
استطاعوا الجمع بين الطهارة الذاتية والعرضية مثلما قد تطلح على المالئكة في صيغة روح
القدس ليدل على من ُخلح من طهارة وقد يطلح على المالئكة؛ وقد يطلح على المكان في
صيغة بيت المقدس أو المسجد الحرام أو مكة المكرمة؛ قد يطلح أيضا على الزمان في

صيغة األشهر الحرم ليعني الحظر والمنع وكذا االحترام الناتج عن حرمة األوامر اإللهية.2
يبدو أن المقدس اإلسالمي ليس مفارقا بل متراتبا بحضوره في الزمان والمكان
والذوات وهذا ما يجعله غير متعارض أو مناقض للدنيوي بل إن الدنيوي يمثل موقعا داخل
فضاء المقدس.

1

محمد يسري :لماذا يقدس اليهود هذه المدن بالذات؟ https://raseef22.com/article/94657
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الطبيعة في اإلسالم مكان صالح إلقامة الصالة مالم يدخل عليها ما يدنسها سواء فعل اإلنسان و الحيوان أو
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والمقدس أيضا ال يترادف مع

لفظة الحرام والمحرم فالمقدس هو أصل الحرام

والمحرم وليس العكس فقد يؤدي التحريم إلى التقديس لكن بعد أن تكون معالم المقدس قد
تحددت .
والدنيوي في التصور اإلسالمي ال يعارض المقدس وال يوازيه لكن المدنس يحمل
نوعا من التعارض مع المقدس على اعتبار أن المدنس هو ما يقابل الخبي

والخبي

بدوره

درجات أعالها النجاسة الروحية التي تطلح على الكافر أو األشياء المحرمة.
فالنجاسة في التصور اإلسالمي تهدم الطهارة وتزيحها خاصة في درجاتها
العليا في حين الدنيوي غير ذلك إذ هو مجال تلتقي وتحتك ضمنه كل الحدود و لذلك
يحمل الدنيوي وضعه المتميز في المنظومة الثقافية اإلسالمية إنه حاضر بحدوده المتحركة
داخل المقدس والمدنس.
وهذه العالقة المتميزة للمقدس بالدنيوي تجلي لنا موقع الحالل والحرام وتنظم العالقة
بينهما وتعمل على الحفاظ على توازنهما.1
فالحالل يوجه األفراد نحو الدنيا بكل ما تزخر به من طيبات بينما الحرام يذكر
المؤمن بحدود ه و أوامره ونواهيه الشرعية لكن يجب الحذر من هذا الرأي فبعض الحالل
يبغضه ه كالطالق مثال أو يتجنبه المؤمن مخافة أن يؤدي ذلك إلى الحرام؛ كخزن المال
أو تطيب المرأة...الف .ومن ثمة ليس الحرام فقط من يوجه اإلنسان نحو ه بل حتى
الحالل.2
فما يفهم مما سبح أن الدنيوي في الثقافة العربية اإلسالمية ال يتعارض مع
المقدس بل يتعايشان و ينعش أحدهما اآلخر فالزواج مثال رابطة دنيوية لكنها تندرج ضمن
دائرة المقدس.

1

نور الدين الزاهي  :المقدس و المجتمع ص .12
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وللمقدس اإلسالمي سمات تجعله يتميز عن المقدسات األخرى أهمها :
.2

ديناميته وحركيته األمر الذي يجعل تعريفه وتحديده بالتعارض

والتوازي مع الدنيوي أم ار ال شرعية له .
.2

إن المقدس يشمل حقل القداسة أو الوالية لذلك فهو أشمل منها ألنه

ال يقتصر على الذوات فحسب بل يحيل إلى المكان والزمان.
.2

تداخله الكبير مع الديني والتصاقه باإللهي/الطاهر والذي ال يجعله

متماهيا معه بل المقدس اسم لالهي لكنه ليس رديفا له 1؛ لذا يعرفه نور الدين
الزاهي "بأنه حقيقة أو طاقة سيالة وسارية في الزمان والمكان والذوات؛ ال يمكن
ضبطها في شكلها الملموس فقط داخل النصوص بل البد من التوجه نحو التاريف
والمجتمع.2
فالمقدس حسب هذا القول طاقة تبدو تمثالتها بعد ه في أزمنة أمكنة وشخصيات
إسالمية .وقد تتجلى في بعض العناصر التي يضفي عليها المجتمع القداسة

وفي هذا

يقول نورالدين الزاهي" يطلح المقدس على ه سبحانه وتعالى في صيغة قدوس ومقدس
وقدس تعني الطهارة و التنزيه وقد يرتبط بالمؤمن في عموميته في في صيغة التقديس ليدل
على الصالة والتعظيم والتكبير والتطهير أو بالمؤمن المحدد في األنبياء وأقطاب الصوفية
والوالية في صيغة القديسين والمقدسين أو ملك القدس ليعني أولئك الذين استطاعوا الجمع
بين الطهارة الذاتية والعرضية مثلما يطلح على المالئكة في صيغة روح المقدس ليدل على
من ُخلح من طهارة وقد يطلح على المالئكة؛ وقد يطلح على المكان في صيغة بيت
المقدس أو المسجد الحرام أو مكة المقدسة ؛ليدل على حظيرة المقدس أي ما يحضر فيه ما

1

ينظر نور الدين الزاهي :المقدس اإلسالمي ص.22
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يعارض القدس أي الطهارة وقد يطلح أيضا على الزمان في صيغة األشهر الحرم ليعني
الخطر والمنع و كذا االحترام الناتج عن حرمة األوامر اإللهية".1
المالحا من خالل إي اردنا للمقدس في الثقافة الغربية واإلسالمية أنهما يختلفان في
المفهوم

وفي العالقة التي تجمع المقدس بالدنيوي

فبينما هما يتناقضان عند

الغرب يتعايشان في المقدس اإلسالمي.
لم يبح اإلنسان خاصة الغربي موصوال بالمقدس ومتشبثا به ومحافظا عليه بل
سعى إلى القطيعة معه واالنفكاك عنه تدريجيا– حتى وان لم يكن ذلك بصفة كلية -ففكرة
المقدس قد هيمنت على الثقافة البشرية طويال إلى غاية مجيء القرن الثامن عشرة إذ
صاحب هذا القرن"أفول المنظومات المقدسة بفعل مطارق المفكرين والفالسفة واألدباء الذين
دعوا إلى أنوار العقل إذ ثمة حاجة إلى تبيان إلى أي مدى كان انبثاق مقوالت التنوير
والحداثة بمثابة حركة تدنيسية كان من أهدافها تجريد العالم من سحره وهو ما تجسد في
مفهوم نزع الطابع المسيحي عن الواقع

2

 Dechristianisationوازاحة المسيحية وظهور

العلمنة ) )Sécularisationرفض اإلنسان الالديني المقدس الديني وسعى إلى أن يتجرد
من كل أشكال القداسة والى تخليص العالم منها وراح يعتقد أن حريته ال تكتمل إال عندما
ينزع عن العالم كل أشكال السحر وكل أصناف القداسة .وتعتبر العلمنة خاصية أساسية
للحداثة الفكرية والعلمية وأنها مسار للبح

والنظر والتفسير انطالقا من الواقع المعطى مع

رفض استبعاد اللجوء إلى عالم خفي لتفسير الظواهر وقد ارتبطت العلمنة الحديثة بحركة

1

نوالدين الزاهي  :المقدس اإلسالمي ص.22
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حدثت إزالة المسيحية عن الواقع في فترة الثورة الفرنسية إذ كان المواطنون خاللها يحولون الكنائس إلى مستشفيات

ومدارس ومآو للشباب وكان الثوار يستبدلون صليب السقوف بساريات األعالم ونحوت المصلوب من الخشب الميت
باألشجار الحية و سرعان ما اختفت النعوت المختلفة التي كانت تسمي صاحب مذه نفي األلوهية ...الف :ميشال

أونفري :نفي الالهوت – فيزياء الميتافيزيقا -تر:مبارك لعروسي منشورات الجمل بغداد  2322ص .21
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جذرية تستهدف نزع السحر عن العالم " "Désenchantementبمعنى النظر إلى األشياء
كما هي دون هالتها المقدسة أو دون أبعادها المقدسة.1
ويعتبر مصطلح " نزع القداسة " "Désenchantementمصطلحا أساسيا بالنسبة
لهذا البح

لذا سأحاول أن أورد بعض أصوله فما المقصود بنزع السحر عن العالم؟ أو

نزع القداسة عن العالم؟ و من أبرز من قال به؟

 -2.2مقاربة مفهومية لمقولة "نزع القداسة"
تعني كلمة  Désenchantementفقدان الوهم كأن يشعر شخص ما بخيبة أمل
وذلك من خالل اكتشافه حقيقة تم تجريدها من طبيعتها الساحرة و الغامضة.
وترادف Desappiontement Deconvenue Deception Désenchantement

وكلها تصب في معنى خيبة األمل فالفتيات الصغيرات مثال عند متابعتهن مثلهن األعلى
من خالل الكتب أو أحالم اليقظة عندما تصطدم بالحقيقة تصاب بنوع من خيبة األمل .
وتحمل  Désenchantementأيضا معنى غياب األمل والحماس والشعور بالضجر
والمرار بسبب فقدان الوهم.2
وتعني عبارة نزع السحر عن العالم أو "خيبة األمل من العالم"االنخفاض في
المعتقدات الدينية أو السحرية وتزامن ذلك مع فقدان المعنى في العالم بسبب التفسير
العلمي إذ أصبح كل شيء قابل للتفسير فلم يعد اإلنسان يسعى إلى معرفة األشياء
الخفية.3

منوبي غباش  :المقدس مجلة دراسات فلسفية

1

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن الجمعية الجزائرية للدراسات

الفلسفية ع  2أفريل  2321ص ص . 221 222
2

ينظرwww.cntrl.fr/definition/désenchantement :

3

ينظرhttp//fr:

.wikipedia.org./wiki/max Wiber et http://fr wikipedia.org./wiki/Marcel

.Gauchet
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فبعد أن حرصت المجتمعات التقليدية على المحافظة على االعتقادات والطقوس
واالرتباط بالزمن األول ؛عبر معاودة متواصلة وتقديس الماضي بوصفه زمن البدايات
دشنت المجتمعات الحديثة حداثتها بزعزعة هذه المقدسات والقطع مع المقدس فحدثت
اإلطاحة بالنموذج األسطوري والديني لصالح تنصيب نموذج آخر ومنح السيادة ألشكال
بديلة وجديدة هي الحقائح العلمية و االكتشافات التقنية فتم استبدال سيادة اآللهة بسيادة
اآلالت.1
وتم تحرير العالم من الخرافة وانهارت الطريقة التي كان يرى بها االنسان العالم
وكأنه مليء بالقوى السحرية والروحية وبالقوى التي تحكم كونا غامضا وتمت زحزحة فكرة
المقدس واألسطوري واستبدالهما بأنوار العقل ألنه بهما يرى اإلنسان العقل كما لم يره من
قبل فقد دعا "إيمانويل كانط"  Emmanuel Kantإلى عقل أنواري تكون وظيفته نقد
المنظومات المقدسة وسلف القداسة والسحر عن االنسان وعن العالم معا وبهذا يكون
اإلنسان الحدي

قد اختار نمطا جديدا في الحياة ينأى عن تعظيم األساطير ومختلف

المقدسات ويمجد مقدسا جديدا يتمثل في االكتشافات العلمية التي تقدم له تفسيرات
وتساعده على إيجاد إجابات لمعظم أسئلته أي أن االنسان الحدي " إذا كان قد كف عن
النظر إلى السماء فمن ذلك لم يمنعه من أن يصنع آلهة جديدة " 2و أبرز آلهة صنعها
االنسان على اإلطالق هي العلم والتكنولوجيا.
ويعني مصطلح نزع السحر عن العالم أيضا" إعادة بناء العالم األرضي المحسوس
والمادي و الجسدي".3

1

ينظر :محمد الجوة  :الحقيقة المقدسة ضمن كتاب االنسان المقدس دار محمد علي الحامي تونس ص.32

2

لونيس بن علي  :النقد والمقدس في انزالقات النقد :من نقد الدين إلى النقد الديني.ص .1

3

لونيس بن علي  :المقدس والدين .ص.2
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إذ في العصر الحدي

طغى االهتمام بالمادي وبكل ما هو محسوس ومرئي سواء

كان طبيعة أو جسدا أو أشياء أو غير ذلك على حساب العالم الروحي الذي تم تهميش
جوانبه الخفية المفعمة باألسرار.

 -4.2األصول المعرفية لمقولة " نزع القداسة"
واذا أردنا تتبع األصول المعرفية لمقولة نزع القداسة فعلينا أن نعود إلى بعض
األسماء التي ارتبطت بها ومن أشهرها على اإلطالق :

 -2.4.2ما س فيبر )2223-2122 (Max Wiber
عرف مصطلح نزع السحر عن العالم واشتهر عن عالم االجتماع األلماني "ماكس
فييبر" لكنه استعاره و اقتبسه من الشاعر األلماني "فريديريك شيلر" Johann Christoph

) )2131-2212( Friedrich von Schillerوقد تبناه "ماكس فييبر" ليتوسل به في التعبير
عن طبيعة مجتمع الحداثة "المعلمن" إذ اعتبر أن نزع السحر عن العالم هو أحد أبرز
مظاهر الحداثة باإلضافة إلى الديقراطية  الفردانية البيروقراطية

 



.

فييبركــارل إيميـل ماكســيميليان(ماكس) عــالم اجتمـاع ألمــاني و التحــح بجامعــات هايـدلبرغ وبـرلين و جوتنجــان عمــل

أسـ ــتاذا لاقتصـ ــاد و لاجتمـ ــاع و كـ ــان يـ ــرفض أن يطلـ ــح عليـ ــه وصـ ــف عـ ــالم اجتمـ ــاع .ينظر:تـ ــوم بوتومـ ــور :مدرسـ ــة
فرانكفورت تر :سعد هجرس دار أويا طرابلس ليبيا ط 2332 2ص .2332


الديمقراطية  :حكم الشعب  democratieحالة سياسية تكون فيها السيادة للمواطنين كافة بال تمييز على أساس

المولد والثروة والقدرة .أندريه الالند موسوعة الالند الفلسفية ص .212


تعد الفردانية من اهم المفاهي م المركزية التي قامت عليها الحداثة الغربية التي أطلقت حرية الفرد و مكنته من

االنطالق نحو التطوير و اإلبداع

والفردانية هي القيمة األساسية للمجتمعات الحديثة والفردانية تكون فيها السيادة

والحرية الحقيقية والكامنة للفرد والمغاالت في تأكيد اهميته وهذا نجذه في المجتمعات الغربية وفي األيديولوجيا الحديثة

للمجتمعات المتطورة

والفرد في تلك المجتمعات يكون غير قابل لالختزال وال يمكن إخضاعه بوصفه صاحب اإلرادة

العليا والكينونة المستقلة بذاتها بعيدا عن ارتباطات الجماعة

وبالتالي تكون صفة الفردانية متصدية للبنى والتراكيب

االجتماعية التي أنتجت تصورات أشد أصولية تعزز مكانة الفرد .ينظر  :إيناس رزاق مطيع  :الفردانية ومستقبل
الجماعات التقليدية

دراسة أنثروبولوجية ميدانية في مدينة الديوانية

 2322العراق .ص .32
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مجلة القادسية للعلوم االنسانية العدد  11سنة

كما أن نزع السحر عن العالم إشارة لتصور اإلنسان الحدي
الالدينية حي

المقدس للنظرة العلمية

لم تعد األرض مركز العالم وال اإلنسان مخلوق على هيئة اإلله وال المجتمع

محكوم بخطة إلهية مسبقة كما يتوجه كل حراك اجتماعي نحو أهداف عقالنية بخالف
المجتمعات التقليدية التي يراها "ماكس فييبر" حديقة كبرى مسكونة باألرواح.1
إن النظرة العلمية الحديثة التي أقصت الدين من حيزها قلبت نسح تفكير االنسان
واعتقاداته التي كان يرى فيها الثبات واليقين الذي ال يزعزع وقوضت السرديات الدينية
الروحية التي كانت تروى على مسامعه وتم ابدالها بعقالنية صارمة ال مجال فيها
للروحانيات.
والمدخل لفهم عملية العلمنة عند "فييبر"-حسب عبد الوهاب المسيري -يتمثل في
الترشيد فما المقصود بالترشيد ؟ وما عالقته بنزع القداسة عن العالم ؟
يعرف "ماكس فييبر" الترشيد بأنه " تزايد الضبط المنهجي على كل مجاالت الحياة على
أساس تصورات علمية وقواعد ومبادئ عامة تستبعد الوالءات التقليدية والوسائل السحرية
والمرجعيات المتجاوزة لعالم الحواس والمادة بل والمبادئ الفردية بحي

يدرك اإلنسان أن

العالم يتحرك وفقا لقوانين عقالنية مادية قابلة لالكتشافات ( كامنة فيه) ال وفح قوى غامضة
غير محسوبة مستعصية على الفهم".2



يرتبط ه ذا المصطلح بالمكاتب اإلدارية و ما يوافقها من سلطة وهيبة

و المعنى السائد للبيروقراطية يشير إلى

إساءة استعمال السلطة و التمسك بحرفية اإلجراءات و المماطلة في إنجاز األعمال .وعند فيبر التنظيم البيروقراطي
يحمل معنى إيجابيا إذ هو نموذج من الهيمنة الشرعية العقالنية تُبنى فيه السلطة على أساس قانوني يحدد بشكل
مجرد و موضوعي و علمي أساليب ممارستها بطريقة تلغي الوالءات الشخصية و يجعل السلطة ُممارسة لصالحيات

ُمثبتة قانونا و الطاعة في تنفيذ األوامر ال تعود إلى شخص الرئيس اإلداري وانما تعود إلى اللوائح القانونية التي تستند
إليها السلطة  .ينظر :عبد الستار إبراهيم دهام :التنظيم البيروقراطي إزاء الفكر اإلداري المعاصر:إطار نظري مجلة
جامعة األنبار اإلقتصادية و اإلدارية العراق ع 2331 2ص ص .32.31
1
2

http// ar.wikipedia.org/wiki

عبد الوهاب المسيري  :العلمانية تحت المجهر عزيز العظمة دار الفكر دمشح ط 2333 2ص .22
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والترشيد أيضا هو"عملية تنميط وفرض النماذج الكمية والبيروقراطية على الواقع
المادي اإلنساني حتى يمكن توظيفه وهي عملية ستزداد وتائرها إلى أن يصل الترشيد إلى
قمته اإلمبريالية؛ فتتم السيطرة على كل جوانب الحياة ويتحكم اإلنسان في الواقع وفي نفسه
و يتحول المجتمع بأسره إلى حالة المصنع وهذه هي لحظة نهاية التاريف والفردوس
األرضي هذه اآللة تجبر األفراد على أن يشغلوا أماكن محددة لهم ومقررة مسبقا ويقوموا
بأدوار مرسومة وهذه البيئة اآللية ستزيد وال شك الفعالية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع
زيادة كبيرة ولكنها تهدد الحرية الفردية وتحول المجتمع إلى فقص حديدي خصوصا وأن
الفرد في المجتمع الحدي

هو فرد مفتقد للمعنى ومن ثم فهو شخصية هشة من الداخل ال

تشعر باألمل وال بالمقدرة على التجاوز فهي التقف على أرضية صلبة من المعنى".1
فالترشيد كما يبدو خطة ممنهجة لزيادة التحكم في خطى اإلنسان الحدي

استنادا

إلى رؤية علمية تكاد تكون خالصة واستبعاد وازاحة كل المرجعيات المتجاوزة لعالم المادة
والتعامل مع الموضوعات بعقالنية حادة إضافة إلى تهميش كل ماهو غيبي سري خفي
متجاوز فتصبح الحياة جافة مفتقرة للمعنى والقيم فيها تشبه قفصا حديديا تكاد تنعدم فيه
معاني الحياة .لكن ما عالقة الترشيد بنزع السحر عن العالم ؟ أو بنزع القداسة ؟
للترشيد جوانب إيجابية إذ هو يزيد من فعالية المجتمع ويعظم إنتاجه و يقوم بتنظيمه
وضبطه في مختلف الميادين لكن بالمقابل للترشيد مناطح قاتمة مظلمة فقد وصف "ماكس
فييبر" الترشيد بأنه" نزع السحر عن العالم "  Désenchantement of the wordوالفعل
" "Desenchantفي اللغة اإلنجليزية فعل مبهم؛ إذ يحمل معنيين أحدهما إيجابي واآلخر
سلبي فتارة يحمل معنى" إزالة الغشاوة" وهذا معنى إيجابي إذ يرى اإلنسان األمور على ما


القفص الحديدي  :عبارة استعملها ماكس فييبر لوصف وضع االنسان في المجتمع الحدي

المجتمع واالنسان

و ترد العبارة بأشكال أخرى في كتابات جورج لوكاتش وجورج زيمييل

بعد أن يتم ترشيد

وهي ذات عالقة وثيقة

بكثير من المصطلحات النقدية مثل التشيؤ التسلع والتي تعني كلها تحول االنسان سجينا للعالم واألشياء و السلع مع

خضوعه لقوانينها .الموسوعة ص .211
1

عبد الوهاب المسيري  :الفلسفة المادية وتفكيك اإلنسان دار الفكر دمشح ط 2332 2ص .221
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هي عليه ولكنه يعني أيضا" خيبة األمل والظن" وهو معنى سلبي بمعنى أن االنسان حينما
يعرف حقيقة شخص ما فمن الصورة المثالية المضيئة تسقط لتحل محلها صورة واقعية
مظلمة.1
واختيار هذا المصطلح المبهم من "فييبر" كان مقصودا كونه مناسبا لوصف المشروع
التحديثي الغربي" الذي بدأ بأوهام االستنارة المضيئة في أن يعتمد االنسان على عقله المادي
وحسب فيزيل كل الغشاوات التي تراكمت عليه عبر عصور الظالم السابقة و يرفض أية
غيبيات أو مثاليات أو مطلقات ليصل إلى الجوهر المادي الحقيقي لألشياء وكان من
المفروض أن هذا سيؤدي إلى سعادة اإلنسان وسيطرته على نفسه و على العالم ولكن
اإلنسان عندما فعل ذلك وجد أن ما يهيمن هو الواحدية المادية وأن ما فعله هو تفكيك
اإلنسان حين رده إلى عناصره المادية فق ْد فقد العالم (اإلنسان والطبيعة) سحره وجالله
وجميع عناصر القداسة والسر فيه فأصبح مادة محضة

وأصبح كل شيء فيه محسوبا

ويمكن السيطرة عليه و حوسلته ولذا فمن المصطلح يترجم أحيانا بعبارة" خيبة العالم"و" تشيُّؤ
العالم".2
واذا علمنا أن التشيُّؤ ) )reificationهو تحول العالقات بين البشر إلى ما يشبه
العالقات بين األشياء (عالقة آلية غير شخصية) ومعاملة الناس باعتبارهم موضوعا للتبادل
(تحويل البشر إلى وسيلة باعتبارهم أشياء) وحينما يتشيأ اإلنسان فمنه ينظر إلى مجتمعه
وتاريخه نتاج جهده وابداعه باعتبارهما قوى غريبة عنه تشبه قوى الطبيعة المادية التي
تفرض على اإلنسان فرضا من الخارج وتشبه العالقات اإلنسانية أشياء تتجاوز التحكم
اإلنساني.واإلنسان المتشيء ذو ُبعد واحد قادر على التعامل مع األشياء بكفاءة غير عادية

1

ينظر :عبد الوهاب المسيري العلمانية تحت المجهر ص .233

2

ينظر :المرجع نفسه ص ص .232 233
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من خالل نماذج اختزالية بسيطة ولكنه يفشل في التواصل مع البشر بسبب تركيبتهم
المركبة.1
فنزع القداسة والتشيؤ يلتقيان في إضفاء البعد المادي على اإلنسان وعالمه واختزال
أبعاده المفارقة والمتجاوزة وردها إلى أبعاد مادية وتجاهل طبيعة األنا اإلنسانية الثرية التي
هي عبارة "عن مجموعة كبيرة من األفكار واآلمال والخوف والحب والشوق".2
وتوجد مصطلحات ال تنأى عن نزع السحر عن العالم إن لم نقل أنها تحمل المعنى
نفسه منها نزع القداسة نزع السر خيبة األمل والفراغ الروحي.
فنزع القداسة عن العالم ترجمة للكلمة الفرنسية " "Désacralisationالتي تعني -عند
عبد الوهاب المسيري -نزع القداسة عن الظواهر كافة ( اإلنسان والطبيعة ) بحي

تصبح ال

حرمة لها وينظر إليها نظرة طبيعية /مادية صرفة ال عالقة لها بما وراء الطبيعة أي أن
نزع القداسة عن العالم هو نتيجة حتمية لايمان بفعالية القانون الطبيعي في مجاالت الحياة
كافة( الطبيعة واإلنسانية العامة والخاصة ) واذا ما تم ذلك فمن العالم يمكن أن يصبح مادة
استعمالية يمكن توظيفها والتحكم فيها وترشيدها وتسويتها وحوسلتها وهو أمر يستحيل إنجازه
إن كانت هناك قداسة في المادة وان كانت هناك حرمات تضع حدودا على سلوك االنسان
وعلى حريته .ونزع القداسة يعني فرض الواحدية المادية على الكون بحي

يسري قانون واحد

على كل األشياء .ونزع القداسة يؤدي إلى ظهور نزعة إمبريالية لدى االنسان فهو ينظر إلى
العالم باعتباره مادة نافعة له يمكنه توظيفها لحسابه.3
ونزع السر عن الظواهــــــــــــــر  :ترجمة للكلمة اإلنجليزية  Demysteryويرى عبد
الوهاب المسيري أن أقرب كلمة للسر هي الغيب وتستخدم لتشير إلى أن اإلنسان والظواهر

1

عبد الوهاب المسيري :دراسات معرفية في الحداثة الغربية مكتبة الشروق الدولية ط 2332 2ص ص .22 21

2

جعفر عباس حاجي  :نظرية المعرفة في اإلسالم مكتبة األلفين الكويت ط 2212 2ص .212

3

عبد الوهاب المسيري  :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية نموذج تفسيري جديد دار الشروق القاهرة
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ط2

كافة تحوي بداخلها من األسرار و الغيب ما ال يمكن الوصول إليه وأن على اإلنسان أن
يدرك هذا ويدرك أن عقله لن يحيط بكل شيء ألن العالم يحوي أس ار ار

فهو عالم

متنوع كل ظاهرة فيه تحوي قد ار من التفرد .أما كلمة " "Mystifyفتشير إلى عملية تعمية
واعية ومقصودة ويرى كثير من دعاة االستنارة( في اإلطار المادي) أن مهام العقل هي نزع
األسرار عن كل الظواهر (ومنها اإلنسان) وتفكيكها وردها إلى قوانين الحركة المادية العامة
( ورؤيتها في إطار الواحدية المادية) وبذلك تصبح الظواهر كافة متشابهة واضحة قابلة
للدراسة. 1
يبدو أن هذه المصطلحات السالفة الذكر وان اختلفت تسمياتها فمنها تجتمع على
معان موحدة تتمثل في إزاحة العنصر اإلنساني

والعنصر الغيبي المتجاوز

المفارق واحالل العنصر المادي على معظم الظواهر والنشاطات المتعلقة باإلنسان
واالحتكام إلى العقالنية الخالصة .

 -2.4.2داريوش شايغان )...2125( Daryush Shayegan 
من الذين تطرقوا إلى نزع السحر عن العالم "داريوش شايغان" الذي يعتبر أن نزع
السحر عن العالم يعني العقلنة الثقافية؛ وهجر النظرة الصوفية للمجتمع والعالم التي ظلت
سائدة في العصور القديمة وكذلك فقدان الرموز واألساطير الدينية لقيمتها الرمزية وقد تسبب
هذا الفقد للرموز فيما يعرف بخيبة األمل والفراغ الروحي .ويحمل الفن الحدي -خاصة
الرواية-مسؤولية سد هذا الفراغ الناشل عن نزع السحر و الرموز في العالم".2

1

المرجع نفسه  :ص.212



مفكر إيراني معاصر بارز ومنظر اجتماعي .مختص في الفلسفة المقارنة

اشتهر بكتاباته عن الحضارات

الشرقية و عالقتها بالحضارة الحديثة  .يعد أول من استخدم مصطلح حوار الحضارات من أشهر كتبه " :ما الثورة

الدينية" " أوهام الهوية" " األصنام الذهنية و الذاكرة األزلية " ينظر : https : // ar.wikipedia.org/wiki:
2

ينظر :نزع السحر عن العالمhttps :// ar.wikipedia.org/wiki :
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ال يختلف فهم "داريوش شايغان" عن الفهوم األخرى التي تجتمع كلها على أن نزع
السحر عن العالم؛ يعني تجريد العالم من النظرة الدينية والروحية والرموز واألساطير التي
كانت تحكم المجتمعات القديمة وتبني النظرة الدنيوية للحياة.

 -2.4.2سيد حسين نصر)...2222(
اهتم "سيد حسين نصر" بموضوع المعرفة من حي

جانبها القيمي

األخالقي فدرس بعمح كيف تم تجريدها من القداسة من خالل تتبع مسيرة علمنتها
تاريخيا كما قدم أهم تجليات هذه العلمنة و اعترض على المعرفة الحديثة التي " أضاعت
الرؤية التوحيدية

تلك الرؤية التي تربط المعرفة بالحب واإليمان والدين بالعلم والالهوت

بكل دوائر الهم الفكري ضاعت مخلفة وراءها عالما من التحاوز ( االنقسام إلى أحياز)
تختفي فيه الوحدة ألن القدسية صارت هما ثانويا وفي هكذا عالم يسعى أصحاب الذكاء
الروحي و العقلي إلى إعادة اكتشاف الجذور التقليدية واالشتغال العام للذكاء الذي يسب من
جديد على المعرفة وظيفتها األس اررية ويمكن اإلنسان أن يدمج حياته مجددا مع أساس هذا
المبدأ التوحيدي الذي ال ينفصل عن الحب واإليمان واعترض على المعرفة التي تهمش
النظرة التوحيدية ودعا إلى ضرورة تحريك الجهود وسعى إلى معرفة تنبني على طهارة
العقل واحترام اإلنسان تتعالح مع وظيفتها األس اررية وتتواشج مع الحكمة.1



سيد حسين نصر إيراني المولد

تعنى بالت ار

أستاذ الديان بجامعة جورج واشنطن

من أشهر مؤلفاته :المعرفة والمقدس

تاريف الفلسفة الفارسية

مقدس ينظر :سيد حسين نصر  :الحاجة إلى عالم مقدس

القاهرة مصر  2322ص .22
1

ينتمي إلى مدرسة الحكمة الخالدة و التي
اإلنسان و الطبيعة

تر :حمادة أحمد علي عمر نور الدين

سيد حسين نصر :نزع القداسة عن المعرفة في الغرب تر :محمود يونس ص .22
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الحاجة إلى عالم
دار نيويورك

 -4.4.2تشارلز تايلر)... 1931( Charles Taylor 
يعتقد "تايلر" في كتابه العصر العلماني "" A Secular Ageأن الدين لم يعد
إجباريا بل خيا ار من خيارات عديدة في المجتمع الحدي

وهذا لموجة العلمنة الكاسحة التي

أدت إلى إفراغ الكنائس وفصل الدولة عن الحياة اآلخروية .ويعتبر تايلر تراجع فكرة ه
وكل ما يمت للروحانيات والدين بصلة أمام الحداثة والعلم والديمقراطية فكرة غير مقنعة
للغاية ألجل هذا حمل "تايلر" على عاتقه مهمة إثبات أن فكرة ه ال تزال متواجدة وبقوة
في العالم ويتجلى ذلك في التدين الذي أخذ أشكاال أخرى بعيدا عن مؤسساته .ومهمة تفكيك
فكرة "وفاة اإلله" التي أعلنها "نيتشة" في نهاية القرن التاسع عشرة وفكرة حصون اإليمان
التي تآكلت .يرفض "تايلر" هذين الفكرتين ويصر على أن ه مازال يمأل حياة اإلنسان في
كل مكان وفي كل تفاصيل حياته اليومية ألن اإلنسان في كل مكان بحاجة ماسة إلى
االعتقاد و لو بعيدا عن المؤسسات الدينية.1
يتوصل"تايلر" إلى أن العلمانية لم تقتل الدين عندما نجحت نزعاته االنسانية بتحويلها
إلى قيم روحية ويراها غير مناقضة للدين ولكنها إعادة لتعريفه وتحول في السياق الذي
ينتشر فيه االعتقاد لذا يأمل "تايلر" أن تأخذ الحداثة بكل تناقضاتها ومآسيها بيد الدين الذي
يخلص اإلنسان من هيمنة العقل ويؤدي به إلى الكمال.
تناول "تايلر" مقولة إزالة السحر عن العالم التي تعود إلى "ماكس فييبر" والتي
هيمنت على عصرنا وطبعت المجتمع الحدي

بسبب اعتماد اإلنسان الغربي على العقل

أكثر من الدين وهذا اإلجراء أدخل اإلنسان في كون ممل وروتيني مدفوعا بقواعد بدال من
أفكار؛ وهي العملية التي تعرف أوجها مع البيروقراطية

التي يديرها متخصصون بال روح

 تشارلز مارغريف تيلو فيلسوف كندي من مونتريال بالكيبيك ُ.يعد أحد أبرز الفالسفة المعاصرين في مجال الفلسفة
السياسية و الفلسفة األخالقية .تُرجمت أعماله إلى أكثر من عشرين لغة.
1

ينظر :محمد أوريا  :الحاجة للدين في العالم الحدي

على الرابط ribatalkoutoub.com/? p =1999:

75

وباحثون عن المتعة بال قلب وهذا ما يطلح عليه "ماكس فيبر"القفص الحديدي" للحياة
الحديثة.
ومع اعترافه بهذه النظرة الفيبرية رغم قتامتها فمنه يضعها جانبا من أجل رؤية أكثر
تفاؤال يجدها عند "إيميل دوركهايم"  )2222-2111( Émile Durkheimالذي يرى أن أشكال
المجتمع تحتوي على ممارسات جد عميقة للمقدس و يرى أن الدين المتأصل في النظم
االجتماعية الحديثة شكل من أشكال مقاومة التغريب و القوى المادية للعلمنة .1

 -5.4.2مارسيل غوشييــــه)...2222( Marcel Gauchet 
ارتبطت مقولة نزع السحر/القداسة عن العالم أيضا بالفيلسوف الفرنسي "مارسيل
الذي ألف كتابا بعنوان " نزع السحر عن العالم" Désenchantement du

غوشيه"

 mondeسنة .2211
بح

"مارسيل غوشيه" عن وضع الدين في زمن الحداثة ومدى تأثير هذه األخيرة

على الدين فتوصل إلى أن زمن الحداثة هو زمن" الخروج من الدين" وهذا الخروج كان
نتيجة تهميش الدين ومحاكمة الماضي لكن عملية النزع هذه ال تمثل قطيعة مع اإليمان
باهلل وال تعني أن الناس أصبحوا ال يؤمنون باهلل ألنهم لم يكونوا أقوياء اإليمان به من قبل
في كل األحوال فماذا يقصد "مارسيل غوشيه" بالخروج من الدين ؟
تعني عبارة "الخروج من الدين" الخروج عن التنظيم الديني للعالم لهذا السبب لم نفهم
المجتمعات القديمة حي

أنها كانت منظمة دينيا وكانت تحدد في الوقت نفسه نوع السلطة

السائدة فيها ونوع العالقة بين األفراد وشكل المجموعات...هذا البنيان الكامل هو الذي راح


فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي .أحد مؤسسي علم االجتماع الحدي

وقد وضع لهذا العلم منهجية مستقلة تقوم على

النظرية .والتجريب في آن معا .أبرز آثاره" في تقسيم العمل االجتماعي"و"قواعد المنهج السوسيولوجي".
1

ينظر :محمد أوريا  :الحاجة للدين في العالم الحدي



على الرابط ribatalkoutoub.com/? p =1999.:

فيلسوف ومؤرخ فرنسي يعمل مدي ار للدرسات بالمدرسة العليا لألبحا

في العلوم االجتماعية مركز األبحا

السياسية ريمون آرون .من أهم مؤلفاته "فك السحر عن العالم"و"التاريف السياسي للدين" ( )2211و" الدين في
الديمقراطية" ( )2221و"الشرط السياسي" ( )2331و"من أجل فلسفة سياسية للتربية" (.(2322
76

يتفكك شيئا فشيئا في مجهود استغرق خمسة قرون وصوال إلى عصرنا بموازاة اإلصالح
الديني ثمة حد

يبرز على أنه معاصر تماما :هو ظهور السياسة الحديثة الذي ولد على

مدى قرن كامل مفهوم الدولة الحدي

.يمكنك إذن أن ترى كيف أن مسا ار سياسيا ومسا ار

دينيا يغيران معطيات اإليمان بشكل كلي".1
فالخروج من الدين حسب هذا الفهم هو التفلت من قبضة الدين الذي كان يفرض
سلطته على الحكم السياسي والتنظيم االجتماعي لمدة قرون ومراجعة هذا التدخل وذلك
بقلب الموازين عن طريح تهميش الدين وتقليص دوره والمطالبة باستقالله عن بقية
المؤسسات الدنيوية بعد أن كان يتمتع بوزن هائل ويتحكم في كل شيء .
يعني الخروج من الدين أيضا :
.2

على المستوى السياسي :تغيير النظام إذ تغير النظر إلى النظام

السياسي على أنه وسيط بين السماء و األرض أو بين اإللهي و البشري و تم تبني
شكل سياسي مبني على حطام المقدس وتحويله إلى نظام ُدولتي قائم من طرف

مجتمع جديد.
.2

على المستوى القانوني :الخروج من الدين يثبت القطيعة بين البنى

االجتماعية القائمة على عدم المساواة وعلى نظام طبقات صارم وقاس والدخول إلى
نظام المساواة القائمة على الحقوق .وهكذا فالسياسة ليست وسيلة بين اإلله والبشر
وانما هي عقد اجتماعي بين أعضاء متساوين ومن هنا فمصدر التشريع والقوانين
هو اإلنسان وليس اإلله .

1

خالد يا يموت :فك السحر عن العالم أم عودة الدين إلى الحياة العامة

غوشييه https://aawsat.com/home/article/799616
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على الرابط  :الدين والسياسة عند مارسيل

.2

على المستوى التاريخي :يظهر الخروج من الدين عبر تغيير المحور

الزمني وعدم االلتفات إلى الماضي والنظر نحو المستقبل ومحاولة بنائه أي تحويل
وجهة العالم البشري نحو المستقبل و التخلي عن القوانين القديمة.1
أي الخروج من الدين على المستويات السابقة يعني إحدا

القطيعة مع اإللهي

وازاحته من التدخل في مختلف الشؤون االنسانية والتسليم بالعلمنة كبديل في مختلف
الميادين.
وتجدر اإلشارة إلى أن الخروج من الدين ال يعني االختفاء النهائي للدين وانما
تضاؤل وظيفته في الساحة السياسية بعد أن كانت المجتمعات القديمة تعتمد عليه وعلى
األساطير اعتمادا كليا .2ويتوصل "مارسيل غوشيه" إلى أن الخروج من الدين أحد

تحوالت

ونتائج باهرة تتمثل في:
)2

التحول في المعتقدات.

)2

تطور رؤية الفرد لذاته مع مرور الوقت إذ أن المواطن الحدي

هو

الذي يطرح عنه خصوصياته ليندمج في المجتمع العالمي وهو المشرع على
المستوى األخالقي وهو الذي يحارب من أجل األنا ضد المحددات التاريخية
واالجتماعية وهو الذي يبح

عن الخصوصية على عكس المواطن في العهود

الماضية ؛ الذي كان يتخلص من األنا من أجل الدخول في حوار مع اآلخرين لكن
اآلن يسعى إلى إثبات خصوصيته أوال .
)2

الشعور باالنتماء يجب أن يكون في شكل جماعي ومقبول وهذه

االنتماءات تعمل ضمن نطاق ذاتي ال عالقة له بالرسائل أو الحقائح التي يجب أن
: Du désenchantement du monde a la crise de la democratie . p 14 :Marcel Gauchet et

1

les sciences hummaines.
http://www.francescoconiglione.it/Francesco_Coniglione/Attivita_dottorato_2011_files/Cha
rles,%20Gauchet%20texte%2006-10-11.pdf.

2
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تحملها هذه االنتماءات وكذلك االنتماءات الدينية ينظر إليها على أنها تعريف للذات
وليست وحيا لرسالة عالمية وملزمة.
)2

في الماضي كان يتم االقتطاع من الخصوصية من أجل المشاركة في

الحياة العامة ويمكن اآلن استعمال ذلك باسم الهوية الخاصة أو الخصوصية.
)1

يتم اليوم استدعاء الهويات الدينية من أجل إحياء الشعور بالمشاركة

في الحياة العامة ويتم هذا االستدعاء من طرف السياسة التي تحتاج إلى وسطاء
روحانيين ودينيين يتم االعتراف بهم بسهولة واذا تم استغالل السياسة للدين فهذا ال
يعني أن السياسيين يريدون إعادة الدين إلى لعب دوره السابح واالعتراف بالمعتقدات
ألن الخالف و الحال هذه سوف يبقى قائما بين السياسة والدين.
)2

المجتمع الديمقراطي يقبل الحرية الدينية وال يفكر مطلقا في ضرورة أن

يكون لجميع أفراده نفس المعتقدات الدينية.
)2

ظهرت في المجتمعات الحديثة ظاهرة الرجوع إلى الدين الذي يشكل

شكال من أشكال الفردانية وليس رغبة في الخضوع والتعصب الديني.1
بعد انحصار المد الديني وتراجع تكوينه في مؤسسات الدولة والمجتمع المعاصر
واقتصاره على الممارسة الفردية التي تخضع لنوع من التصور الفردي بعيدا عن مفهوم
الجماعة للدين يتساءل مارسيل غوشيه عن حال الكنائس في عصرنا هل ستفرغ ؟ وهل
سيختفي الدين نهائيا ؟
ال يمكن للدين حسب "مارسيل غوشييه" أن يختفي ألنه عنصر ضروري إذ غالبا
ما يتم إرجاع الكينونة أو الوجود إلى فرضيات دينية كما أن المجتمعات التي تخرج من
الدينية تترك أفرادها حائرين أمام أنفسهم وهذا ما يفسر انفجار المشاكل النفسية و تفاقمها

1

ينظر :المرجع السابح :ص ص 22.21
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إضافة إلى أن الذي يعطينا اإلجابة هو األسئلة عن هوياتنا وبناء ذواتنا واألسباب التي
تفسر نجاحنا وفشلنا وعالقاتنا مع اآلخرين وعن األسئلة التي تبح
إن أطروحة مارسيل غوشييه التي تتحد

عن معنى الوجود.1

عن ظاهرة فريدة اختصت بها المجتمعات

الحديثة والمتمثلة في الخروج من الدين تتعارض مع أطروحة "كليفورد كيرتز"

 )2332-2222( Clifford Geertzالذي يؤكد أن الدين ال يزال يلعب دو ار مهما من خالل
قوة المسيحية في هذا العصر سواء من ناحية الرموز أم من جهة النسح االجتماعي
والمعرفي الذي ال تزال قادرة على إنتاجه وأن عقلنة الفعل االجتماعي لم تتملص بالكامل
من الثقافة الدينية التي ظلت تسكن ضميره رغم موجة العلمنة العاتية. 2
والرأي نفسه يأخذ به "ريتشارد تارناس" الذي يقر باكتساح العلمنة لشتى مناحي
الحياة وتضاؤل درجة اإليمان عند اإلنسان الغربي وسيطرة النظرة العلمية الحديثة التي
أضحت بمثابة الدين الجديد رغم ذلك إال أنه مازال للمسيحية قلبا نابضا يقول" حرصت
النظرة العلمانية العالمية – بقدر أقل من الوعي في الغالب – على استبقاء عناصر جوهرية
من المسيحية ومن أبرز هذه العناصر جملة القيم األخالقية المسيحية واإليمان المطور
مدرسيا بعقل اإلنسان وبقابليته فهم الكون تجريبيا ". 3
وأحد

الخروج من الدين تغيي ار جذريا في تصور الفرد لنفسه وفي العالقة بينه وبين

اإلله وفي نظرته إلى العالم و الطبيعة إذ تالشت تلك التفسيرات المتصفة بطابع الجالل
والسحر البراق والتي تضمر إيمان اإلنسان بالغيبيات وحلت محلها تفسيرات علمية
تجريبية مادية يجملها "ريتشارد تارناس" في إطار حديثه عن سمات النظرة الحديثة للعالم
فيما يلي:
1

ينظر:المرجع السابح :ص .22

2

خالد يا يموت :فك السحر عن العالم أم عودة الدين إلى الحياة العامة

غوشييهhttps://aawsat.com/home/article/799616
3

على الرابط  :الدين والسياسة عند مارسيل

ريشارد تارناس  :آالم العقل الغربي – فهم األفكار التي قامت بصياغة نظرتنا إلى العالم – تر:فاضل جكتر ط2
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لم يعد الرب القادر هو خالح الكون وسيده والمتحكم في كل

.2
تفاصيله

بل غدا ظاهرة ال شخصية خاضعة لحكم قوانين طبيعية

منتظمة وقابلة للفهم حصريا من منطلقات فيزيائية و رياضية بفعل عقل
اإلنسان الجبار فقد جرى إبعاد الرب عن الكون المادي بوصفه خالقا ومهندس
عمارة فبات عقال أعلى و سببا أوال عكف على توطيد الكون المادي و قوانينه
الثانية ثم انسحب ونأى بنفسه عن أي مزيد من الفاعلية المباشرة أكثر منه ربا
للحب للمعجزات للخالص أو التدخل التاريخي .وفيما بقي الكون في القرون
الوسطى مشروطا على الدوام بالرب فمن الكون الحدي

بات أكثر استقالال

وأكثر اعتمادا على نفسه بواقعه الوجودي األكبر ومع تضاؤل أي واقع رباني
أو إلهي متعاليا كان أم كامنا.1
.2

ثقلت كفة الروحانيات على كفة الماديات لقرون طويلة في

العالم الغربي قبل أن يتعرض هذا النظام لقلب جذري يصير فيه العالم المادي
بؤرة اهتمام اإلنسان إذ ثمة ترحيب غير معهود بالمد العلماني واحتضان حميم
لهذا العالم و لهذه الحياة بوصفهما مسرح الملحمة اإلنسانية كلها مسرح سيرة
اإلنسان بقضها و قضيضها و حل محل النبذ الديني التقليدي للوجود األرضي
المبتذل بوصفه امتحانا عسي ار مؤقتا تمهيدا للحياة األبدية وبات طموح اإلنسان
أكثر ترك از على التحقح العلماني.2
.2

استطاع العلم الحدي

أن يخطف إعجاب واهتمام وثقة الغربيين

ويتمركز كدين جديد ويعود ذلك إلى العقل الغربي التجريبي الذي استطاع أن
يحل محل العقيدة والوحي اإللهي إذ بالتدريج "تمت تجزئة ميداني الدين
والميتافيزيقا إلى أقسام وعد من األمور الشخصية الذاتية التأملية المتميزة
1

 :المرجع السابح ص .222

2
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بعمح عن المعرفة الموضوعية العامة للعالم التجريبي بات اإليمان والعقل
مفصولين تماما ونهائيا والتصورات المنطوية على أي واقع متعال باتت تعد
على نحو متزايد فوق مستوى قدرة اإلنسان على المعرفة مهدئات مفيدة لطبيعة
اإلنسان العاطفية إبداعات خيالية محببة جماليا فرضيات تأويلية قد تكون
قيمة دعايات سياسية اقتصادية إسقاطات ذات دوافع سايكولوجية أوهاما
مفقرة للحياة أمور خرافية تافهة بال معنى".1
.2

خالفا للنظرة المسيحية للقرون الوسطى صار اإلنسان الحدي

أكثر استقاللية من الناحية الفكرية والنفسية والروحية وتم تآكل المؤسسات
الدينية والبنى المؤسسية التي تبطل وتحد من حح اإلنسان في العيش المستقل
والتعبير الفردي عن الذات كما حد

تحول جذري في المعرفة التي كانت

غايتها " بالنسبة إلى مسيحي العصر الوسيط إطاعة مشيئة الرب الفضلى فمن
غايتها بالنسبة لانسان الحدي

هي ابتكار أفضل وسائل جعل الطبيعة تمتثل

إلرادة اإلنسان عبر توظيف العقل الذي أنعم الرب به على اإلنسان ثم ما لب
أن انطفأت تماما في ضوء اإليمان بأن من شأن عقل اإلنسان الطبيعي
وانجازاته العلمية أن تتمكن تدريجيا من تحقيح حقبة طوباوية علمانية مطبوعة
بالسلم بالحكمة العقالنية باالزدهار المادي وبهيمنة اإلنسان على الطبيعة
أما شعور اإلنسان بالخطيئة األصلية وبالسقوط وبالذنب البشري الجماعي فقد
تراجع أمام نوع من التأكيد المتفائل لتطور اإلنسان الذاتي واالنتصار الالحح
للعقالنية و العلم على آيات جهل اإلنسان و معاناته و شروره االجتماعية".2

 -6.4.2نزع القداسة عن العالم عند عبد الوهاب المسيري :

1

المرجع السابح  :الصفحة نفسها.

2
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ال يخفى على القارئ أن عبد الوهاب المسيري في نقده للحداثة وتحليالته التي
يطالعنا بها؛ يبدو من خاللها متأث ار بما جاء به "ماكس فييبر" في نقده لمجتمع الحداثة
المعلمن والمثخن بالخيبات و الغارق في الصيرورة التي ال حدود لها والمتميز بخشونته
المادية هذا الزمن المعلمن أجبر اإلنسان على تغيير نظرته للحياة والعالم؛ إذ استبدل النظرة
اإلنسانية الروحانية الناعمة لتحل محلها نظرة مادية خالية من الميتافيزيقا إذ لم يعد اإلنسان
إزاءها يحدق إلى السماء أو يحن إلى ميتافيزيقاها أو إلى أي مطلقات متجاوزة وما جعل
"فاكالف هافل"



 )2011 -1936( VáclavHavelيصف هذا الزمن بأنه زمن إلحادي إذ

يقول":هذا الوضع له عالقة بأننا نعيش في أول حضارة ملحدة (مادية) في التاريف البشري لم
يعد الناس يحترمون ما يدعي القيم الميتافيزيقية العليا التي تمثل شيئا مفعما باألسرار وأنا
ال أتحد

هنا بالضرورة عن إله شخصي وانما أي شيء مطلح متجاوز هذه االعتبارات

األساسية كانت تمثل دعامات للناس و أفقا لهم ولكنها ُفقدت اآلن وتكمن المفارقة أننا
بفقداننا إياها نفقد قبضتنا على المدنية التي أصبحت تسير بال أي تحكم من جانبنا فحينما
أعلنت االنسانية أنها حاكم العالم األعلى في هذه اللحظة نفسها بدأ العالم يفقد ُبعده

اإلنساني".1

وهذا المصطلح استقطب اهتمام الكثيرين من بينهم عبد الوهاب المسيري وتعني"مقولة
نزع القداسة عن العالم عنده" إزاحة المقدس عن كافة الظواهر(اإلنسان والطبيعة) بحي
وينظر إليها نظرة طبيعية مادية صرفة
تصبح قيمتها من قيمة األشياء وتصبح ال حرمة لها ُ

ال عالقة لها بما وراء الطبيعة أي أن نزع القداسة عن العالم هي نتيجة حتمية لسريان
اإليمان بفعالية القانون الطبيعي في مجاالت الحياة كافة و إذا ماتم ذلك فمن العالم (اإلنسان
و الطبيعة) يمكن أن يصبح مادة استعمالية يمكن توظيفها و التحكم فيها وترشيدها وتسويقها


1

فاتسالف هافيل بالتشيكية ) (Václav Havelرئيس تشيكي سابح وكاتب مسرحي.
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و حوسلتها



وهو أمر من المستحيل إنجازه إن كانت هناك قداسة في المادة وان كانت

هناك حرمات تضع حدودا على سلوك اإلنسان وعلى حريته".1
ويعني " نزع القداسة عن العالم" أيضا " فرض الواحدية المادية على الكون بحي
يسري قانون واحد على كل األشياء ونزع القداسة يؤدي إلى ظهور نزعة امبريالية لدى
اإلنسان فهو ينظر إلى العالم باعتباره مادة نافعة له يمكنه توظيفها لحسابه".2
يبدو من خالل هذين التعريفين أن نزع القداسة عن العالم يتحقح وفح خطوتين
مهمتين تتمثل الخطوة األولى في تهميش المقدس واالعتراض عليه وتجريد معظم مظاهر
الحياة من آثاره والخطوة الثانية تتمثل في االعتراف بالقانون الطبيعي كدين جديد يحل محل
اإليمان بالغيبيات والماورائيات وتقبل سريانه على اإلنسان والطبيعة في آن.
وال يخفى أن غياب هالة القداسة استجد معه مجموعة من المشكالت على صعيد
بنيات مختلفة سياسية اجتماعية أخالقية وأخطرها على اإلطالق المعرفية باعتبار المعرفة
تمثل أهم تحد في هذا العصر فمذا ُجردت من عنصر القداسة ستصبح امبريالية الهدف منها

هو" زيادة التحكم وحي

ال توجد قداسة أو حرمات أو مرجعيات أخالقية فمن اإلنسان يتأله

ويصبح مرجعية ذاته ال حدود لعمليات الغزو التي يقوم بها أو على محاولته هزيمة اآلخر
وتوظيفه و استغالله ".3
والمعرفة التي يقصدها المسيري ليست المعرفة في مقابل الجهل و إنما " المعرفة كما
تم فهمها وتصورها ونشرها في العالم بواسطة الحضارة الغربية إنها المعرفة التي أصبحت
هي نفسها مشكلة إذ أنها فقدت غايتها الحقيقية بسبب تصورها غير القويم بحي

أنها قد

جلبت الفوضى واالضطرابات في حياة االنسان بدل أن تكون سبب أمن وسالم وعدل إنها
معرفة تدعي تصوير الحقيقة والتعبير عنها ولكنها ال تنتج إال االضطراب والتشويش والشك

1

كلمة نحتها المسيري لتدل على تحويل اإلنسان و الطبيعة إلى وسيلة.
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2
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فهي ترفع الشك و الظن إلى مصاف -العلمية -منهجيا معتبرة الشك أداة معرفية صحيحة
ومهمة في البح

عن الحقيقة إنها معرفة جلبت–وألول مرة في التاريف -الفوضى

واالضطراب في مملكات الطبيعة الثال

أعني مملكات الحيوان والنبات والجماد". 1

إن المعرفة المقصودة من خالل هذا النص هي المعرفة التي أشكلت على اإلنسان
وأدخلته بمعية الكائنات األخرى في مأزق وعلة ذلك عدم تعاضدها مع القيم اإلنسانية
والمرجعيات األخالقية في سبيل تحقيح السكينة الوجودية لانسان بل عملت على تهديد
كيانه؛ وذلك عن طريح تشبعها بروح التجريب المنفصل عن القيمة؛ والشك الذي ال يقين
غيره واهتمامها بالوسائل على حساب الغايات وانحرافها عن غاياتها ومقاصدها الحقيقية
المتمثلة أساسا في الوصول إلى ه وتحقيح السعادة لانسان.
ومن أهم مميزات المعرفة الحديثة أنها "معرفة محايدة مشربة بروح الحضارة
الغربية ومن ثمة فهي ليست بالضرورة معرفة حقيقية وصحيحة وانما هي تفسير وتأويل
للحقائح وفقا لرؤيتها الكلية للوجود ونظرتها العقلية للحقيقة باعتبارها الحضارة التي تمارس
اليوم األثر األكبر في صياغة المعرفة ونشرها".2
زيادة على هذه السمة يعتبر التقدم هو الركيزة األساسية للمنظومة المعرفية
المادية ففكرة التقدم تستند إلى أن المعرفة اإلنسانية ستظل تتراكم بشكل مطرد ومع تزايد
التراكم ستزداد المعرفة ومن ثمة سيزداد تحكم اإلنسان في بيئته.3
تقبع المعرفة الغربية خلف النموذج المادي أوالمعرفة ما هي إال تجل من
تجلياته والنموذج المعرفي الغربي الحدي

هو نموذج عقالني نفعي مادي وهو الكامن

وراء معظم المعارف والعلوم ويتبدى ذلك من خالل مصطلحات هذه العلوم ومسلماتها

1

سيد محمد نقيب العطاس :مداخالت فلسفية في اإلسالم والعلمانية

تر :محمد طاهر الميساوي دار الفجر

(ماليزيا) دار النقاش(عمان األردن) ط 2333 2ص .211
2
3
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ومنطلقاتها ومناهجها وتفاصيلها واجراءاتها وهذا النموذج المعرفي هو من أكثر النماذج
شيوعا وسطوة فاالستعمار الغربي كمثال توسل بهذا النموذج النفعي المادي قام بهزيمة
العالم واقتسامه وما يعطي الشرعية لهدا النموذج كون النزوع المادي ليس شيئا مستوردا
وانما هو كامن ومتأصل في نفس اإلنسان لذا يظن الكثيرون أن هذا النموذج هو نموذج
منطقي عقالني عالمي يعبر عن الطبيعة البشرية في كليتها ال عن جانب منها فحسب".1
لكن من خالل هذه السمات التي يتسم بها النموذج المادي سنتبين كيف أنه يعبر عن
جزء من الطبيعة البشرية وليس كلها وذلك من خالل تصور اإلنسان والطبيعة والمعرفة
تصو ار خالصا يسعى إلى نزع القداسة من هذه العناصر الثال :
.2

التصور المادي يذهب إلى أن العالم نسح كلي طبيعي مادي

متماسك وفي حالة حركة دائمة مستمرة وأنه يتسم بالسببية الصلبة الكاملة أي أن
كل شيء له سبب مادي وأن (أ) ستؤدي حتما إلى (ب) دائما وأبدا إن تكررت
الظروف نفسها وكأن معرفة الكون هنا معرفة مطلقة ال نسبية فيها .
.2

تعتقد المنظومة المعرفية الغربية (المادية الحديثة) أن مركز الكون

كامن فيه وليس متجاو از له وهذا يعني أن اإلله إما غير موجود أساسا أو أنه
موجود ال عالقة له بالمنظومات المعرفية واألخالقية والداللية والجمالية فالعالم
يوجد داخله ما يكفي لتفسيره والمنظومات المعرفية واألخالقية والداللية والجمالية يتم
تأسيسها وتطويرها بالعودة إلى هذا العالم وهذا الزمان أي أن ثنائية الخالح
والمخلوق تصفى تماما وتصبح مسألة دنيوية أو زمنية.
.2

العالم كل متصل واحد حلقاته متشابكة متالحمة وال توجد فيه ثغرات

أو فراغات يسير نحو االتزان والحركة المطردة يخضع لمنطح تطوري فالكائنات

1
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كلها في حالة تطور وتقدم مستمر ال تراجع فيه و لذا فكل الكائنات قابلة للتحول
والتغير وكأن كل شيء يتكون في النهاية من جوهر واحد وحيد يتمثل في المادة.
وفي التصور المادي يكاد يكون ال وجود لفارق بين الطبيعة واإلنسان فاإلنسان
إذا كان كيانا مختلفا عن الطبيعة فمنه سيشكل ثغرة وانقطاعا في النظام الطبيعي
المادي المستمر المتماسك المطرد الذي ال يقبل عدم االستمرار وال بد من سد هذه
الثغرة ولهذا أيضا يؤكد النظام المادي على أن العناصر المشتركة بين اإلنسان
والحيوان أكثر أهمية من تلك التي تفرق بينهما أي أن الظاهرة اإلنسانية تصنف مع
الظواهر الطبيعية التي يسري عليها القانون نفسه وفي هذا تجاهل للجوانب المتجاوزة
للمادة الشخصية اإلنسانية .
.2

المعرفة المادية ال ترى اإلنسان ظاهرة فريدة وال هي بمستعصية عن

التفسير حتى وان اختلفت الظواهر اإلنسانية في درجة تركيبها عن الظواهر
الطبيعية إال أنها تُرد إلى نفس القوانين المادية التي تحكم الطبيعة وتغض الطرف
عن الجوانب الدينية واإلنسانية لانسان.
خالصة القول أن المعرفة من منظور مادي معرفة تهتم بالوسائل وتتجاهل الغايات
ال تضع فواصل بين الطبيعة واإلنسان وال تؤمن بالطاقات المتجاوزة له إنها معرفة ال تؤدي
إلى إسعاده وال تحقح مقاصد إنسانية بل تسعى إلى الحط من قيمتة وتسويته باألشياء ومن
ثم فهي تنزع القداسة عنه وعن الطبيعة التي تمثل إال مجاال للغزو والتجارب .

ثانيا :المنظــــــــــــــــــور:
مصطلح ُعرف في األصل في مجال فن الرسم وفن المعمار إال أنه لم يبح حك ار

عليهما إذ تمت استعارته إلى حقول معرفية أخرى كالفكر والفلسفة فما هو المنظور؟ وهل ثمة
تمايز بينه وبين الرؤية إلى العالم ؟
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المنظور هو تمثيل األجسام المرئية على سطح منبسط (اللوحة) ال كما هي في
الواقع ولكن كما تبدو بعين الناظر في وضع معين وعلى بعد معين.1
فــالمنظور فــي الفــن التشــكيلي هــو تجســيد لألشــياء مــن طــرف ذات كمــا تبــدو لهــا.وال
يختلف المنظور في العلوم اإلنسانية عن هذا المفهوم وال يخرج عـن إطـاره؛ إذ المنظـور يمثـل
رؤي ــة ذات مفك ـ ـرة حـ ــول ش ــيء أو موضـ ــوع معـــين .فق ــد ورد فـ ــي القـ ــاموس أن المنظـ ــور
( )Perspectiveهو طريقة خاصة للنظر إلى األشياء أو تفسـيرها أو هـو الجانـب الـذي يـتم
بموجبه تقديم األشياء ومن مرادفاته  :زاوية نظر ووجهة نظر.2
وقد ارتبط مصطلح "المنظور" أو فكرة "المنظورية/اآلفاقية" بالفيلسوف األلماني
"فردريك نيتشه" وهو اسم أطلقه على كون كل معرفة تمثل أفقا و منظار أي أنها متعلقة
بالحاجات وباألخص الحاجات الحيوية للكائن العارف وبنحو خاص أطلقها على كون
طبيعة الوعي الحيواني تستلزم تمثال للعالم اإلدراكي المفهومي الذي يتعارض مع واقع
الكائنات العميح والفردي في جوهره.3
فالمنظورية –حسب هذا التعريف -تعني أن كل معرفة تعبر عن أفح صاحبها أو هي
ترجمة لوجهة نظره ولحاجاته ولنوعية أفكاره وتوجهاته؛ أطلقها ليميز بين الوعي الحيواني
واإلنساني الذي يستلزم تمثال للعالم يتعارض مع واقع الكائن البشري العميح والفردي في
جوهره.
ويعود الغرض من إيجاد هذا المفهوم –حسب نيتشه-إلى رغبته في التمييز بين
اإلدراك الجواني للعالم واإلدراك اإلنساني الذي يتعارض مع بقية الكائنات األخرى التسامه
بالعمح والفرادة والنظرة الثاقبة والحيوية .
1

العالم في المنظور اإللهي والمنظور المادي:

http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/mosabaqat/almaarifa_lakliya_walka
lbiya/page/lesson1.htm
2

المرجع السابح .

3

أندريه الالند  :موسوعة الالند الفلسفية منشورات عويدات بيروت باريس ط 2332 2ص.222
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أما المنظورية ( )Perspectivismeمأخوذة من الكلمتين الالتينيتين (Perspicere

 (Perspectum,و تعني "النظر إلى" أو "النظر في".1
والمنظورية مفهوم نقدي قال به "فريدريك نيتشه" -2122( Friedrich Nietzsche

 )2233ردا منه على النظرة الفلسفية التقليدية الميتافيزيقية للمعرفة .لذلك فالمنظورية تمثل
محاولة وسعي نيتشه لتبديل االبستيمولوجيا القديمة بفهم جديد للمعرفة شرط أال تشكل هذه
المعرفة رؤية نهائية وقاطعة .2ألن نيتشه ينفي بشدة وجود معرفة مطلقة بالعالم كما تقول
بذلك الفلسفة الكالسيكية بل يقول باستحالتها؛ ألن المعرفة المطلقة تقتضي ثبات العالم
وتوازنه وسكونه و هذا يتعارض مع فكر نيتشه الذي طرح فكرة الصيرورة القائلة بأن العالم
في حالة تطور مستمر و أن الحقيقة غير ثابتة بل هي في تطور وتغير مستمر.3
وفي هذا الموضوع يقول" أكره بشدة أن يتم االعتماد مرة واحدة والى األبد على أي
وجهة نظر شمولية لهذا العالم"4؛ فالمعرفة االنسانية-حسب نيتشه -هي عصارة عدة وجهات
نظر والوجود نفسه ال يعدو أن يكون جزءا من وجهة نظرنا وال يشكل حقيقة في حد ذاته.
وبناء على هذا تؤكد عقيدة نيتشه المنظورية على أن كل شيء هو تفسير وتأويل
والتفسير والتأويل بدوره هو نتيجة لموقعنا في العالم ومن ثمة يؤكد أن المعرفة اإلنسانية

Louis-marie morfaux :vocabulaire de la philosophie et de sciences humaines,Armand

1

Colin,Paris,1980,1999,p268.


فريدريك نيتشه :فيلسوف ألماني عالم نفس وعالم لغويات متميز وكونه ناقدا حادا للمبادئ األخالقية و النفعية

والفلسفة المعاصرة المادية المثالية األلمانية الرومانسية األلمانية والحداثة عموما .ويعتبر من بين الفالسفة األكثر

شيوعا وتداوال بين القراء كثي ار ما توصف أعماله على أنها حامل أساسي ألفكار الرومانسية الفلسفية والعدمية ومعاداة
السامية وحتى النازية لكنه يرفض هذه المقوالت بشدة ويقول أنه ضد هذه االتجاهات كلها في مجال الفلسفة واألدب
ويعتبر نيتشه في أغلب األحيان إلهام للمدارس الوجودية وما بعد الحداثة.
2

Jaque Chamberland: Nietzsche et les sciences socials, fevrier,1989,p19.

3

ينظر :المرجع نفسه ص .22

4

المرجع نفسه ص.21
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باألساس هي تفسيرية تأويلية ومنظورية

1

وفكرة المنظورية تجعل العالم يغدو مختلفا غير

ثابت في كل مرة نغير فيها منظورنا.2
ويورد "محمد شوقي الزين" في كتابه "الثقاف في األزمنة العجاف" فكرة المنظورية
على أنها "التأويالت المتعددة التي لها زوايا في النظر تختلف فيما بينها" 3ويرى أنه من غير
الممكن اختزال كل رؤية إلى الرؤى األخرى .بدال من ارتقاء تصور العالم إلى مصاف
األلوهية الحائزة على رؤية شاملة في بؤرة مركزة ونقطة آنية فمنها تتجذر في التاريف وتعبر
عن تعدد في الرؤى المحلية والتصورات الحصرية فكأن الرؤية الشاملة تتج أز في التاريف إلى
تصورات إقليمية وتأويالت فرعية .ومن المصطلحات التي تتقاسم الحقل الداللي مع المنظور
نجد :رؤى العالم/تصورات العالم الفهم...الف.

 -2.2الرؤية إلى العالم/تصور العالم:
تُعد خاصية البح

عن المعنى واضفائه على الوجود؛ خاصية مهمة يضطلع بها

اإلنسان على مر األزمنة محاولة منه محو سلبيته في محيطه ومجتمعه وصنع وتخليد جانبه
اإلنساني سواء التاريخي أو االجتماعي أو الديني أو العلمي أو الفني وهذه الجوانب تسمو
بحقيقة اإلنسان وتؤكد تميزه عن بقية الخلح.

 -2.2.2األصل التاريخي للرؤية إلى العالم/تصور العالم:
يعد مصطلح "الرؤية إلى العالم" ذو عالقة وطيدة بقضية المعنى باعتبار أن "النظرة
إلى العالم مفهوم إنساني ولذلك إذا لم تحمل كشفا أو إيضاحا للمعنى والغرض في العالم لن

1

ينظر :المرجع نفسه ص .22

2

ينظر :المرجع نفسه ص.22

3

محمد شوقي الزين :الثقاف في األزمنة العجاف "فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب"
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منشورات اإلختالف ط2

يكون له معنى بالنسبة لانسان" . 1فما المقصود بالرؤية إلى العالم؟ ولماذا تم ابتداع هذا
الدال؟ و ما الوظيفة التي يشغلها هذا المفهوم؟ وما عالقة الرؤية إلى العالم بالمعرفة ؟
تتفح معظم الدراسات على إيعاز الرؤية إلى العالم إلى أرضيته الفلسفية األلمانية وقد
أرخ له "هايدغر" بوالدته في كتاب كانط "نقد ملكة الحكم" لكن كانط وغيره ممن تبعوه لم
يتوصلوا إلى المفهوم كما عرف مع الرومانسيين األلمان ويعتبر "فلهم ديلتاي"هو من أخرج
هذا المفهوم إلى النور بعد أن أنتجه عن سيرورة طويلة مراسا ثم حدوسات ثم صيغة أولى
وأخي ار صيغة ناجزة حكما.2
كما يعتبر"ديلتاي" أيضا أفضل من أنتج النصوص المتعلقة بالرؤية إلى العالم مابين
( )2232-2123ولم ينتشر أكمل نص حول مفهوم رؤية العالم إال عام 2222م على يد
أحد تالمذة ديلتاي.
وعن كيفية تشكل رؤى أو تصورات العالم يجيبنا محمد شوقي الزين" ثمة مراحل
وأشواط تجتازها الذات لتشكيل تصور حول العالم ويبدأ هذا التشكيل من التفاعل بين الذات
والبيئة التي تحيا فيها تفاعال عضويا وحيويا ينخرط في صلب الحياة قبل أن ينتقل إلى قالب
التفكير والتصور لتميز في البيئة ما تأخذ به وما تتخلى عنه في طريقة تشكيلها لرؤية معينة
حول الوجود".3
1

سمير أبو زيد :العلم و النظرة العربية إلى العالم التجربة العربية و التأسيس العلمي للنهظة مركز دراسات الوحدة

2

صالح مصباح:د لتاي ومفهوم رؤية العالم في الدين والفن والفلسفة:

العربية البصرة العراق بيروت لبنان ط 2332 2ص.12

https://tasamoh.om/index.php/nums/view/30/612


برنارد غرويتزن أحد تالمذة ديلتاي كتب نص نظرية رؤى العالم وقارئ هذا النص يجد صعوبة كبرى في تدبر

أقسامه غير المتجانسة باإلضافة إلى ورود بعضها غير مكتمل ويفتقر إلى النهاية لدرجة أن فيه جمال مجزومة وفقرات
غير ناجزة و مواضع تكرار.ومدار الرؤية إلى العالم عند ديلتاي:أ  :تدبر تعارض النظريات المتعلقة بالحياة وبالعالم من
جهة والوعي التاريخي من جهة ثانية.ب  :السعي إلى تحديد ماهية الفلسفة باعتبارها وظيفة أكثر من كونها نسقا أو
رؤية للعالم .ينظر صالح مصباح :د لتاي ومفهوم رؤية العالم في الدين والفن والفلسفة صالح مصباح على الرابط

نفسه.
3
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ومن السباقين الذين اهتموا برؤى العالم "جورج لوكاتش-2111( Georg Lukács "

 )2222و"لوسيان غولدمان" )2223-2222( Lucien Goldmanالذي كان متابعا لألعمال
األولى للوكاتش إذ درس مجموعات من األعمال بوصفها كاشفة لرؤى العالم
الحد

واعتبر أن

الجمالي يقوم على :
أ.

المعادلة بين رؤية العالم كواقع معيش والعالم الذي أبدعه الكاتب .

ب.

المعادلة بين هذا العالم والجنس األدبي واألسلوب والتركيب والصور

باختصار الوسائل األدبية الصرفة التي استخدمها الكاتب للتعبير عنها.
فمذا كانت هذه الفرضية صحيحة فمن كل األعمال األدبية المشروعة متجانسة وتعبر
عن العالم.1
المصطلح أصله ألماني " "Weltanshauungومعناه المباشر في لغته األصلية هو
"منظور" أو "النظر إلى العالم" ومع ذلك يرد المفهوم ذاته مستخدما في اإلنجليزية بتعبيرات
متعددة بشكل كبير فملى جانب استخدامه بنفس لغته األصلية تُستخدم تعبيرات مثل "صورة
العالم" "النظرة إلى العالم" "فرضيات العالم" "النظرة الخارجية إلى العالم" "التخطيط
التصوري" "النظرة الكلية" "منظومات المعنى الثقافية" "الفرضيات المسبقة" .وهي تعبيرات
تدور كلها حول مفهوم واحد مشترك

ولكنها ال تستخدم مصطلحا واحدا للتعبير عنه .وهذا

االختالف في التعبير يعكس معه أيضا عدم التحديد المشترك للمضمون الذي يعبر عنه هذا
المفهوم الواحد المشترك.2



جورج لوكاش فيلسوف وكاتب وناقد ووزير مجري ماركسي .يعده معظم الدارسين مؤسس الماركسية الغربية في

مقابل فلسفة االتحاد السوفيتي .أسهم بعدة أفكار منها "التشيؤ"و"الوعي الطبقي" تندرج تحت النظرية والفلسفة الماركسية.
1

ينظر :لوسيان غولدمان :اإلله الخفي تر :زبيدة القاضي منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب دمشح 2323

2

سمير أبو زيد :العلم و النظرة العربية إلى العالم ص .13
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وقد شاع هذا المصطلح في الفلسفة لكنه ال يقتصر على الفلسفة وحدها بل يتجاوزها
إلى فضاءات أخرى عديدة ؛ فهو موجود في كافة المجاالت العلمية والفلسفية تقريبا فنجده
في علم اجتماع المعرفة وفلسفة العلم المعاصر وفي علم اللغة وفي فكر مابعد الحداثة
وفي األنثروبولوجيا وفي علم النفس وفي فيزياء ميكانيكا الكم وفي فلسفة الدين وفي علم
االجتماع

وفي العلوم البيئية

وفي الفينومينولوجيا

وفي البيولوجيا النظرية

وفي

الهيرمينوطيقا وفي النظرية النقدية وفي الفلسفة البنيوية وفي فلسفة الحضارة.1
وعند انتشار هذا المصطلح وذيوع صداه ظهرت مصطلحات أخرى تتداخل معانيها
مع ذلك المفهوم أو تستخدم المعنى نفسه ومن هذه المصطلحات "نظرة" أو "رؤية" "Vision
وتوجه معرفي و رؤية معرفية ومنظور ومبادئ متضمنة وافتراضات أساسية وخرائط
معرفية وروح الجماعة ونحو ذلك فرؤية العالم قد تشير إلى األنساق اإلدراكية والرمزية
فضال عن العقيدة وأنساق المعرفة والقيم والثقافة والفكر والتفكير.2

 -2.2.2مفهوم الرؤية إلى العالم :
إذا أردنا تعريف هذا المفهوم "رؤية العالم" سنجد أنه يتسم بتعددية المفاهيم إذ يعثر
القارئ على زخم من التعريفات تتنوع بتنوع المجاالت ووجهات النظر التي أنتجت ولفظت
هذا المفهوم ومن أهمها تعريف لوسيان غولدمان الذي يرى أن رؤية العالم وجهة نظر
متجانسة وموحدة لمجمل الواقع ليست وجهة النظر هذه وجهة متغيرة دائما للفرد بل
منظومة فكر لمجموعة من البشر يعيشون في الظروف االقتصادية واالجتماعية نفسها.3
فمن خالل هذا التعريف نلتمس الطابع الجمعي كشرط جوهري في النظرة إلى
العالم إضافة إلى ضرورة تماثل الظروف المعيشية سواء الفكرية أو االجتماعية أو
االقتصادية.
1

ينظر :سمير أبو زيد العلم والنظرة العربية إلى العالم ص.22

2

ينظر :سيف الدين عبد الفتاح العولمة واإلسالم رؤيتان إلى العالم دار الفكر دمشح ط 2332 2ص .23

3
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ويورد "كليفورد كيرتز" )2332-2222( Clifford Geertzنقاطا فارقة بين"روح
الجماعة" و"النظرة إلى العالم" في كتابه "تأويل الثقافات" إذ يطلح "روح الجماعة" لدى شعب
من الشعوب على الجو العام والخاصية التي تطبع حياة اإلنسان في ذلك الشعب كما أنها
أسلوب هذا الشعب فيما يتعلح باألخالق والذوق الجمالي والمزاج العام بل هي موقفهم
األساسي اتجاه أنفسهم واتجاه العالم كما ينعكس في الحياة.
أما نظرتهم إلى العالم فهي الصورة التي تتكون لديهم عن األشياء كما هي في الواقع
المحض هي مفهومهم عن الطبيعة عن الذات عن المجتمع وهي تحوي أكثر ما لديهم من
األفكار شموال عن النظام وهو بهذا يلخص الجوانب األخالقية والجمالية في ثقافة ما أي
العناصر التقويمية تلخص بعبارة "روح الجماعة"في حين يشير إلى الجوانب المعرفية
الوجودية بتعبير النظرة إلى العالم.1
ويعرفها "فيدال كليمنت" بقوله الرؤية إلى العالم مجموعة متجانسة من المفاهيم تسمح
لنا بصياغة تصور كوني عام للعالم و فهم ألكبر عدد ممكن من عناصر خبراتنا وتجاربنا.2
ويرد مفهوم هذا المصطلح أيضا على أنه رؤية لحقائح األشياء في إطارها األشمل
وهي قواعد وأطر مرجعية للفكر والسلوك ضمن نظام القيم العام للمجتمع و هي الصورة
التي يدرك فيها العقل اإلنساني حقائح الكون والحياة واإلنسان واجابات األسئلة الوجودية
والمعرفية والقيمية بخصوص هذه الحقائح والعالقات بينها.3
من خالل هذه التعريفات يتبين أن الرؤية إلى العالم لها دور وظيفي فعال باعتبارها
وسيلة توضيحية لنواميس الكون ونظمه واجابة لانسان عن مختلف أسئلته الحاسمة
الوجودية والمعرفية والعلمية لكن يشترط تواجده وانتمائه إلى جماعة معينة.
1
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أما "عبد الوهاب المسيري" فيعتبرها"مجموعة من العقائد (أفكار-صور-مواقف-قيم)
التي تؤمن بها مجموعة من األفراد (أو فرد واحد) عن أشياء مثل العالم والجنس البشري
واإلله والمستقبل والكون ومن خالل هذه الرؤية يمكن لانسان أن ينظم العالقات والنشاطات
التي يراها فهي المنظور العام الذي يطل به اإلنسان على العالم ليفسره و رؤية العالم عادة
غير واعية و كامنة ولكنها يمكن أن تكون أحيانا واعية وظاهرة .ويمكن أن نصف رؤية
العالم بأنها ميتافيزيقا أو إبستيمولوجيا النموذج الكامنة.1
ونعثر على تعريف ال يحصر مفهوم " الرؤية إلى العالم" في الجوانب المعرفية
والقيمية فقط بل ُيدخل في طياته االعتقادات إذ "النظرة إلى العالم " ليست ببساطة محفوظة
في الذاكرة مثل مجموعة من المعارف المكتسبة وانما هي قضية اعتقادات متسقة تحدد

األحوال الحالية للحياة بشكل أو بآخر بصورة صريحة ومباشرة .كما أنها ترتبط في معناها
بالحالة الوجودية " "Daseinالمحددة المعاصرة في وقت معين في عالقتها هذه مع الوجود
وتتحدد بواسطة خرافات أو تحيزات أو بواسطة معرفة وخبرة علمية كاملة أو حتى كما هي
الحالة عادة خليط بين المعرفة و الخرافة.2
فالنظرة إلى العالم –حسب هذا التعريف-تتشكل عن طريح ثالثة سبل؛ إما عن طريح
الخرافات والتحيزات أو بواسطة الخبرات المعرفية والعلمية أو تتشكل كمزيج بين ما هو
معرفي وما هو ُمنتم إلى دائرة االعتقاد.
ويورد علماء النفس أيضا بعض اإلجابات التي تساهم في توضيح معنى الرؤية إلى
العالم باعتبارها شرطا ضروريا وأساسيا للبشر شيء مغروس متأصل في نفوسنا ال شعوريا
لكنه يتحكم في توجيه أفكارنا وتصوراتنا وحتى اختياراتنا إذ يقول "كارل يون " هي شيء

1
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مغروس بالقوة في نفسية الفرد وبصورة الواعية بشكل كبير وتنتقل خالل األفراد ثقافيا هي
عنصر ذو أهمية رئيسية في الشخصية بالنسبة إلى توجيه تصورات الشخص واختياراته".1
وبميرادنا لهذه المفاهيم المختلفة للرؤية إلى العالم يتبين أنها وان وتعددت واختلفت
فهي تتفح في معظمها على أنها ضرورية لتحديد ولتوجيه أسئلة اإلنسان باعتبارها نسح من
األفكار يحمل هم اإلنسان في البح

عن إجابات ألسئلة تواجه العقل البشري في مختلف

الميادين لذلك فهي بمثابة هوية لألفراد والمجتمعات .
يطر عليها التغير والتحول
ومن أهم الصفات التي تطبع الرؤية إلى العالم كونها :ال أ
إال بمرور وقت طويل؛ باعتبارها أبطأ مكون ثقافي ال يتأثر بمنطح السيرورة يقول الطيب
بوعزة "إن الرؤية إلى العالم ليست مجرد جزء داللي من جملة الدالالت والرموز الثقافية
المتداولة وال هي تقليعة من جملة التقليعات الوقتية بل هي متجذرة في أعماق الكينونة
اإلنسانية واالجتماعية وبالتالي ال يمكن للتحوالت والتغيرات الثقافية مهما تكن وساعتها
وقوتها أن تغير في لحظة وجيزة وعلى نحو جذري نمط الرؤية السائد بل إن المعنى الكلي
أو الرؤية إلى العالم أبسط مكون ثقافي عن اقتبال الصيرورة لمنطقها القاضي بالتغير
والتحول".2
إضافة إلى خاصية التغير والتبدل فمن تصور العالم قابل أيضا للتعديل واألقلمة
والتغير فقد تعدل تصورات قديمة لتتماشى وطبيعة المجتمعات الحالية أو قد يتم التخلي
عنها كليا أو قد تقدم لها انتقادات وفي هذا يقول محمد شوقي الزين " ال يبتكر االنسان أو
المجتمع فقط تصورات جديدة للعالم بل يشتغل أيضا على التصورات التي يرثها من أسالفه
أو يتلقاها من محيطه فيعيد تعديلها لتتماشى مع مقتضياته الراهنة فيتبناها أو ينتقد مضامينها

1
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مجلة "تبين" المركز العربي

أو يتخلى عنها .يمكن القول بأن العالم واحد بحقيقته ووحدته لكن الصورة التي يشكلها
االنسان عنه ترتد إلى تصور قابل للحركة والتعديل.

1

ما يمكن أن يقال أيضا عن الرؤية إلى العالم أنها ورغم هيمنتها على المستوى
الشخصي و االجتماعي و الثقافي ورغم طابعها الجمعي إال أنها ليس بممكانها أن تحجب
أو تلغي جانب اإلبداع والحرية والوعي لدى اإلنسان باعتباره كائنا مفك ار وح ار في تقبل
األنساق أو رفضها

لذلك نرى المفكرين والفالسفة تختلف تصوراتهم للعالم حسب قناعاتهم

ودرجات وعيهم" فالرؤية إلى العالم شرط يؤثر في التفكير لكن دون إغفال مقدار الفرادة في
تمثل ذاك المعنى واالمتثال له نظ ار إلى امتياز الكائن اإلنساني بخاصيتي الوعي والحرية".2

 -2.2الفهـــــــــــم:
إن الفهم يعد من المصطلحات التي ال تبتعد كثي ار عن معنى تصور العالم إذ يتعانح
ويتواشج بمفهومه مع المصطلحات األخرى؛ بوصفه تعبي ار عن وجهة نظر معينة فقد كان
"ديلتاي" الذي يعد أهم منظري فكرة تصور العالم يستعمل في الغالب فكرة "فهم العالم" وليس
فقط تصور العالم ويبرر ذلك بأن تصور اإلنسان للعالم أو الصورة التي يشكلها عنه هي
مسألة فهم وتأويل ويرتبط بالتالي بالثقافة في أبهى تجلياتها في حين يرتبط العلم الرياضي
و الفيزيائي بالطبيعة للبح

عن علل دفينة واستخالص قوانين كونية . 3

ويضيف "محمد شوقي الزين" "أن صورة العالم ورؤية العالم ومشتقاتها له عالقة
بالفعل" نظر" وفهم العالم من شأنه أن ينقل العالقة بالعالم من مجرد اإلدراك الحسي (النظر
البصر الرؤية )...إلى اإلدراك العقلي وأن أي تصور في العالم هو إرادة في فهم هذا العالم
وتأويله تبعا للوضعية الوجودية لانسان أو المجتمع

وعندما أقول أنه "يفهم" العالم أقصد

بذلك أنه يدرك الكثرة المشهودة في الوحدة المعقولة أي أنه يجمع االنطباعات المختلفة أو
1
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العناصر المتباينة ليؤلف منها مركبا ذهنيا يتبدى في الفهم...والفهم في صيغته الالتينية
الربط بين عناصر مشتتة أي وجود مجموعة من األشياء المتفرقة والتي يوحد
يحيل إلى َّ
بينها اإلدراك العقلي البشري ليخلص إلى داللة معينة هي الفكرة المراد منها الشيء المفهوم
أو التصور المراد به العالم المدرك. 1
من خالل هذا القول يبدو أن الفهم محاولة إدراك ذات لموضوع مدرك ومحاولة للم
شتات عناصر الموضوع المراد إدراكه عن طريح آلة العقل  .ويترتب الفهم تاليا للتفسير
باعتبار الفهم في خدمة التفسير بل ركيزة أساسية وفي هذا يقول "ديلتاي" ":نفسر أكثر لنفهم
أفضل".2فما هو الفهم ؟
تترجم كلمة "الفهم" إلى الفرنسية ب ـ ـ " "Comprehentionو " "Comprendreويرد
مصطلح "الفهم" في المعاجم الفلسفية على أنه إدراك موضوع التفكير و تحديده واستخالص
المدلول من الدال عليه ففهم اللفا يعني حصول معناه في النفس فمن لم يحصل معناه في
النفس بالقوة أو بالفعل كان كألفاظ اللغات األجنبية تسمعها وال تدرك معانيها.
و شرط حصول وتحقح الفهم هو إذن القبض على المعنى وحصوله في النفس.
والفهم مرادف لادراك ولقوة الذهن (  ) Entendementالتي هي "استعداد تام إلدراك العلوم
و المعارف بالفكر" وأعلى درجات الفهم أن تعلم أن ما تصرح بفهمه ال يمكن أن يكون إال
كما فهمته وهو بهذا المعنى مرادف للعلم اليقيني.3
ال يبتعد معنى الفهم عند الدارسين عن معناه المعجمي كثي ار؛ إذ يرد الفهم على أنه
نوع من أنواع المعرفة وفي هذا يقول جميل حمداوي" الفهم معرفة واضحة وبديهية ومباشرة
تساعدنا على إدراك تجارب الذات إدراكا واضحا أضف إلى ذلك أن الفهم فعل ذاتي شعوري
ووجداني داخلي مرتبط بالذات العارفة والذات الفاهمة إذ تسعى جاهدة إلدراك الواقع مباشرة
1
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2
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دون المرور بالوقائع العلمية أو السببية أو اللجوء إلى التجريبي وعالوة على ذلك يرتبط
الفهم بالمعنى والداللة والمقصدية والغاية".1
من خالل هذا التعريف تبين أن الفهم معرفة باطنية جوانيه يعتمد أساسا على
البداهة وتختلف عن الوقائع العلمية التي تأخذ بالحسبان التجربة ومبدأ السببية حتى
نتوصل إلى حقائح معينة.
ويعرف فلهلم دلتاي (1911-1833) Wilhelm Dilthey الفهم بكونه" تجربة جوانية
وحدسية داخلية تقوم على العالمات الحسية التي تكون انعكاسا لهذا الباطن يقول" :نطلح
على الفهم السيرورة التي نعرف من خاللها ما هو جواني (باطني) اعتمادا على عالمات
ندركها من الخارج بواسطة حواسنا فحين أقول مثال" :لم أفهم كيف تصرفت بهذه الكيفية"
أو حين أقول أيضا" :إنني لم أعد أفهم نفسي" فمنني أعني بذلك في الحالة األولى أن مظه ار
من مظاهر ذاتي اندغم



في العالم الحسي أضحى يبدو لي كما أنه هو وفي الحالة الثانية

أعني بذلك أنني دخلت في حالة غريبة ال عهد لي بها وترتيبا على ذلك فنحن نطلح اسم
الفهم على السيرورة التي نعرف بواسطتها ماهو نفسي باطني اعتمادا على عالمات حسية
تجليا أو مظه ار له.2
انطالقا من هذا النص يتبين أن الفهم عند "دلتاي" هو معرفة ذاتية جوانية بالموضوع
المراد إدراكه تتحح باالتكاء على المادة الحسية للوصول إلى فهم معانيه ودالالته وغاياته.

جميل حمداوي:علم االجتماع بين الفهم و التفسير
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ويعني فهم األثر األدبي عند "لوسيان غولدمان"

 

lucien Goldmann

) " (1970- 1913دراسة األثر األدبي أو الفني في كليته دون أن نضيف إليه شيئا وأكثر
من هذا البح

عن البنية الدالة والخاصية الداللية لسلوك الفاعل الجماعي بمعنى البح

عن المعنى البنيوي المحاي

الموجود داخل المتن أو النص أو العمل واضاءة الخاصية

الداللية لألثر الثقافي ثم إدماج هذه البنية الدالة ضمن بنية أوسع قصد استخالص رؤية
العالم .ولن يتم ذلك إال بتفسير األثر األدبي والفني والثقافي بمعطياته السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والتاريخية والثقافية وتحديد أنماط الوعي (الوعي الزائف والوعي القائم والوعي
الممكن)".1
فالواضح حسب لوسيان غولدمان أن فهم األثر األدبي يتطلب فهم البنى التحتية
(اجتماعية سياسية ثقافية اقتصادية) التي تقبع خلف األثر األدبي لذلك يتوجب على
القارئ التسلح باإلجراءات التي تهون عليه فهم هذه البنى وتساعده في كشف الوعي السائد.
ومن العناصر التي ينبغي حضورها في عملية الفهم امتالك القارئ لألفح واألفح هو
"مجال الرؤية الذي يشمل على كل ما يمكننا رؤيته من منظورنا الخاص هو مقوالت الفهم
المتاحة لنا والتي نرى بها وبقدرها وال نملك أن نرى أبعد منها وللنص نفسه بما هو بنية
رمزية قصدية أفقه الخاص أي نطاق المعارف في العالم التي كتب النص في ظلها". 2
فاألفح عبارة عن مرجعيات ومواد أولية يستند إليها القارئ في عملية فهم النصوص
وهو أداته التي يتكل عليها ليذلل بها الصعوبات التي تعتريه أثناء محاولته القبض على فهوم
للنصوص ومباشرته لنشاطه التأويلي .


1
2

لوسيان غولدمان فيلسوف فرنسي يعتبر اهم وجوه البنيوية التكوينية ذات الألصول التاريخية.
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وكي يتحقح الفهم يتوجب تحقح وحضور بعض الشروط التي تتمثل في "اللغة"
باعتبارها شرطا أساسيا لوجود الخطاب ومستخدمها أو المتكلم بوصفه العنصر الفعال الذي
ال يتحقح اكتمال خلح اللغة خطابا إال بنشاطه الفكري كممارسة فردية".1
يفهم من هذا القول أن اللغة أداة صاحبها التي يستثمرها في إنتاج النص وأن اللغة
تمثل نقطة عبور إلى الفهم وكلماغير اإلنسان لغته تغير معها المفهوم وفي هذا يقول
فيتيغنشتاين )2212 -2112( "Ludwig Wittgenstein إذا تكلمنا لغة مختلفة فسوف نفهم
نوعا ما عالما مختلفا".2
وحول أهمية اللغة في فهم وتشكيل تصورات العالم –دائما -يضيف محمد شوقي
الزين قائال " :ليست الصورة مجرد تصور يخترق اإلنسان ويدفعه نحو هذا التوجه أو ذاك بل
هي تتجسد في اللغة وعالقة اإلنسان بالعالم هي "لغوية" بامتياز ألنه يعبر عن الصور التي
يحكيها في الخيال أو يجمعها في العقل بالكلمات واألصوات لهذا كانت اللغة مؤسسة رمزية
تأسيسية للعالم وتشكيله لصورته".3
يقصد من هذه الفقرة أن اللغة هي الوسيط بين اإلنسان والعالم؛ إذ هي التي تساهم
في تشكيل تصورات اإلنسان للعالم بل هي التي تنفف الروح في تصورات العالم وبها تتخلح
وبها تولد وترى النور.

1

عبد الغني بارة  :الهرمينوطيقا و الفلسفة -نحو مشروع عقل تأويلي منشورات االختالف الجزائر العاصمة

الجزائر الدار العربية للعلوم بيروت لبنان ط 2331 2ص.222


لودفي فتغنشتاين  :فيلسوف نمساوي.

2

روبن آبيل :اإلنسان هو المقياس-دعوة صريحة لدراسة المشكالت األساسية في الفلسفة -تر :مصطفى محمود

المركز القومي للترجمة القاهرة ط 2322 2ص.222
3

 :محمد شوقي الزين :الثقاف في األزمنة العجاف "فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب" منشورات اإلختالف

ط 2 2322ص. 221
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وحول أهمية اللغة يقول "هومبولت"



Wilhelm von Humboldt

()2121-2222

مبينا الدور الفعال للغة في تشكيل تصورات العالم وفهم اإلنسان له وتجليات ذلك "كل لغة
تقترح تمثال ألسنيا للعالم التفاعل والتبادل االجتماعي هما موطن فهم هذه العالقة بالعالم". 1
وللفهم أهمية بالغة بوصفه وسيطا بين المرء وذاته وبين القارئ والمبدع-عندما يتعلح
األمر بفهم النص -وبين اإلنسان وعالمه كما أنه أفح يحرر اإلنسان من خالله نفسه ورؤية
يتجاوز بها القيود المفروضة عليه من مختلف الجهات .وفي هذا يقول "عبد الغني بارة":
"...يتحول الفهم إلى وسيط  Mediumبين الظاهر المرئي والخفي المغيب من ذواتنا باعتباره
آخر/غيريا .وبين الذات المؤولة واآلخر الالمرئي/المضمر في شخصية المؤلف من خالل
نصه ليصل في المحصلة إلى الفهم /الحوار/التفاهم كشعار عالمي للكائن اإلنساني في هذا
الوجود يتفاعل به مع اآلخر /المتخيل/الغريب/العجائبي مع اآلخر/العالم من حوله حيوانا
كان أم طبيعة حتى يتجاوز أسطورة الصراع بين اإلنسان والطبيعة أو كوجيتو الهيمنة عليها
كما أقره الفكر البشري في نسخته المادية األمبريقية".2

 -2.2وظيفــــــة المنظور/الـــــــرؤية إلى العــــــالم/تصور العالم:
تشغل النظرة إلى العالم وظيفة ذات فاعلية وحيوية تجعل حضورها ضروريا وحتميا
ألنها تتضمن اإلجابة عن األسئلة التي تشغل بال الكائن البشري فهي تطلعنا عما في هذا
العالم وكيف يمكننا التعرف إلى هذا العالم؟ وما الوظيفة التي نشغلها في هذا العالم ؟
وقد تحددت وظائف تصورات العالم /المنظور في ثالثة وظائف أساسية هي:
الوظيفة األنطولوجية والقيمية والمعرفية.



 :فريدريك فلهيلم فون همبولت هو موظف حكومي دبلوماسي فيلسوف مؤسس جامعة هامبولت ببرلين

صديح غوته وشيلر يذكر غالبا على أنه لغوي كانت له إضافات هامة في حقل فلسفة اللغة.
1
2

 :أورده محمد شوقي الزين في كتابه :الثقاف في األزمنة العجاف ص .222

عبد الغني بارة :الهرمينوطيقا والفلسفة -نحو مشروع عقل تأويلي منشورات االختالف الجزائر العاصمة الدار
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-2.2.2الوظيفة األنطولوجية:
البح

عن المعنى مقترن بكينونة اإلنسان وبطبيعته اإلنسانية ووجدت النظرة إلى

العالم لتعكس رحلة بحثه عن المعنى ومدى فهمه للكون ومدى قدرته على تفسيره وتأويله
بما هو وظيفته وقدره المحتوم يقول "ألبيرت أشقيتسر" -2121( " Albert Schweitzer

 )2221فمن الواجبات الملقاة على عاتح الروح هو إيجاد نظرة إلى العالم ففيها جذور كل
األفكار والمعتقدات وألوان النشاط المتصلة بالعصر وال نستطيع الوصول إلى األفكار
والمعتقدات التي هي أسس الحضارة عامة إال بالحصول على نظرة إلى العالم...إذ أنها
مضمون أفكار المجتمع واألفراد الذين يؤلفونه أفكارهم عن الطبيعة وعن موضوع العالم
الذي يعيشون فيه وعن مكانة االنسانية واألفراد ومصيرها".1
فالنظرة إلى العالم مطلب أساسي وضرورة ملحة لكل جماعة إنسانية؛ ألنها إضافة
إلى صب حياة اإلنسان بالمعنى تعمل على اإلجابة عن ألغاز األسئلة الوجودية خاصة ما
تعلح منها بأسئلة الحياة والممات .ف ـ ـ ـ ـ ــ"فلهلم دلتاي" يعتبر أن" النظرات إلى العالم تتحمل
عبء لغز الحياة ".2و"مارك كولتكوريفي ار"  )...2221( Mark koltoko Riveraيرى أنها تمثل
إجابات الشخص أو الثقافة لألسئلة الوجودية األساسية وعلى وجه الخصوص معنى الحياة
في مواجهة الموت.
وعلى أساس النظرة إلى العالم تتقرر األسئلة المتعلقة بأهمية و داللة الكون ومنها
تشتح مثل الحياة والخير األسمى والقيم العليا المحددة للسلوك.3
فالرؤية الوجودية هي "في جوهرها منظومة مـن األفكـار والمعتقـدات التـي يغلـب عليهـا
صــفة العموميــة التــي يتبناهــا فــرد أو مجموعــة مــن األف ـراد تتعلــح بالعــالم المحــيط بنــا ومكانــة
1

ألبيرت أشقيتسر :فلسفة الحضارة

تر:عبد الرحمان بدوي

والنشر دط  2222ص.22
2

سمير أبو زيد  :العلم و النظرة العربية ص .12

3

المرجع نفسه الصفحة نفسها.
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المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة والطباعة

اإلنسان فيه والعالقة بين اإلنسان وعالمـه وعالقـة اإلنسـان بذاتـه فضـال عمـا يتخـذه الفـرد -
وفقــا لتلــك المنظومــة -مــن مواقــف وآراء وأحكــام حيــال الكــون واإلنســانية والمســتقبل ...وصـوال
إلى ه عز وجل".1
فالرؤية الوجودية هي مجموعة من المعتقدات واألفكار التي تُحول إلى تجسيدات
عملية وتُترجم وتُف َّعل في سلوكات وآراء

تقوم بتنظيم العالقة بين الفرد والكون

وبينه وبين

عالمه واإلنسانية جمعاء.
كما أن الرؤية الوجودية إلى العالم تعطي جرعة مركزة للسائل الذي أنهكه لغز أسئلة
الوجود باعتبارها "تفسر الدورة الوجودية اإلنسانية

وتقدم أجوبة عن أسئلة المأتى والمسار

والمصير أو األسئلة الكلية والنهائية".2ومن األسئلة السليلة لهذه الرؤية :

.2

عالقة اإلنسان بالطبيعة (المادة) وأيهما يسبح اآلخر؟ هل اإلنسان

جزء ال يتج أز من الطبيعة (المادة)؟ أم هو جزء يتج أز منها؟ هل اإلنسان وجود طبيعي
(مادي محض) ؟ أم أنه بأبعاد أخرى ال تخضع لعالم الطبيعة (المادة)؟ هل يتسم
الكون بالثنائية أم تسود فيه الواحدية؟ هل اإلنسان سابح للطبيعة (المادة) متجاو از
لها؟ أم أنها سابقة عليه متجاوزة له ؟

.2

الهدف من الوجود  :هل هناك هدف من وجود اإلنسان في الكون ؟

وان وجد فما هو؟ هل هناك غرض في الطبيعة أم أنها مجرد حركة دائمة متكررة
حركة متطورة نحو درجات عليا من النمو والتقدم أم حركة خاضعة تماما
للمصادفة؟ ما المبدأ الواحد في الكون وما القوة المحركة التي تمنحه هدفه وتماسكه
وتضفي عليه المعنى ؟ هل هو كامن فيه أم متجاوز له؟
1

هاني عبد الستار فرح :مفهوم الرؤية الكلية-منظور فلسفي و مضامين منهجية

مؤتمر الرؤية اإلسالمية

وانعكاساتها على التربية كلية التربية جامعة الزقازيح المعهد العالمي للفكر اإلسالمي  2331ص .222
2

عبد الرزاق بلعقروز :مداخل مفهومية إلى مباح

نماء للبح

فلسفية وفكرية الدين رؤى العالم الحقيقة والقيم الفعل مركز

والدراسات بيروت ط 2322 2ص.22
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.2

مشكلة المعيارية  :هل هناك معيارية أساسية؟ ومن أين يستمد

اإلنسان معياريته؟ من عقله المادي؟ أم من جسده؟ أم من الطبيعة؟ أم من قوى
متجاوزة لحركة المادة 1؟
وتتمخض عن هذه األسئلة إجابات تأسيسية نحاول إعطاء بعض التفسيرات بحجم
األسئلة الكبرى المطروحة؛ من أصل الوجود ومسار وغاية اإلنسان في هذا الوجود ومآله بعد
الموت.

 -2.2.2الوظيفة القيمية :
تشكل نظرية المعرفة مبحثا مهما من مباح

الفلسفة وهي بدورها تهتم بالقيمة

كجانب رئيسي في حياة الكائن البشري .والرؤية إلى العالم لها ارتباط وثيح بقضية القيمة إذ
بها تتحدد طبيعتها من خالل األسئلة القيمية المطروحة مثل ما مصدر القيم؟ هل الفعل
الخلقي ممكن أم مستحيل؟ على ماذا نؤسس منظومة قيمنا؟ هل العقل وحده كاف لهذا
التأسيس؟ أم أن المنفعة التي يجليها هذا السلوك على الذات هي األقوى؟ هل غاية السلوك
الخلقي عمودية محضة؟ أم أنها غاية أفقية تخترق الجدار المادي لكي تتصل بأفح القداسة
وتؤمن بعالم آخر ؟
واإلجابة عن هذه األسئلة هي التي ستحدد طبيعة الرؤية إلى العالم وتتجلى وظيفة
الرؤية إلى العالم في هذا المستوى القيمي في مد اإلنسان بأفكار ومقاييس لكي يزن بها
األفكار والمواقف والسلوكات فهي التي تحدد صورة اإلنسان المنشود وتحدد أهداف
المجتمع وتوجه هويته وأساس شبكة عالقاته اإلجتماعية.2

1

المرجع السابح  :ص ص .22 22

2

المرجع السابح  :ص ص .22 22
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كما تتمثل أهمية الرؤية إلى العالم أيضا في تشكيل خريطة في التفكير أو خطة في
التوجيه لها القدرة على تقييم األشياء بجعلها مفيدة بالنسبة لانسان أي ذات قيمة عملية أو
براغماتية.1

 -2.2.2الوظيفة المعرفية :
تمثل الرؤية إلى العالم أساس بناء النظريات المعرفية وهي المنبع الرئيسي ألي
جهد سعى إلى تحصيل المعرفة وتعمل الرؤية إلى العالم على إيجاد إجابات ألسئلة المعرفة
المطروحة فمذا كانت الرؤية للوجود مادية فمن غير االتساق والصواب الكالم عن معرفة
يكون القصد منها اكتشاف قوانين ه في الكون وال يكون القصد منها أيضا إحدا

التوازن

بين الذات والموضوع وانما تكميمه وترميزه لكي تتيسر لحظة الغزو العقلي للطبيعة
واإلنسان وبناء على هذا تتحدد الوظيفة المعرفية للرؤية إلى العالم في تقديم طبيعة المعرفة
ومنهج التوصل إليها وغايتها أو مقاصدها.2
فمذا كانت الرؤية إلى العالم رؤية متجاوزة للرؤى المادية اقترنت المعرفة بالمعنى
والقيم والمقاصد النبيلة واذا كانت الرؤية مادية سقفها مادي شغفت بالنتائج على حساب
الوسائل حتى وان أهلكت بها البشرية .فالنزعة التجريبية مثال احتفت بالعقل أيما احتفاء
واتخذته آلية تله

وراء التجريب المنفصل عن القيمة األخالقية واالنسانية ولندلل على هذا

المنوال نورد مثاال عن " اختبار التوائم فقد كان يقوم الطبيب النازي –منجل -بتجارب علمية
فريدة عليهم ال يمكن للعلماء اآلخرين القيام بها نظ ار لعدم توفر العينات الالزمة؛ فكان
يفصل التوأمين ويضعهما في غرفتين منفصلتين ثم يعذب أحدهما أحيانا ليدرس أثر عملية
التعذيب على اآلخر بل كان يقتل أحدهما لدراسة أثر هذه العملية على اآلخر".3

1

محمد شوقي الزين :الثقاف في األزمنة العجاف ص .212

2

ينظر :عبد الرزاق بلعقروز :مداخل مفهومية إلى مباح

3

عبد الوهاب المسيري  :الفلسفة المادية وتفكيك اإلنسان ص .222

الفعل مركز نماء للبح

والدراسات ص.22
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فلسفية و فكرية

الدين رؤى العالم

الحقيقة والقيم

ثالثا :أنواع المنظور/تصــــــــــــورات العــــــــــــــالم :
تسعى تصورات العالم لتقديم إجابات لانسان وتهدئة قلح وحيرة أسئلته بمختلف
أضربها .وتتنوع التصورات للعالم تبعا للمصدر الذي تستقى منه وبناء على هذا تم حصر
أشهر تصورات العالم في ثالثة أنواع :التصور الفلسفي والتصور الديني والتصور العلمي.
وما يصبو إليه البح

من خالل كل تصور هو الكشف عن نوعية المعرفة التي تقبع

خلف كل نوع من هذه التصورات .

 -2.2التصور الفلسفي :
يعد السؤال الفلسفي من أقدم األسئلة التي رافقت وجود اإلنسان على مر األزمان وما
هو شائع أن الفلسفة خاضت رحلة بح

وتنقيب عن ما قبل الوجود وواصلت بحثها

بدينامية في سبيل اإلجابة عن مختلف األسئلة الراهنة ومحاولة أن تتطلع إلى معرفة
مصير اإلنسان بعد فنائه لذلك ُع َّد " تاريف كل فلسفة ونشأتها وتجددها رسم صورة للعالم

نرى فيها كيف تأتلف األشياء فينا وفيما يحيط بنا" . 1فالفلسفة تقوم بمحاولة فهم الواقع
وتحليله ونقده ومحاولة تجاوزه إلى واقع أفضل .لذلك تشكلت رؤى العالم الفلسفية والتي
تعرف على أنها "طبقة من الرؤى القائمة على أسس عقالنية والتي تهدف إلى تحقيح نوع
من الصالحية الكونية العامة" .2فالسمة البارزة لهذه الرؤى العقالنية التي تبعدها عن سذاجة
وبساطة رؤية االنسان العادي .ولذلك كان حضورها أم ار ضروريا إذ غالبا ما يكون تصور
العامة مبني على المعقول والسائد والمتفح عليه في حين ينبني تصور الخاص أو العالم
على االستدالل المنطقي واالستنتاج والتأمل انطالقا من مسلمات أو بديهيات تقود إلى

وجهات نظر أعم من التصور العلمي ألنها تتضمن البعد الميتافيزيقي إضافة إلى أن
النظريات الفلسفية غير قابلة للقياس والتحقح لكنها تفتح آفاقا جديدة أمام العقل البشري ألنها
1
2

بيير دوكاسية :الفلسفات الكبرى تر :جورج يونس منشورات عويدات بيروت ط.2212 2
فيدال كلمنت :مصطلح رؤية العالم

واألسئلة الفلسفية الكبرى

http://www.noqta.info/page-13707-ar.html
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تر :أحمد بركات

على الرابط:

تتجاوز المعطى إلى الممكن ويبقى أهم ما يميز التصور الفلسفي للعالم هو المعنى
واالختيار الذين يقدمهما لانسان فيما يخص الحياة والوجود؛ ألنه يسائل ويجيب عن مختلف
األسئلة أيضا.1لذلك شبه المنظور الفلسفي بنور الفجر الذي يلف كل شيء على الرغم من
أنه يختلط فيه الضوء بالظالم وأن الدقائح المرئية تحت المصباح الكاشف تصعب رؤيتها
في ضوء الفجر.2
ومن أهم األسئلة التي تشكل رؤية فلسفية للعالم نجد هذه األسئلة التي صاغها "ليو
أبوستيل"  )2221-2221(" Leo Apostelما الذي يوجد؟ تجيب عنه األنطولوجيا والثيولوجيا
ما مصدر العالم ؟ وما أصل األنواع ؟ يقوم المجال الفلسفي بتفسيره .إلى أين نسير؟ ما
مصدر العالم؟ يجيب التصور الفلسفي عن هذا السؤال عن طريح التنبؤ(.مثال) مالخير وما
الشر؟ ماهي القيم الواجبة ؟ تهتم بهذا السؤال نظرية القيم .
كيف يجب أن نسلك؟ أو ما هي الطريح الواجبة السلوك؟ تهتم بهذا السؤال نظرية
األفعال.ما الصواب وما الخطأ؟ ما معايير الحقيقة ؟ وتهتم بهذا السؤال نظرية المعرفة.3
ويورد "فيدال كليمنت" هذه األسئلة ويعتبرها جوهر رؤية العالم الفلسفية لكن بشيء من
التفصيل فالسؤال األول سؤال في الوجود (األنطولوجيا) ينطوي على عدة تساؤالت مثل ما
طبيعة عالمنا الذي نعيش فيه؟ماهي تركيبته؟ وكيف يتم توظيفه؟ ما علة وجود شيء معين؟
ماعلة انتقاء وجود شيء آخر؟
وأما السؤال الثاني فهو سؤال يهتم باألحدا

الماضية ويقدم تفسي ار للمكون األول إذ

تتفرع عنه عدة أسئلة مثل :لماذا أصبحت وضعية العالم على ما هي عليه ولم ترسم شكال
1
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العالم في المنظور اإللهي والمنظور المادي:

http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/mosabaqat/almaarifa_lakliya_walka

lbiya/page/lesson1.htm
3
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مختلفا عن هذا الشكل المعروف لدينا؟ ما هي المبادئ التفسيرية التي يمكن تطويرها؟ كيف
نشأ العالم ؟ ومن أين؟
ويأتي السؤال الثال

ليكمل سابقه ويعنى بأسئلة المستقبل إلى أين نسير؟ وما هو

مصير الحياة في هذا الكون؟
أما السؤال الرابع فتجيب عنه "فلسفة القيم" ويبح

عن الجانب القيمي المهم في

تساؤالت "رؤية العالم " من مثل كيف نثمن الحقيقة الكونية العامة؟ ما الذي ينبغي أن نناضل
من أجله؟ ما هو الخير؟ وماهو الشر؟ وما هي غاية الحياة؟
ويعقب سؤال القيم سؤال يظطلع به مبح

علم السلوك و يطرح أسئلة مثل:كيف

ينبغي أن نتصرف؟ و ما هي المبادئ العامة التي ينبغي أن ننتظم في ضوئها أفعالنا؟
السؤال األخير وهو السؤال األهم و يتمحور حول نظرية المعرفة التي يجيب عن
أسئلة من جنس كيف نستطيع تشكيل تصورات عن العالم تساعدنا على الوصول إلى
إجابات قاطعة لألسئلة الثال

األولى إضافة إلى سؤال مهم يتمثل في سبل اكتساب

المعرفة.1وهذا السؤال ال يتحدد في إطار معرفي فقط باعتبار المعرفة عنصر في بنية كلية
يتحدد أسلوبها بناء على حقيقة الرؤية الوجودية فأسلوب المعرفة وكافة األسئلة الموصولة
بنظرية المعرفة لها صلة مع عنصر تصور الموجودات في العالم فالرؤية إلى العالم تقدم
محددات وأجوبة ألسئلة المعرفة فمذا كانت الرؤية للموجودات مادية فمن غير االنسجام
الكالم حول معرفة تكون الغاية منها اكتشاف عظمة ه وقوانينه في الكون وال يكون القصد
أيضا إحدا

التوازن بين الذات و الموضوع و إنما معرفة قوانين العالم من أجل السيطرة

عليه و من أجل تكميمه و ترميزه لكي يتيسر لحظة الغزو العقلي للطبيعة واإلنسان.2

1
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واألسئلة الفلسفية الكبرى

http://www.noqta.info/page-13707-ar.html
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على الرابط:

فالرؤية إلى العالم هي التي تلفا طبيعة المعرفة ونسوق كمثال الفلسفة المادية.1
إذن هذه الفلسفة التي تصنف رؤيتها للوجود علما أنها مادية ومنطلقها مادي
واحتفاؤها ال يكون إال بكل شيء مادي والفلسفة المادية –حسب المسيري-ال تقبل سوى
المادة باعتبارها الشرط الوحيد للحياة الطبيعية والبشرية لذلك فهي ترفض اإلله وترفض
اإلنسان نفسه في حالة تجاوزه للنظام الطبيعي المادي فالفلسفة المادية تغزو كل شيء في
العالم إلى مبدأ ومادي واحد هو القوة الدافعة للمادة والسارية في األجسام والكامنة فيها
فالمادة قوة ال تتج أز و ال يتجاوزها شيء وال يعلو عليها أحد وهي النظام الضروري لألشياء
نظام ال يعلو على الطبيعة فقط وانما يعلو على اإلنسان أيضا وان دخل عنصر في
حضرتها من غير جنس المادة فمن الفلسفة تصبح غير مادية.2
أما الرؤية المعرفية المادية فتقر بممكانية قيام المعرفة فالعالم قابل ألن يعرف ألنه
معطى إلحساسنا ووعينا بل حتى أن مادية العالم هي شرط وسبيل لمعرفته .و لمعرفة هذا
العالم ال يحتاج اإلنسان إلى االتكاء على وسائل من خارج الطبيعة-المادة-فهناك حواسه
التي ترصد المحسوسات و هناك عقله الذي يرتب و يركب صور المحسوسات ولكنه عقل
مادي ليس منفصال عن الوجود المادي الحسي فالمعرفة هي انعكاس الواقع الخارجي في

1

كلمة مادة حسب عبد الوهاب المسيري تبدو للوهلة األولى واضحة ولكن األمر أبعد ما يكون عن ذلك فالشيء

المادي هو الشيء الذي كل صفاته مادية حجمه كثافته كتلته لونه سرعته صالبته كمية الشحنة الكهربائية التي
يحملها سرعة دورانه درجة ح اررته مكان الجسم في الزمان والمكان ...فالمادة ليس لها أي سمة من سمات العقل
كالغاية الوعي القصد الرغبة األهداف الذكاء اإلرادة المحاولة اإلدراك ...الف .ينظر:عبد الوهاب المسيري الفلسفة
المادية وتفكيك اإلنسان ص.22

ويقول "وليام جيمس" عن المفكر المادي "أنك إذا ما فسرت الظواهر العليا عن طريح ظواهر دنيا ثم تركت مصير العالم
تحت رحمة قوى عمياء أو قوانين الطبيعة الفيزيائية فذلك ما اصطلح على تسميته بالمذهب المادي ...ويقف في
مواجهته مذهب التأليه الذي يقول إن العقل ال يشاهد األشياء وسجلها فحسب

بل هو يسري فيها ويعمل وهكذا نجد

أن العالم ال تقوده العناصر الدنيا بل العليا "(ولتر ستيس) الدين والعقل الحدي .ص.223
2
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دماغنا عبر إحساساتنا و تراكم المعطيات الحسية على صفحة العقل البيضاء كما يرى
ذلك الفالسفة الماديون.
ويمكن لانسان أن يحصل المزيد من المعرفة من خالل التجريب ومراكمة المعلومات
في ذاكرته.1
و في بعض أشكال المادية ال توجد حدود للمعرفة فهناك قاعدة تقول أن كل ماهو
موجود قابل ألن يعرف أما التساؤالت الميتافيزيقية فال مكان لها ضمن المعرفة المادية.
والمادة ال تسبح العقل فحسب و إنما األخالق كذلك؛ و من ثمة تفسر األخالق تفسي ار ماديا
و وفقا لقانون طبيعي فمنطح الحاجة الطبيعية المباشرة هو الذي يتحكم في األخالق
اإلنسانية وحتى األحاسيس اإلنسانية يمكن فهمها بردها إلى المبدأ المادي الواحد فهي
مجرد تعبير عن شيء مادي يوجد في الواقع المادي.2
فالتطور الفلسفي المادي للعالم تصور ضيح اختزالي يلغي مختلف الثنائيات
يتمركز حول مبادئ أحادية مادية ال تثح و الطبيعة المزدوجة المتجاوزة للكون و اإلنسان
وال تختلف المعرفة عن هذا إذ المعرفة التي تقبع خلفها أو يحتضنها الوسط المادي ال تكون
بالنهاية إال معرفة مادية مختزلة تحتفي بكل ماهو مادي و تستبعد كل ما هو متجاور
ومركب و مقدس مقاصدها التكون إال مقاصد مادية إذ ال تسقط من مفهومها كل القيم
اإلنسانية المتجاوزة .وبخالف التصور المادي للعالم هناك تصور مادي وروحي في اآلن
نفسه يعتمد على المادة لكن ال يسقط الجانب الروحي و القيمي في هذا الكون وتأخذ بيد
اإلنسان و المعرفة في هذا اإلطار تستظل بحدود مادية وروحية متجاوزة و أكثر رحابة
وأعمح فهما للوجود تتسم بتنوع المصادر المستقاة منها.
وينتمي إلى هذا التصور على سبيل المثال عبد الوهاب المسيري الذي ينطلح في جل
دراساته من كون اإلنسان إنسان مفارق و منفصل عن الحدود المادية و متجاو از إياها عاب ار
1

عبد الوهاب المسيري :الفلسفة المادية وتفكيك اإلنسان ص22
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إلى الحدود اإلنسانية الربانية الرحبة و ما يقال عن اإلنسان يقال ايضا عن المعرفة إذ
يرفض المعرفة المادية التي تعتمد على العقل والحواس وتلغي العاطفة و الحدس و الوحي
همها الغزو والسيطرة و التحكم الكامل ويدعو إلى معرفة تتنوع مصادرها ال تهدف إلى
التحكم الكامل بقدر ما تهدف إلى التواصل و التقارب و التوازن وهذا ما يدعوه "بمعرفة
المحبين".
فالتصور الفلسفي هو تصور يجيب عن مختلف األسئلة الصغرى والكبرى وتختلف
إجاباته باختالف المرجعية التي ينتمي إليها المجيب و إيمانه

كما أنه يلفا نوعية المعرفة؛

إما معرفة مقدسة أو غير مقدسة/معلمنة.

-2.2التصور الديني :
يعد التصور الديني واحد من األنواع التي تتج أز إليها تصورات العالم و هو األكثر
انتشا ار و رواجا على اإلطالق ويعود السب في ذلك إلى مخاطبته عاطفة اإلنسان فضال
عن عقله وهذا مايجعله يتميز بسهولة انتشاره على عكس التصورين الفلسفي والعلمي ولعل
السبب يرجع كذلك"إلى إعمال هذين األخيرين للمصطلحات التقنية واالستدالالت العقلية في
حين أن الخطاب الديني يعتمد في مجمله على األساليب البالغية والتمثيلية مما يجعله أقرب
إلى األذهان".1
ويعرف التصور الديني للعالم على أنه"رؤية الواقع والحقيقة الناجمة عن أحكام الكتب
المقدسة والتي تتكشف للمرء قبل أن تكشف العين الوجود".2
فالحقائح في المنظومة الدينية تتجلى لانسان عن طريح األجوبة المبثوثة في ثنايا
الكتب المقدسة والتي ُّ
ترد على مختلف األسئلة التي تشغل اإلنسان خاصة ما تعلح منها

1
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بالجانب األنطولوجي والتصور الديني-حسب هذا التعريف-سباق إلى تقديم إجابات لانسان
قبل أن يسلك مسلكا مختلفا يتغيا فيه طلب الحقائح كطريح العلم أو العقل.
ويتميز التصور الديني بأقدميته لذلك اعتبرت "النظرة الدينية إلى العالم جزءا من
الت ار

الروحي الكلي لانسان وهو ت ار ينتمي إلى كل العصور وجميع الثقافات".1
وسمة هذا الت ار

البح

أنها تخلح نوعا من األمان والراحة النفسية لدى اإلنسان إذ أثبت

االجتماعي أن مشاعر عدم األمان وانعدام الثقة تكون أكثر وضوحا لدى األفراد الذين

ال يملكون رؤية دينية أو فلسفية للعالم كما أن الدينية تزيد من اإلحساس بالسعادة ألنها
ومنظور أعمح لآلالم واحساسا باالنتماء إلى
ا
وشعور باألمل والثقة
ا
تضفي معنى على الحياة
كيان أكبر. 2
فالديانات السماوية تمثل مصدر راحة للكائن كونه يحميه من التيه الفكري ويقدم له
إجابات جاهزة خاصة ماتعلح منها بقضايا المبدأ أو المصير والمعاد كما أنه يرسم لانسان
مساره اآلمن في الحياة ويحميه من الشعور بالعدمية والعبثية في هذا العالم.
ومن المرتكزات أو األفكار األساسية التي تقبع تحت عباءة التصور الديني حسب-
ولتر ستيس -نجد أن العالم تحكمه حكما شامال ونهائيا قوى روحية وأن للعالم غرض وأن
العالم يمثل نظاما أخالقيا.3
أما أهم األسئلة التي يطرحها التصور الديني للعالم المتعلقة بالوجود والقيم والمعرفة نجد :
-مالذي يوجد ؟ ( المادة والفكر(الروح ).

1
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-ما مصدر العالم ؟ وما أصل األنواع؟ يبح

هذا التصور في مقولة (أصل العالم

والحياة) ويجيب بـ ـ :الخلح من العدم وخلح ه آدم من ت ارب وخلح باقي الكائنات الحية.
إلى أين نسير؟ (مصير العالم) يجيب بـ ـ :الحياة بعد الموت.ما الخير وما الشر؟ القيم الواجبة الخير هو تحقح مقاصد الشريعة والعكس هوالشر.
كيف يجب أن نسلك؟ ( مقولة السلوك) يجيب ب ـ ـ ـ :طاعة األوامر و النواهي.ما الصواب وما الخطأ؟ (معايير الحقيقة) تتمثل في أن الكتاب المنزل مصدرللمعرفة أوال ثم التجربة الدينية.1
وكثي ار ما يتداخل التصور الفلسفي مع التصور الديني في بعض األسئلة واإلجابات
المقدمة.

-2.2التصــــور العلمـــــــي:
يمكن أن نستهل الحدي
والعقل الحدي

عن التصور العلمي بما أدرجه "ولتر ستيس" في كتابه"الدين

"من أن هذه التسمية ال تعدو أن تكون مشتقة من العلم لذلك فوجهة النظر

العلمية عن العالم ليست منصفة للعلم طالما أنها ليست بالضرورة هي وجهة النظر التي
يعتنقها العلماء أنفسهم لكن ذلك ال يعني أن جميع العلماء يأخذون بها فعال أو حتى الغالبية
منهم.
وتسمية النظرة العلمية للعالم ال تعني وجود نتيجة منطقية ضرورية ألي شيء في
العلم فليس ثمة وجهة نظر رسمية للعلم

1
2

2

ومن ثمة فهذه التسمية صورة لصيقة بالعلم دون
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أن تكون ممثال حقيقيا لها لذا يقترح "ولترستيس" اسما آخر لها يتمثل في المذهب الطبيعي
أو النظرة الطبيعية عن لعالم.
فما المقصود بالنظرة العلمية/التصور العلمي؟ وما الذي يجعل المعرفة العلمية الثقافة
المهيمنة في هذا العصر؟وما هي أهم األفكار التي تمثل األرضية التي ينبنى عليها التصور
العلمي للعالم؟ وما هي مميزات هذا التصور؟ وماهو أثر ذلك على نوعية المعرفة (مقدسة أم
معلمنة) ؟

 -2.2.2مفهــوم التصور العلمي للعالــم :
إن تاريف الحقبة الحديثة هو تاريف الصراع بين وجهتين من النظر (العلمية والدينية)
مع رجوح كفة النظرة العلمية إذ بدت هي المسيطرة على الحقبة الحديثة حتى جعلتها تتميز
عن باقي العصور التاريخية األخرى.
فالنظرة العلمية للعالم تتشكل وتبلور ذاتها من خالل الثقافة السائدة أو المهيمنة وما
هو واضح للعيان أن الثقافة العلمية شقت طريقا معتب ار واستطاعت أن تفرض هيمنتها بين
الناس في مختلف بقاع العالم تقريبا بالرغم من قصورها عن اإلجابة عن بعض األسئلة التي
يقف اإلنسان مذهوال أمامها خاصة الميتافيزيقية فما المقصود بالنظرة العلمية إلى العالم؟
وما هي أهم مقوماتها؟
النظرة العلمية للعالم هي مجموعة من األفكار التي بدت أمام العقول النمطية
الحديثة أنها تشمل الروح العلمية سواء أكانت كذلك في الواقع أم ال وتاريف هذه األفكار هو

 :تعتبر "دائرة فينا" أول من صاغ مصطلح التصور العلمي للعالم في بيانها الذي وقعه كل من هانزهان و أرطونو ار

ورودولف كارناب و قدم لموريتس شليك امتنانا له على ق ارره البقاء في فينا وفيه يعرضون خاصيتين جوهريتين
للتصور العلمي للعالم:أوال :أنه تجريبي ووضعي.
ثانيا :يتميز التصور العلمي بتطبيح منهج معين.يوسف تيبس :التصورات العلمية للعالم ص .22

وقد بدأ التصور العلمي في التبلور منذ القرن /22السابع عشر عندما تم الكشف عن حقائح تناقض تلك السائدة منذ
قرون عديدة واكتسبت هذه الحقائح يقينيتها باعتماد البرهنة العقلية والتحقح التجريبي مما حولها إلى معتقدات دفعت
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تاريف الحقبة الحديثة إذ سيطرت هذه النظرة على العقل الحدي

حتى بدا مختلفا متمي از عن

باقي العصور التاريخية األخرى.1
ومن المالمح البادية على الحقبة الحديثة أنها عصر تكاد تحد

فيه القطيعة بين ما

هو ديني وما هو علمي وفي هذا يقول "ولتر ستيس"أنها عصر لم يعد فيه أمل لايمان
بالتدخالت اإللهية في عمل الطبيعة إن الدين الحي يقتضي على األقل الشعور بوجود إله
ال يزال يعمل داخليا في قلوب الناس عندما يصلون".2
ولقد قيل أيضا أن ه لم يعد يتدخل اآلن في عمل العالم الفيزيقي لكنه ال يزال
يتدخل في األعمال السيكولوجية للعالم الداخلي لعقول الناس واذا لم يعد يرسل طعاما ماديا
عن طريح الغربان فهو يرسل لنا غذاء روحيا عن طريح المقدسات بواسطة النعمة اإللهية
والدين بطريقة أو بأخرى إذا لم يكن مجرد تجريدات عقلية يقتضي الشعور بمله قريب منا
ويؤثر في حياتنا.غير أن علم نيوتن وما تاله انتهى بتجفيف منابع الدين الحي بأن دفع ه
إلى الخلف وقام بتشبيهه بصانع الساعة الذي مألها ثم تركها تعمل وفح آلية داخلية وال
يختلف ه عن اآللة البشرية إال أنه خلح الحركة الدائمة لآللة التي تعمل بنفسها إلى األبد
دون أي تدخل من جانبه.3
فالنظرة الحديثة للعالم غيبت وأقصت وظيفة ه في هذا الكون واعتبرته شبيها باآللة
البشرية و الصفة نفسها وصف بها العلماء العالم وأطلقوا عليه تسمية اآللة وكل ما فيه آلي
بالبعض إلى استبدالها بالدين في القرن الثامن عشرة والتاسع عشرة وبذلك تحول العلم إلى تصور أو فلسفة تامة تشمل
الميتافيزيقا و المنطح و األخالق.
وبما أن كل نظرية علمية لها مسلماتها ونتاجها الالزمة عنها فقد تحول العلم إلى قوالب معرفية أو بارادايمات مقدسة

من قبل الجماعة العلمية وهذا يعني صعوبة التخلي عن التصورات العلمية التي تترسف عبر الحقب التاريخية للعلم

كما هو حال تصور بطليموس لمركزية األرض إذ صعب وتعسر على كل من كوبرنيكوس وجاليليو إقناع الناس
والكنيسة بالعكس.يوسف تيبس :التصورات العلمية للعالم:ص .21 22
1

ولترستيس :الدين والعقل الحدي

ص 211

2

المرجع نفسه.الصفحة نفسها.

3

المرجع نفسه :ص ص.222 221
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و قد القت هذه الفكرة صداها في أوروبا وانتشرت بسرعة البرق وطغت على العالم الحدي
فهذا "توماس هوبر"  "Thomas Hobbesيقارن بين الجسم البشري واآللة فكتب يقول" ماذا
يكون القلب سوى نابض واألعصاب سوى مجموعة من األوتار والمفاصل سوى مجموعة
من العجالت التي تعطي الحركة للجسم كله".1
أما "هيوم" فكتب يقول" :انظر إلى العالم من حولك وسوف تكتشف أنه ليس شيئا
سوى أنه آلة عظيمة تنقسم إلى عدد ال نهاية له من اآلالت الفرعية الصغيرة ."2
فما هو واضح أن نظرة بعض العلماء كهوبز ودافيد هيوم نظرة اختزالية ضيقة إذ
اختزلت العالم الذي سمته التنوع واالختالف في شيء جامد "اآللة" وشيأته وتجاهلت أس ارره
و جوانبه التركيبية الروحية العميقة وفسرته بكل برودة وجفاء تفسي ار ماديا مجحفا رغم هذ
التصور الدوني للعالم إال أن معظم الناس مبهورين بالعلم ومنجزاته إذ يثقون ثقة عمياء في
التصورات العلمية للعالم وقد يرجع ذلك إلى خوف االنسان الدائم من الموت مما يدفعه إلى
قبول أو تفضيل المعارف الناجعة فقط ومن ثمة ازدادت ثقته في العلم ألنه أثبت فعاليته في
األمراض والكوار والمخاطر والتنبؤات .كما أن العلم يعتبر معرفة بالظواهر الطبيعية أي
نسح من العالقات الثانية بين الظواهر التي تصاغ على شكل قوانين وتبنى على منوال
نظريات ومن ثم تكون هذه النظريات فهما وتفسي ار للواقع والعالم في مقابل التفسيرات
الفلسفية الالهوتية واألسطورية وغيرها من التفاسير التي تتجاوز الواقع المعطى إلى الحقائح
الماورائية أو المتخيلة.3
فالعلم بمنهجيته المضبوطة والصارمة وبنتائجه التي أثبتت نجاعتها وأبهرت اإلنسان
جعلت البعض ينصبه كدين جديد للبشرية.

1

المرجع السابح  :الصفحة نفسها.

ص.222

2

والترس تيس :الدين و العقل الحدي

3

ينظر :يوسف تيبس التصورات العلمية لعالم ص .22
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 -2.2.2مبادئ التصور العلمي للعالم.
ككل تصور أو رؤية يرسم التصور العلمي منهجا خاصا به يتقوم بعدة أفكار
ومبادئ أهمها:
أن العالم يتكون من الذرة ومكوناتها (اإلكترون والبروتون والنوترون

أ.

واألوتار الفائقة).
ب.

يعزو التصور العلمي مصدر العالم ونشأته إلى اإلنفجار األكبر الذي

خلح المادة ونشأت األنواع المختلفة عن الطفرات والبقاء في هذا العالم يكون
لألصلح.
ت.
.
ج.
يبح

مصير العالم :يتوسع الكون وينتشر في الزمان والمكان .
القيم الواجبة أو (الخير و الشر) يتمثالن في الموضوعية والعقالنية.
الدرب والمنهج الذي يجب أن يسلكه اإلنسان يتمثل في المنهج الذي

في الظواهر القابلة للقياس.
ح.

معايير الحقيقة تتمثل في المعارف القابلة للتحقح أو اإلبطال.1

خ.

إذا طرحنا سؤال هل للعالم غرض؟ فمن التصور العلمي يجيبنا بأن

ليس للعالم غرض بل هو عب
د.

المعنى له تماما.

ليس للعالم نظام أخالقي وانما الكون محايد للقيم من أي نوع .2

تمثل هذه المبادئ أهم أفكار التصور العلمي والمالحا أنها تختلف اختالفا جذريا
عن أفكار التصور الديني فمذا كان الثاني يسعى إلى إضفاء معنى إلى حياة اإلنسان
والحفاظ على توازنه األنطولوجي فمن التصور العلمي رد كل شيء إلى المادة كما أنه لم
يراع إنسانية اإلنسان لما استمر في مشروعه التقدمي وتطبيح مشاريعه دون أن يكتر بنتائج
ذلك على اإلنسان.
1
2

ينظر :يوسف تيبس التصورات العلمية لعالم ص .22
ولترستيس :الدين و العقل الحدي

ص .212
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 -2.2.2مميزات التصور العلمي للعالم.
-2يتميز العالم من الزاوية العلمية بالمادية والواحدية والحتمانية وذلك أنه يتكون من
مادة وطاقة ويخضع لقوانين يمكن اكتشافها وفهمها ثم التعبير عنها رمزيا أي بلغة
الرياضيات والمنطقيات كما أن الحياة عبارة عن تفاعالت كميائية تكمن في الجينوم الذي
تمكن العلم من فك شفرته وتخضع الحياة للتطور المبني على االنتخاب الطبيعي إضافة
إلى اإلثباتات التي توصلت إليها العلوم العصبية من أن األفكار والعواطف وكل العمليات
النفسية هي نتاج العمليات الدماغية ومن ثم فالعقل والوعي ينبثقان تدريجيا من الدماغ عبر
صيرورة تطورية وبالتالي فالعلم الحدي

تمكن من طرد األرواح من العالم ولم يعد الواقع

معطى بل اإلنسان هو الذي يساهم في بنائه.1
-2تتميز المعرفة العلمية بالدقة والوضوح وتناولها األجزاء إذ العلم قادر على إعطاء
اإلنسان آالف المعلومات من أصغر ظاهرة من الظواهر الطبيعية كما أن المعرفة العلمية
باكتشافها القوانين المتحكمة في أي كائن تكشف لانسان طرق الهيمنة والتسلط على ذلك
الكائن.2

 -4.2.2أزمة التصور العلمي للعالم :
بقدر ما يقدم التصور العلمي للعالم إجابات عن مختلف لانسان ولمختف تساؤالته
وبقدر ما أبهره وشغفته نتائجه التي يسرت له سبل حياته وحلت محل الوظائف التي كان
يؤديها بقدر ما سجل عن هذا التصور قصو ار ومآخذ تتجلى أهمها في :


الجينوم هو مجموعة المادة الوراثية التي تحتويها الخلية

وهو يتضمن كل المورثات  Genesيضاف إليها أيضا

جميع المادة الوراثية المحيطة بمنطقة المورثات  :الجينوم :مجلة عالم الفكر مجلة دورية محكمة تصدر عن المجلس

الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب الكويت ع 2مج  21أكتوبر-ديسمبر  2332ص .12
1

ينظر :يوسف تيبس التصورات العلمية لعالم ص.23

2

العالم في المنظور اإللهي و المنظور المادي :

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/mosabaqat/almaarifa_lakliya_walk
albiya/page/lesson1.htm
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.2

يتميز العلم بالدقة والوضوح ومنحه القوة والقدرة لانسان إال أن دائرته

ضيقة وال يتجاوز حدود موضوعه الخاص إذ هو يتقدم في مجال معرفة العلل
واألسباب أو المعلوالت واآلثار ثم يصل إلى حي
نعرف حادثا معينا عن طريح العلم؛ فنبح

يقول":ال أدري" فمذا أردنا مثال أن

عن علته ونعرفها ثم نفتش عن علة

العلة ومعلول المعلول وعن محيط أوسع وتاريف أبعد ولنفرض أننا قد بلغنا كل ذلك
بالبح

واالفتراض واالختبار وصوال إلى مرحلة وضع القوانين العلمية فسنواجه في

النهاية سلسلة ال نهاية لها من العلل والمعلوالت الالمتناهية لذلك شبهت المعرفة
العلمية بالكاشف القوي في ليلة ظلماء يضيل دائرة محدودة إضاءة جيدة بحي

أننا

نعثر على إبرتنا الضائعة في تلك الدائرة من الضوء الساطع إال أن ما يضاء أمامنا
ال يتعدى تلك الدائرة المحدودة وكلما تقدمنا وأضأنا الظلمات المتتالية وجدنا أمامنا
فضاء من المجهول المظلم الذي ال ينتهي كما تُشبَّه المعرفة العلمية أيضا بالكتاب
القديم الذي سقط أوله وآخره فال أول له معروف وال آخر له معروف وال يعرف
مؤلفه وال يدري هدفه والغرض منه.1
.2

بما أن المنظور العلمي منظور جزئي ال كلي فمنه غير قادر على

توضيح مالمح العالم كلها فمن االنسان بحاجة إلى معرفة اكثر يقول المسيري
"العلم قادر على رصد الظواهر الطبيعية المادية والجوانب المادية في االنسان ولكنه
عاجز عن تزويد اإلنسان بمنظومة من القيم المعرفية واألخالقية والجمالية ".2
.2

من مساوئ التصور العلمي األخرى أنه ال يستطيع أن يلهمنا السلوك

الذي يجب أن نختاره في حياتنا

أي أن العلم يطلعنا على ما هو موجود دون أن

يوحي إلينا بما ينبغي أن يكون أو عن أي من السبل التي يجب أن نسلكها.
.2

االتجاه القيمي للعلم يعني قدرة اإلنسان على التسلط على الطبيعة

والتصرف و تغييرها وفح مراده لذلك يدعو "بيرتراند راسل" إلى التمدن العلمي النافع
1

المرجع السابح.

2

سوزان حرفي :العلمانية والحداثة والعولمة حوارات مع عبد الوهاب المسيري :دار الفكر ط 2332 2ص .21
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ويتحقح ذلك بازدياد الحكمة إذ يقول" وأعني بالحكمة اإلدراك السليم لغايات الحياة
وهذا في ذاته ال يقدمه العلم فزيادة العلم إذن ال تكفي لتحقيح رقي صادق و إن
قدمت واحدا من مقومات الرقي".1
.1

صعوبة التحكم في كثير من األمور علميا حتى أضحى عدم التحكم

سمة أساسية في عصرنا وكلما زادت ميكنته والسيطرة عليه علميا فكت إمكانية
التحكم فيه ويتجلى هذا في أمور كثيرة مثل مشكالت البيئة والفشل في التخلص من
النفايات وتزايد األمراض النفسية ...الف.2
.2

العلم قادر على رصد الظواهر الطبيعية المادية و الجوانب المادية

في اإلنسان ولكنه عاجز عن رصد الجوانب المركبة المعنوية (الروحية) مثل بحثه
عن المعنى كما أنه عاجز عن تزويد اإلنسان بمنظومة من القيم المعرفية واألخالقية
والجمالية.
.2

يمر العلم الحدي

والتكنولوجيا بأزمة حادة تتجلى بأشكال مختلفة

وتبرز أوضح هذه األشكال في الحواصل النهائية للعلم المعاصر والمنظومات
التكنولوجية كالتقنيات والمنتوجات الموجهة نحو الدمار واإلتالف واغتراب الناس عن
بعضهم البعض.
.1

العلم والتكنولوجيا ال يحسنان األوضاع المادية والروحية لسكان العالم

وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يقطنون العالم الثال

على سبيل المثال إن ما

يسمى بالتطورات التكنولوجية كالهندسة الوراثية البيولوجية والحواسيب تجعل قسما
كبي ار من القوة العاملة زائد عن الحاجة مما يؤدي إلى البطالة واساءة استغالل
المهارات وغالبا ما يفضي العلم األكثر تطو ار إلى مشاكل أكبر.3
1
2
3

برتراند راسل :النظرة العلمية تر:عثمان نويه دار المدى للثقافة و النشر ط 2331 2ص .32

ينظر :عبد الوهاب المسيري العلمانية والحداثة والعولمة دار الفكر ط  2332 2ص .13
أزمة العلم المعاصر :إعداد فريح شبكة العالم الثال

ورابطة المستهلكين في بينان

المركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية ط .2321 2
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ماليزيا

تر :هبة ناصر

رابعا  :العالقة بين المنظور و المعرفة و القداسة .
شهد العصر الحدي

تغيرات جذرية على جميع األصعدة السياسية الدينية

الثقافية كما شهد أيضا تغير في أنماط التفكير وفي رؤى اإلنسان إلى العالم إذ اتسمت
الرؤية الحديثة بجحود المقدس وطغيان النظرة العلمانية الحديثة الدنيوية على كافة
األصعدة والمعرفة بدورها لم تسلم من هذه العلمنة التي أقصت وأسقطت المقدسات من
حيزها و اهتمت بالتجريب ونصبته مرك از جديدا.
وعلمنا فيما سبح أن لرؤى العالم/تصورات العالم وظيفة معرفية تسأل عن طبيعة
المعرفة و مصدرها وما المقاصد المرجوة منها .هل هي تحقيح الخير وتكريم واسعاد
اإلنسان أم الولوج بالبشرية في كومة من اإلشكاليات؟
كما علمنا أيضا أن أشهر تصورات العالم هي التصورات الفلسفية والعلمية والدينية
والقضية التي تهمنا ما عالقة الرؤية بالمعرفة والقداسة أو باألحرى إذا وضعنا هذه الثالثية
على محك واحد فهل ستنتج لنا نمطا واحدا من المعرفة أم ستتغير المعرفة طبقا لكل رؤية؟

 -2.2عالقة التصور العلمي بالقداسة .
تحد

"سيد حسين نصر"عن التنوع في المكون الحقيقي للمعرفة الغربية وبين أنها

قامت في األساس على علوم عدة حضارات من بينها الحضارة اإلسالمية والهندية والفارسية
والمصرية واليونانية لكن ما جرى في القرن السابع عشرة من ثورة علمية فرض نموذجا
تفسيريا جديدا ) (Paradigmغريبا على مضمون مي ار

تلك الحضارات إذ اتسم بالعقالنية

الصارمة في العصر الحدي وعولمة الكون التي أدت إلى ما ُيعرف بالنهضة رغم محاوالت
بعض روادها الحفاظ على منظور طبيعة الكون المقدسة .وقد أنتج هذا البراديغم الجديد علما
وناكر لوجود علم أسمى منه وعيا فهو علم أرضي بأعمح
ا
ضخما أحادي البعد رافضا
معنى وقد اتخذ شكال ظاهريا حتى حينما يحاول تناول أبعد مطال للسماء وأعمح أبعاد
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النفس اإلنسانية فهو علم غايته الموضوعية ال تتعدى التركيب النفسي والجسماني للعالم
الطبيعي الذي يحيط باإلنسان ال تتعالى غايته الذاتية على ما وراء العقل اإلنساني بنور
البصيرة يعمل في كون أصبح اإلنسان فيه تجريدا فحسب رغم أن عليه أن يلتزم بأسلوب
اإلنسان الصرف في فهمه لألمور ولكنه مختلف جذريا من حي

منظوره للحياة المختلف

عن منظور الحضارات الشرقية العضمى. 1
فالعلم الحدي

نمط مغاير ألنماط علوم الحضارات السابقة كليا وعلة ذلك أنه أدار

ظهره للميتافيزيقا وتنكر لانسان وللقيم ولم يكتف بهذا بل تنكر لاله أيضا فبعض العلماء
من أمثال "كوبرنيك" و"ديكارت" و"غاليلو" و"نيوتن" آمنوا باإلله الخالح لكنهم في اآلن نفسه
سعوا في تخريب النظرة االعتقادية الشاملة التي هيمنت على اإلنسان المسيحي وأحلوا
محلها اعتقادات عن اإلله والعالم واألرض واإلنسان تنزع عنها لباس القدسية الذي كان
يزينها ونفوا عن اإلله القدرة على التدخل في شؤون العالم أو التفاعل معها و اعتبروه غير
مبال بأعمال المخلوقات ال يوحي إليهم وال يستجيب ألدعيتهم وال يحد

معجزات بين

أيديهم بل إنه ال يملك من شؤون هذا العالم إال فعل الخلح األول واكتفى فيه بجمع أجزاء
العالم كما يجمع الساعاتي دواليب الساعة ووضع له قوانين خالدة وأجرى فيه األسباب
الثانية ثم أرسله إرساال ليعمل من ذاته بصورة آلية حتى إنه غدا ال يعلم من جزئياته شيئا.2
لم يكتف العلماء بهذا االختزال للوظيفة اإللهية بل أنكروا عليه فعل " الخلح"
واعتبروه مجرد فرضية ال حاجة لها في المجال العلمي" .3فاإلله لم يعد يشكل مركز العظمة
والجالل و الهيبة إذ الطريح إلى الشك في مطلقياته وقدرته على التحكم في كل شيء صار
ممكنا.
1
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الدار

والضربة نفسها ُوجهت لانسان الذي شيأه "ديكارت" و رأى في جسمه آلة أشبه
بالساعة فهيكله عبارة عن روافع وقلبه عبارة عن مضخة والعلل التي تصيبه إنما هي
صور للخلل الذي يط أر على هذه األجهزة البيولوجية و الروح ال تعدو كونها بخا ار لطيفا
يجري في أوعية القلب.1
فالنظرة المادية لدى هؤالء العلماء جلية وذلك بتملصهم كليا من اإليمان بالمطلقات
ومن التفسير الغيبي للكون واإلنسان وبقولهم أن كل األشياء المكونة للعالم قابلة للتجربة
والمالحظة و قابلة للتشكيل في صي رياضية.
ولعل هذه النظرة المادية المعلمنة ترجع أساسا إلى تبني التصور العلمي للعالم
لعقالنية مبال فيها واحتفاؤه الجنوني بها والعقالنية كما هي واردة عند هايدغر تعني"تدبير
العالم تدبي ار رياضيا وكمرادة قوة للهيمنة والسيطرة على الطبيعة" . 2
والعقالنية المجردة أيضا –حسب طه عبد الرحمن  -هي" عبارة عن خاصية الفعل
اإلنساني الذي يقوم في السعي إلى تحقيح مقاصد ال يقين في نفعها بوسائل ال يقين في
نجوعها تُخل بشرط النفع في المقاصد لوقوعها في النسبية و الفوضى كما تخل بشرط
النجوع في الوسائل إلقصائها المعاني الروحية واكتفائها بالظواهر الخارجية واعتمادها
للوسائط المادية وحدها.3
وهذا ما تبدى من خالل توسل النظرة العلمية الحديثة بالعقل الحدي

الذي لم يعد

نمطا للتزلف من حقيقة الوجود وشكال لاصغاء لنداء الكينونة واالنتساب إلى األرض األم
إنما صار العقل إرادة قوة وصار سلطة تملي امبرياليتها الحسابية والرياضية على موجودات
العالم باسم العلم والتقنية.

1
2
3
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المركز الثقافي العربي الدار

كما صار العقل العلمي المعاصر كيفية للتنفذ في العالم و لتملك موارده واستغالل
ثرواته و ربما قاد ذلك إلى نهاية كارثية تمحح الكائن والكينونة سواء بسواء ألن من يتنكب
طريح العقلنة إنما يلقى نفسه تائها في قفار أرض يباب ومن يصغي "لنداء العقل" يفقد
وطنه وأرض ميالده ويدخل في متاه العالم.1
فالعقل الحدي

عقل حاد عن مقاصده ومراميه الحقيقية فبدل أن يلتزم بمهمته كأداة

تعمل على التقرب من الوجود وتحاول فهمه

وفهم الحقيقة اإلنسانية أضحى أداة قوة

وسيطرة وامبريالية يستخدم للتوسع في العالم واستنزاف ثرواته واستعمالها فيما يفيد البشرية
وما ال يفيدها كما أضحى أداة سيطرة وهيمنة تودي باإلنسان وهذا ما يذكر بمقولة
"فرانسيس بيكون" "Knowledge is power" (1626-1561) Francis Baconالمعرفة قوة
إذا لم تعد المعرفة تعبد طريح السعادة والرفاهية أمام اإلنسان بقدر ما تشكل تهديدا له وخط ار
يترصده إضافة إلى الطابع االستغاللي لانسان والطبيعة التي ينتهجها العقل الحدي

يعاب

عليه ثقته العمياء في قدراته إذ هو يدعي أن "العالم قابل لادراك كليا عن طريح العقل
المتحكم في كل شيء وقد صار كأنما توجهه العناية اإللهية أو كأنما تحكمه أسطورة أشبه
بالدينية".2
فالعقل الحدي

قفز على فكرة تنوع المصادر التي تُستقى منها المعرفة والتي تحاول

التقرب من الحقيقة واعتبر نفسه السبيل أو األداة الناجعة والكاملة والعجيبة المؤدية إلى
معرفة حقائح األشياء .
إضافة إلى تبني التصور العلمي للعقالنية الصارمة نحا العلم أيضا نحو
تطبيح النموذج التجريبي المادي والثقة البالغة فيه و التوسل به ألنه يحقح السيادة على
الطبيعة بعد فضح أسرارها والتطلع عليها وييسر لانسان القدرة على التحكم فيها بفعل
التغيرات التي بمقدوره أن يحدثها بعد فهم ظواهرها بهذه الطريقة رسم العلم أفح البح
1
2
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العلمي في السعي إلى إخضاع الكون لمبدأ الحتمية فكل ظاهرة من ظواهر الكون خاضعة
ومقيدة بشروط هي التي تتسبب في حدوثها فهي خاضعة لقانون يجعلها معلوال لما قبلها
وعلة لما بعدها وكل ما يحد

البد أن يحد

بفعل قوانين العلة.1

وسيطرة هذا المنهج التجريبي على الساحة المعرفية جعل مفهوم العلم يتغير إذ لم
يعد يتضمن كل أنواع المعرفة التي توصل إليها اإلنسان بمختلف الطرق بل أصبح يقتصر
فقط على المعرفة المكتسبة بواسطة منهج محدد يبني أساسا على المالحظة و التجربة
والحساب بل وصل األمر إلى إنكار المعارف التي ال تحصل بالمنهج الوضعي وتم اعتباره
منهجا بمقدوره أن يحيط بكل الحقيقة وباستطاعته اإلجابة عل األسئلة التي يمكن أن
يطرحها اإلنسان حتى و لو تعلقت بأسرار وجوده.2
وهذا ما جعل هوسرل يتحد

عن الطبيعة االختزالية للعلم الحدي

بقوله" إن المفهوم

الوضعي للعلم في زماننا مفهوم اختزالي إنه قد تخلى عن كل تلك األسئلة التي تدرج تحت
المفاهيم الضيقة تارة و الواسعة تارة للميتافيزيقا و ضمنها كل األسئلة التي تنعت في
غموض بأنها " األسئلة العليا واألخيرة".3
وفي هذا المعنى يقول أيضا " إن علوما ال تهتم إال بالوقائع تصنع بش ار ال يعرفون
إال الوقائع...كثي ار ما نسمع أن العلم ليس له ما يقوله لنا في المحنة التي تلم بحياتنا إنه
يقصي مبدئيا تلك األسئلة التي تعتبر هي األسئلة الملحة بالنسبة لانسان المعرض في
أزمنتنا المشؤومة لتحوالت مصيرية األسئلة المتعلقة بمعنى هذا الوجود البشري بأكمله أو ال
معناه .أال تتطلب هذه األسئلة بسبب عموميتها وضرورتها لكل الناس تمعنات عامة واجابة
تعتمد على بداهة عقلية إنها تتعلح في آخر المطاف باإلنسان.4
1
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المنظمة العربية

التصور العلمي حسب األقوال السابقة تصور اندفاعي؛ يدعي فالحه في اإلجابة عن
كل شيء في حين أنه في الحقيقة يجيب فقط عن الظواهر القابلة للمالحظة والتجربة ومن
ثم فهو ُيعتبر تصو ار قاص ار عاج از ليس بممكانه احتواء الظاهرة اإللهية وال اإلنسانية

واإلحاطة بهما كونهما مركبتين.

يعتبر التصور العلمي أيضا قاص ار كونه أخل بشروط المعرفة الحقة عندما اهتم
بالغايات على حساب الوسائل.
ويعتبر العلم الحدي

علما علمانيا عاج از أيضا الهتمامه بكل ما يقاس و يكمم

بالمقابل أهمل أسئلة المعنى التي تشكل محور الجزء اآلخر الذي ال يمكن إنكاره في حياة
اإلنسان أو هو الجزء األهم على اإلطالق .
أثبت لنا الواقع أن العلم المادي أشكل على البشرية
الكوار التي زعزعت أمنه و سعادته

وجلب لها الهالك و الكثير من

ما جعل أصابع االتهام توجه إليه مع ضرورة إعادة

النظر فيه وفي مناهجه الصارمة وبناء على هذا يمكننا القول بأن التصور العلمي الخالص
ل لعالم ال يمكنه إال أن ينتج لنا معرفة معلمنة

غير مقدسة تلقي وراءها كل األعباء

األخالقية واإلنسانية وحتى الميتافيزيقية.

- 2.4العالقة بين التصور الفلسفي و القداسة .
إن التصور الفلسفي يعد من أهم تصورات العالم إذ يجيب عن تساؤالت أنطولوجية و
معرفية و قمية واجاباته هذه تختلف حسب مرجعية الفلسفة فمن كانت فلسفة مادية
فمجاباتها بالضرورة تختلف عن الفلسفات المتجاوزة الروحية؛ ولنبين هذه الفكرة جيدا يتطلب
األمر إيراد نموذج من النوع األول وآخر من الضرب الثاني .
النموذج األول على سبيل المثال تمثله الداروينية وهي فلسفة منسوبة إلى صاحبها
"داروين" ( )2123.2222وهي فلسفة مادية كمونية تنكر أي مرجعية تكون من جنس
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مادي تستبعد الخالح من المنظومة المعرفية واألخالقية وترد العالم بأسره إلى مبدأ مادي
واحد كامن في المادة ترتكز على فكرة الصراع والتقدم الالنهائي وتعتبره من صفات الوجود
اإلنساني.1
وتشكل هذه الفلسفة ( الداروينية ) اللبنة األساسية في الرؤية الغربية الحديثة للعالم
كما تشمل اإلطار المعرفي للرؤية العلمانية اإلمبريالية .
الداروينية أيضا رؤية عقالنية مادية للعالم تدور في إطار المرجعية الكامنة التي
ترى أن مركز الكون كامن فيه غير مفارق أو متجاوز له وأن العالم بأسره مكون أساسا من
مادة واحدة ليست لها أية قداسة وال تحوي أية أسرار وفي حالة حركة دائمة ال غاية لها وال
هدف ال تكتر بالخصوصيات أو التفرد أو المطلقات أو الثوابت هذه المادة تشكل كال من
اإلنسان والطبيعة فهي رؤية واحدية كمونية مادية .
جوهر هذه الفلسفة مادي محض إذ ترد الواقع بأسره اإلنسان والطبيعة إلى مستوى
واحد وتصبح كل هذه العناصر مجرد مادة محضة نسبية ال قداسة لها

توظف وتسخر

وتتحول مهمة وجود اإلنسان على األرض إلى معرفة قوانين الحركة والطبيعة البشرية
والهيمنة عليها من خالل التقدم المستمر الذي ال ينتهي ومن خالل تراكم المعرفة وسد كل
الثغرات وقمع اآلخر إلى أن يخضع كل شيء ( اإلنسان والطبيعة ) لحكم العقل وقانون
األرقام وهو قانون يستمد مشروعيته من المعارف العلمية المادية وفي المقابل تستبعد كل
االعتبارات غير المادية مثل الغيبيات والمطلقات والخصوصيات ألنها تمثل أس ار ار وألن كل
ما هو فردي فريد ال يمكن قياسه أو التحكم فيه أو غزوه أو توظيفه أو حوسلته.2
إن فلسفة مثل الفلسفة الداروينية تتمتع بالمصداقية المادية المطلقة فنسقها
مادي وأفكارها حول اإلنسان والطبيعة مادية ومبدؤها الصراع المستمر والغلبة فيه لألقوى
1
2
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وهدفها التقدم المستمر الالمحدود لتحقيح السيطرة والتحكم قدر اإلمكان وأفقها مادي تنزع
القداسة عن اإلله وال تعترف به وال بالغيبيات وال بالطلقات وتساوي بين الطبيعة واإلنسان
وتشيئهما.إن هذه الفلسفة المعلمنة لن تنتج لنا بالضرورة إال معرفة منزوعة القداسة والقيم
المترتبة عنها بالضرورة ستكون قيما معلمنة تغض الطرف عن كل المقدسات والسبيل
نفسها تسلكها الفلسفة الوضعية وهي تلك الفلسفة التي ارتبطت بالعلم الحدي

وتفسيره

وتطوره في الغرب عند "أرنست ماخ" )2222-2121(Ernst Machأو "توماس كون"
 )2222-2222( Thomas Samuel Kuhnو"رودولف كارناب"-2122(Rudolf Carnap
.)2223

وتقدم هذه الفلسفة نفسها كوصف تصويري و موضوعي للعالم كما هو وللمعرفة كما
هي وليس نقدهما انتقدها "يورغن هابرماس" )...-2222( Jürgen Habermasلتجاهلها
االهتمامات النظرية للعلم كأداة لتحقيح تحرير االنسان من ضرورات الطبيعة والبنية
االجتماعية ودعا إلى ضرورة استعادة العالقة بين النظرية والتطبيح على أساس عقالني
خاصة بعد تحول العقالنية إلى أداة لخدمة مؤسسات المجتمع الذي تديره البيروقراطية و فقد
العلم بذلك دوره التحرري و لم يعد أداة الكتشاف الحقيقة أو منبعا للقيمة.1وغدت المعرفة
منفصلة عن القيمة ال تتجاوز النسح المادي المرسوم لها وال ترتقي إلى آفاق الرحابة
اإلنسانية.
إن الفلسفات المادية هذه قد تخلت عن وظيفة التأمل في الوجود والعالم البشري
وقامت بتجاهل قلح اإلنسان وتساؤالته النهائية وحسه الخلقي والجمالي و فشلت في رصد
جوانبه المتجاوزة كذلك فمثل هذه الفلسفات" المنظوية على نفسها تسير إلى الجفاف
والضمور وال تعود تضطلع بوظيفة التأمل في العالم البشري إن التفكير القائم على العقلنة

1
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وعلى المكمم والحساب والذي يختزل في اإلقتصار هو تفكير عاجز عن فهم ما يعجز عن
فهمه الحساب أعني الحياة و األحاسيس والروح وتلك المشكالت البشرية".1
نعت "إدموند هوسرل )2221-2112) Edmund Husserl"الفلسفات التي ترمي إلى
مقاصد تضمن الخير للبشرية بالالفلسفات وقال أنها احتفظت فقط باسم "فلسفة" ال بمهمتها
واعتبر أن الفلسفات في الحقيقة في نظره هي تلك التي الزالت حيوية وحيويتها تقوم من
أجل المحافظة على معناها الحقيقي المتمثل في كفاحها من أجل البشرية الحقة. 2
وايجاد معنى حقيقي للبشرية مرهون أساسا باقتران العلم و الفلسفة بالحكمة والتشبع
بها و الحكمة هي المعرفة األسمى وهي علم الحقيقة وهي الميتافيزيقا بمعناها التراثي
والحكمة أيضا هي العلم األسمى الذي يربط مراتب المعرفة المختلفة بالمقدسات .3وهي كذلك
" اإلدراك السليم لغايات الحياة وهذا في ذاته أمر ال يقدمه العلم إذ الواقع يثبت أن العلم ال
يكفي لتحقيح رقي صادق وان قدم مقوما من مقومات الرقي".4
والحكمة مرغوبة دائما بما تحققه من سعادة وسكينة وألنها وحدها قادرة على تجاوز
تناقضات الوجود واخماد نار الحيرة والشك وهي مطلب ضروري وأساسي ال بد منه ألن"
المعرفة بدون حكمة قد حولت من يملكون المعرفة إلى غيالن وحولت العالم إلى غابة يستبد
فيها القوي بالضعيف وتستخدم فيها المعرفة في القتل والهدم والتآمر واشاعة الحروب
واالستيالء على األوطان واألموال وخراب الديار واالعتداء على النساء واألطفال وكل كائن

1
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حي لذلك لن يسود السالم في العالم بمجرد الحصول على المعرفة بل ال بد من سياسة
المعرفة بالحكمة ". 1
وقد أولى "سيد حسين نصر" اهتماما بالغا بالحكمة ودعا إلى ضرورة ربط العلوم
الحديثة بالعلوم التراثية الشرقية التي تتوفر على جانب من الروحانيات كما دعا إلى
ضرورة إيجاد علوم " تهتم بعالم الطبيعة وعالم الروح و تقترن بال انفصام بالعلم األسمى
الذي يتناول مصدر كافة الحقائح وهو يأمل في إعادة اكتشاف العلم األسمى وغرس صورة
عن العلوم المقدسة التي توفي باحتياج اإلنسانا إلى المعرفة المقترنة بالقداسة.2
إن في مثل هكذا منظومة علمية أو فلسفية تقترن بالحكمة و تأخذ بالحسبان وتعترف
بالمطلقات والغيبيات وتهتم بالروحانيات وتراعي وتحترم المقدسات وتنظر إلى اإلنسان
كظاهرة مركبة مختلفة ومتميزة وتهدف إلى تحقيح الخير األسمى والمنفعة للبشرية ال بد ان
تكون المعارف المترتبة عن هذه المنظومة متواشجة مع القداسة وغير معلمنة.

 -2.4العالقة بين التصور الديني و القداسة .
تمثل األديان خاصة السماوية مأوى روحيا لانسان

بتوفره على مشتركات روحية و

إنسانية تعمل على حفا كرامة اإلنسان وتحقيح سكينته الوجودية ؛ بتقديمها إجابات شافية
عن أسئلته األنطولوجية التي تحيره وتثير هاجس الخوف عنده .وأن الدين هو أكثر النظم
االجتماعية جميعا على لـم الشمل بما يحققه من رؤية-vision-يرضى عنها الجميع
ويرضونها فيما بينهم وهي رؤية تستمد مقوماتها-بالدرجة األولى-من األرض التي يعيش
عليها اإلنسان وينفعل بها بالضرورة ويتفاعل معها ومع مكوناتها وال تكون الرؤية رؤية

1
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بالفعل إال إذا كانت مغروسة في-تربة األرض-بينها لها خصوصيتها ويعيش عليها قوم
معينون اختلطت دماؤهم بتراب هذه األرض". 1
فباإلضافة إلى الخصوصيات الثقافية التي تمتلكها كل رؤية تعيش هذه الرؤى أيضا
في أقاليم جغرافية معينة وعن طريح التجسيد العملي لتعاليم الدين الرؤية أيضا هي انفعال
معنوي وروحي بالوجود تستهدف الحس الديني اإلنساني في األساس وليس تقديم نظرية
حول كيفية عمل العالم لذلك فوصف البعض للرؤية الدينية على أنها محاولة بدائية لفهم
وتفسير العالم مردود؛ باعتبار الدين يخلف اإلنسان والوجود وال يفسرهما عن طريح تلك
العالقة الخفية الروحية االنفعالية .2وعن طريح التجسيد العملي لتعاليم الدين.
وتضطلع الرؤية الدينية بمهمة إضفاء المعنى على حياة اإلنسان وتجنبه الوقوع في
العدمية لذلك وثح بها اإلنسان ثقة عمياء قبل أن تتحول إلى رؤى استغاللية وخانقة له
في القرون الوسطى إذ تغير في هذه الحقبة مفهوم الدين بموجب النقد العلمي

كما حد

فبعد أن كان الدين يتدخل في معظم شؤون الحياة وينظم كل مظاهرها وكان على اإلنسان
المسيحي أال يكتفي بأن يأتي أفعاله إال وفح دستور الحياة الذي وضعته الكنيسة بل عليه
أن يقتدي بسلوكات قدسيها ويتبع تصرفات قساوستها مطبقا أوامرهم وارشاداتهم على الوجه
الذي بينوه بل كان يعتقد أن صلته بالخالح ال تحصل إال عن طريقهم ولما أخذ العلماء في
مطلع النهظة يتوصلون إلى حقائح كونية أو طبيعية أو حياتية؛ تخالف ما ظل رجال
الكنيسة يلقونه ألتباعهم على أنه الحح المبين الذي به خالصهم

لم يطيقوا هذه الهيمنة

التي جاوزت حدها وبدت أقرب إلى التسلط منها إلى التدين.3
فالتدين في هذه الحقبة أُسيء استعماله وفهم نصوصه وتأويلها واستُغل لتحقيح
مصالح شخصية فكانت المعرفة الدينية التي يصدرها القساوسة للناس معرفة غير
1
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مقدسة/معلمنة وهذا ما جعل رجال اإلصالح بريادة "لوثر" و"كالفن" إلى "ضرورة ق ارءة التوراة
و اإلنجيل بأنفسهم واالجتهاد في فهمها على قدرهم بدل الرجوع في ذلك إلى سلطة األحبار
و إرشاد القساوسة ".1
فاألديان السماوية تقدم لنا معارف مقدسة لكن ما يؤدي إلى نزع القداسة عن هذه
المعارف سوء فهمها وتأويلها وحبسها في أطر متحجرة منغلقة واالكتفاء بالفهم األحادي لها
وتسويح هذا الفهم للناس على أنه المعرفة الحقة المقدسة والتي ال تحتمل فهوما وتأويالت
أخرى وال يخفى أن هذا حاصل بين الطوائف في مختلف الديانات ومثال ذلك (الشيعة
والسنة) و ( الكاثوليكية والبروتستانتية) .
بعد إيرادنا لمفاهيم تصورات العالم و أنواعها وتمييزنا لنوع المعرفة الناتجة عن كل
تصور نتساءل عن الرؤية التي توسل بها –عبد الوهاب المسيري -في انتقاد المعرفة
الغربية الحديثة .وهل هي الرؤية اإلسالمية اإلنسانية التي انتقد بها الحداثة الغربية أم أنها
رؤية أخرى مخالفة كالرؤية المادية مثال.

1
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الفصل الثاني
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علمنة المعرفة :المسار التاريخي
والتجليات.
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يشــير "ســيد حســين نصــر" فــي كتابــه "المعرفــة والمقــدس" إلــى أن علمنــة المعرفــة ليســت
ظاهرة مقترنة بالعصر الحدي

فقط وانما ترجع جذورها إلى العصر اليونـاني .وتأسيسـا علـى

هذه الفكرة سأحاول أن أتتبع مسيرة هـذه العلمنـة و أشـير إلـى أننـي سأقتصـر علـى المحطـات
المهمة التي لها إسـهام ودفـع قـوي نحـو نـزع القداسـة مـن المعرفـة والتـي تشـكل لحظـات فارقـة
ف ــي تح ــول المعرف ــة؛ م ــن معرف ــة متواش ــجة بالقداس ــة إل ــى أخ ــرى مج ــردة مـ ـن هال ــة القداس ــة
ومرتبطة بالدنيوة.

أوال  :المسار التاريخي لنزع القداسة من المعرفة:
 -2.2في العصر اليوناني:
يمثل العصر اليوناني بداية تفتح فكر اإلنسان وتهيج فضوله المعرفـي هـذا الفضـول
الذي أفرز زخمـا فلسـفيا ضـخما يتميـز بتنـوع وتعـدد االتجاهـات واختالفهـا إذ كـل اتجـاه بـدوره
يبني رؤيته على مبادئ معينة ترسم صورة عن اإلنسان والوجود والعالم الميتافيزيقي.
و تعدد هذه االتجاهات ينم عن "أن اإلغـريقيين أروا أن العـالم سـؤال يبحـ

عـن إجابـة

المربـك
دائما وكانوا مسكونين بقدر استثنائي من الحماسة للفهم الختراق التـدفح المضـطرب و ُ

للظواهر واإلمساك بحقيقة أعمح".1

في العصر اليوناني بدأت عملية نزع القداسة من المعرفة "مع فقدان الروحية الرمزية".2
ويعتبر "أفالطـون" 222( Platonق.م  222 -ق.م) أبـرز مـن يمثـل هـذا المـذهب الـذي
يقــوم علــى عــدة مبــادئ أهمهــا :أن حــدو العــالم وابداعــه ونظامــه مــن ه وكلمــة ه فــي حــد
ذاتهــا مبهمــة تلفهــا الضــبابية وتــدفع إلــى التســاؤل حــول ماهيــة هــذا اإللــه" .إن آلهــة أفالطــون
وهــي أكثــر مــن مجــرد اســتعارات أدبيــة تتعــدى التعريــف والتحديــد
شخصيات وفي آخر تتحكم في واقع وجودي مؤكـد"...
1
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إذ تضــطلع أحيانــا بــأدوار
.

إن ه الصــانع والمــنظم هنــا هــو مجــرد رمزيــة

لــيس شخصــا قائمــا بذاتــه ولكنــه يمثــل

المثل مثال الخير ومثال الشر وآلهة الكواكب والجن و...و هذا ما يوضح أن هناك اشتراك
ُ
في لفا ه و اإللهي.
ويؤكـــد "أفالطـ ــون" Platonأن ـ ـه"ال يمكـ ــن أن يكـ ــون النظـ ــام البـ ــادي فيمـ ــا بـ ــين األشـ ــياء
باإلجمــال وفيمــا بــين أج ـزاء كــل منهــا بالتفصــيل نتيجــة علــل اتفاقيــة ولكنــه صــنع عقــل كامــل
توخى الخير ورتب كـل شـيء عـن قصـد" .1فالتـدبير والنظـام-حسـب أفالطـون-يعـود إلـى قـوى
تعلو عن المادة و تختلف عنها لذلك فأينما ُوجد النظام استلزم ُوجود األلوهية و الروحية.
ففـ ـي الم ــذهب الروح ــي يتواش ــج الكـــون والمعرف ــة م ــع القداس ــة باحتفاظهم ــا بالعنصـــر
الميتافيزيقي وتعاليهما عن المادة.
وقد ُفقدت الروحية الرمزية وأُفرغ الكون من محتواه المقدس مع بروز الفلسـفة األيونيـة
الطبيعية وصعود العقالنية وغيرها من التحوالت المفصلية إضافة إلـى صـعود السفسـطائية





الت ــي أح ــدثت نقل ــة نوعي ــة ف ــي العملي ــة المعرفي ــة وذل ــك م ــن خ ــالل مقول ــة أح ــد ممثليهـ ـا وه ــو
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للوجود يمكن تفسير الكون بالرجوع إليه دون سواه فقد اعتبر طاليس الماء مبدأ لوجود المادة و والكون يرتد إليه كل
شيل و تنطلح منه الحياة .أما أنكسيماس فقد ركز على مبدأ الهواء في حين قال "هيرقليطس" بمبدأ "النار" التي رفعها
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السفسطائية :ذاع صيتها في النصف الثاني من القرن الخامس ق م معظم أعالمها مجادلين مغالطين متاجرين

بالعلم يفاخرون بتأييد القول الواحد و نقيضه على السواء و بميراد الحجج الخالبة في مختلف المسائل و المواقف
غايتهم ليست البح

عن الحقيقة بقدر ما هي البح

عن وسائل اإلقناع و الـتأثير الخطابي شكوا في الدين و سخروا

من شعائره و اختلقوا على آلهته األقاويل ومجدوا العقلية و القوة .ينظر:يوسف كرم :تاريف الفلسفة اليونانية مؤسسة
هنداوي دط دت ص ص .22.22
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"بروتاغوراس"  487( Protagorasق.م  223 -ق.م) "اإلنسان مقيـاس األشـياء جميعـا مـا يوجـد
منها وما ال يوجد."1
فــي هــذا القــول تغييــر جــذري لمشــكلة المعرفــة فــألول مـرة تنتقــل مشــكلة المعرفــة مــن
الموضــوع إلــى الــذات اإلنســانية التــي تــدركها فالمعرفــة تعتمــد عل ـى اإلنســان كفاعــل ضــروري
وأول وأن مــا يبــدو حقيقيــا لــه فهــو حقيقــي فــال توجــد حقــائح مطلقــة بــل كــل الحقــائح متوقفــة
على اإلنسان بالدرجة األولى ؛باعتباره هو المقياس لألشياء ولكنه ليس مقياسـا عامـا بـل هـو
يكون اإلنسان قانونا أو مشـروعا لنفسـه

مقياس فردي قائم على اآلنية والفردية الخاصة حي

إزاء المعرفــة مــن حولــه فــال شــيء يعتبــر حقيقيــا لآلخــر وال يقتصــر هنــا علــى معرفــة األشــياء
الماديــة فقــط ولكــن يمتــد دور اإلنســان كمــدرك لألشــياء المعنويــة فاإلنســان مقيــاس األشــياء
الحسية مثل الحـ اررة والبـرودة وغيـر ذلـك وهـو فـي الوقـت نفسـه مقيـاس للمفـاهيم غيـر الحسـية
مثل الجميل والقبيح والصواب والخطأ.2
فالمعرف ــة عن ــد السوفس ــطائي "بروت ــاغوراس"

Protagoras

تتعلــح بــاألفراد تعلقــا وثيق ــا

صــادرة عــنهم ال عــن أي شــيء آخــر لــذا كانــت الحقــائح تتغيــر وتختلــف مــن شــخص آلخــر
بعيدة عن أي جانب ميتافيزيقي أو متعال أو مقدس.
والى جانب صعود السوفسـطائية نجـد أيضـا "صـعود اإليبيقوريـة والبيرونيـة واألكاديميـة
الجديدة وغيرها من المدارس التي انبثقت عن العقالنية أو التشكيكية ".3

 هو زعيم الفكر السوفسطائي في القرن الخامس قبل الميالد .وتُعتبر أفكار بروتاجوراس هي أساس أفكار
السوفسطائيين .كان يعتقد أن اإلنسان هو مقياس كل شيء أي أن الخير والشر الصح والخطأ كلها يجب أن تُحدد

بحسب حاجات الكائن البشري.
1

عبد العال عبد الرحمن عبد العال :اإلنسان لدى فالسفة اليونان في العصر الهيليني دار الوفاء لدينا الطباعة

والنشر مصر دط دت ص.11
2

المرجع نفسه و الصفحة نفسها.

3
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فاإليبيقوريــة اعتقــدت أن العــائح الــذي يعتــرض ســعادة اإلنســان هــو خوفــه مــن اآللهــة
ومــن الحيــاة اآلخـرة وأن الفلســفة بممكانهـا أن تخلــص اإلنســان مــن هــذا الخــوف فقالــت بمبــدأ
ـاوز األرضــي إلــى المعنــى العقلــي والوجــداني فأصــبح الخيــر بالنســبة لايبيقــوريين
اللــذة وتجـ ُ
يتمثل في الطمأنينة و هدوء البال واللذة .واللذة يجب أن تـؤدي إلـى هـذا األمـر ال إلـى إشـاعة
البلبلة في الحواس.
كمـ ــا تصـ ــور"إبيقور" 223 -222( Épicureق.م) أن المشـ ــكلة األساسـ ــية التـ ــي تواجـ ــه
اإلنســان تتمثــل فــي ضــرورة تحريــر نفســه مــن القلــح واالضــطراب لــذلك يجــب عليــه أن يعمــل
جاهدا من أجل تحرير نفسه من خوفه الوهمي من اآللهة .وتجدر اإلشارة إلى أن "إيبيقور" لـم
ينكــر وجــود اآللهــة بــل أنكــر دورهــا فــي األمــور الخاصــة باإلنســان كم ـا اعتبــر اآللهــة تعــيش
بطال ــة دائم ــة وأن ــاط ك ــل ش ــيء بالمص ــادفة واعتب ــر األجس ــاد واألرواح مج ــرد ُكت ــل وذ ارت
ويستلزم الموت في نظره انحالل الكتل فليس بالتالي من حياة ثانية وبع

ونشور.1

وهكــذا ف"إبيقــور" يقطــع الصــلة بــين العــالم المــادي والبشــري والعــالم الميتــافيزيقي بــل
يقصي العالم اإللهي من فلسفته.
أمــا البيرونيــة فقــد اطلــع مؤسســها "بيــرون" 272 -141( Pyrrhon d'Élisق.م) علــى
كثـرة الفلســفات واآلراء التــي تقدمتــه باإلضــافة إلــى بعــض العوامــل األخــرى التــي دفعتــه لتقــديم
الشك و تعليح الحكـم علـى األشـياء فـرأى أن الحـس غيـر موثـوق بـه وأن الحقـائح ال تُـدرك



نسبة إلى إيبيقور أنشأ مدرسة في أثينا حوالي عام  232ق م وكانت تسمى (حديقة إيبيقور) يرتاد إليها الرجال

والنساء يدرسون تعاليم فلسفته ويمارسون حياة اللذة بحسبها.ينظر:وليد يوسف عطو :الفلسفتين اإليبيقورية والرواقية
الحوار المتمدن على الرابطhttp://m.alhiwar.org /debat/show.art.asp?aid=502648&r=0 :
1

المرجع نفسه.


وعرف بأنه أحد أتباع
نسبة إلى بيرون ُعرف انه صاحب مذهب الالأدرية المنكر للعلم اليقين ُولد في "إيليس" ُ
ديموقريطس .يوسف كرم :تاريف الفلسفة اليونانية مكتبة الدار العربية للكتاب ص.222
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ألن األشـياء ال تكشــف عـن ماهيتهــا أبـدا لــذلك فقـد الثقــة بـالحس والعقــل فـال حكــم باإليجــاب
وال بالسلب ...وفي هذه السلبية التامة يجد الفيلسوف راحته وطمأنينة روحه.1
فالبيرونيــة إنتــاج فكــري غريــب ال تأخــذ ال بالمــادي وال بالمتعــالي وال تعتــرف بكليهمــا
وتنكر إمكانية إدراك الحقائح.
وقــد مثلــت األكاديميــة الجديــدة امتــدادا للمدرســة الشــكية وانقــاذا لهــا مــن االنــدثار وذلــك
باستفادة هذا االتجاه الفكري من البيرونية خاصة ما تعلح بالمنهج وأسلوب التفكير وقد قـال
بعــض ُرواد هــذه المدرســة باســتحالة إدراك الحقيقــة وأننــا ال نعــرف شــيئا وهــذا يختلــف بعــض
الشــيء عــن مــذهب االرتيــاب الخــالص كمــا الحــا ذلــك "سكســتوس إمپيريكــوس"

Sextus

 223-223( Empiricusق.م) ألن اإلنســان هنــا يشــك هــل يعــرف أو ال يعــرف؟ ولــيس علــى
يقـين بأنـه يعـرف شـيئا أمـا "قرنيـادس" 222-222( Carneades of Cyreneق.م) فيعتـرف
بحــد أوســط بــين هــذه الحقيقــة التــي ال ســبيل لهــا وبــين الجهــل والغمــوض التــامين كمــا أنــه لــم
ُســس المنطــح
يكتــف بنق ــد المعرفــة الحســية بــل نق ــد أيض ــا المعرفــة العقالني ــة بمــا فــي ذلــك أ ُ
والرياضيات.2
وعلــى خطــى ه ـؤالء ســارت "الشــكية" الجدليــة وفلســلفت المــذهب وقعدتــه ودافعــت عنــه
بأدلة قوية ومنظمة .وأهم مـا قـال بـه مؤسـس هـذا االتجـاه "أناسـيداموس" ( Anèsidèmeالقـرن
األول ق.م) اسـ ــتحالة امـ ــتالك اإلنسـ ــان لمعيـ ــار مطلـ ــح يـ ــدرك بـ ــه الحقيقـ ــة لـ ــذلك اهـ ــتم هـ ــذا
الفيلسوف بنقد العقل إضافة إلى الحس.
فالشكية بسلبيتها هذه بيأسها الفكري ونفيها لكل مصادر المعرفة العقلية؛ سـواء كانـت
ماديــة كالعقــل والحــس أومفارقــة إلهيــة حــادت بالمعرفــة عــن وظيفتهــا المقدســة كمــا يقــول ســيد
حســين نصر":السفســطائية واإليبيقوريــة والبيرونيــة والشــكية واألكاديميــة الجديــدة وغيرهــا مــن
المدارس التي أنبنت على العقالنية أو التشكيكية .وقد كسفت-أوكادت-هذه المدارس الوظيفـة
1

ينظر :إلياس بيلكا :العقل و الغيب دراسة في حدود المعرفة البشرية المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ص .22

2

ينظر :إلياس بيلكا :العقل و الغيب ص ص.23.22
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األس ـ اررية للمعرفــة بالكامــل واختزل ــت المعرفــة إلــى اســتدالالت وبهلوانيــات ذهنيــة بس ــيطة".1
ب ــالموازاة م ــع ه ــذه النظـ ـرة التـ ـي تفص ــل المعرف ــة ع ــن وظيفته ــا األسـ ـ اررية والمقدس ــة نج ــد ل ــدى
اليونــانيين رؤيــة أخــرى تحــافا علــى تماســك المعرفــة بوظيفتهــا األسـ اررية والمقدســة كاألورفيــة



التي يـرى أتباعهـا فـي آلهـتهم أنهـا عديمـة النظيـر بـين آلهـة اليونـان وقـد نبـ فيهـا الكثيـر مـن
الشعراء والكتاب الذين اعتمدوا على التفكير الشخصـي فـي معالجـة مسـألة نشـوء العـالم فهـذبوا
األســاطير القديمــة وكــانوا طليعــة العلــم الطبيعــي وقــد كــان لألورفيــة أثــر فعـال علــى الشــعراء
والمفك ـرين بــل هــي التــي وجهــت الفلســفة وجهتهــا العقليــة الروحيــة علــى أيــدي "فيثــاغوراس"
 Pythagorasو"س ــقراط"

 Socratesو"أفالط ــون"  Platonال ــذين تبنـ ـوا عقائ ــدها وتعابيره ــا

كأصول يحاولون ترجمتها إلى قضايا عقلية ثم البرهنة عليها.2
وقد بقيت التعاليم "األورفية" سارية لـدى أتباعهـا فهـاهو سـقراط الـذي انكـب فـي شـبابه
علــى علــوم الطبيعــة بحماســة والــذي بــدا مهتمــا بمعاينــة جملــة الفلســفات المعاص ـرة المختلفــة
المهتمة بالتحليل التخميني للعالم المادي فتوصل إلـى عـدم كفايـة ذلـك وأن زخمـة النظريـات
المتصــارعة تمخضــت عــن المزيــد مــن االضــطراب و الفوضــى بــدال مــن الوضــوح والشــفافية
وتفســيرات تلــك النظريــات القائمــة علــى التعليــل المــادي وحــده غافلــة عــن الــذكاء الهــادف فــي
العالم بدت له ناقصة مثل هذه النظريات غير متماسكة مفهوميا وال مجدية أخالقيا مما دفعه
إلى التحول عن الفيزياء وعلم الكون إلى األخالق والمنطح.3

1


سيد حسين نصر :نزع القداسة عن المعرفة ص.2
األورفية تعبد ديونيسيوس الذي كان عند هوميروس إله ترف األشراف فصار عندها إله التضحية .و األورفية

معروفة منذ عهد قديم ويقال أنها ترجع إلى شاعر اسمه"أورفيوس"و هو شخص يستحيل معرفة حياته و آرائه لكثرة ما

ُروي عنه من األخبار المتضاربة وأضيف إليه من الكتب المتعارضة
القرن السادس ( 2ق.م) ذائعة ذيوعا قويا خاصة في إيطاليا الجنوبية و صقلية .يوسف كرم  :تاريف الفلسفة اليونانية

ولكن التاريف عرف األورفية أول ما عرفها في

الدار العربية للكتاب ص. 22
2

يوسف كرم :تاريف الفلسفة اليونانية مكتبة الدار العربية للكتاب ص.22

3
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وأفالطون أيضا حرصه بالنسبة إلى الفلسفة كان مرتك از على النظرية الفاعل والـدؤوب
للعقل واإلرادة ورغبة ال تعرف معنى التوقف في استعادة الوحدة المفقودة مع األبدي.
وحتــى "أرســطو طــاليس"  222 - 384 ( Aristotleق.م) بق ـي مؤمنــا بــأن أعظــم قــوى
العق ــل عل ــى ص ــعيد المعرف ــة مس ــتمدة م ــن ش ــيء يق ــع خل ــف التجريبي ــة واالس ــتيعاب العقالن ــي
للتجربـة الحسـية ويؤكـد أن العقـل لـيس ذلـك الشـيء الـذي تفعلـه التجربـة الحسـية وحسـب بـل
وشيئا فاعال أبديا سماويا وخالدا في الحقيقة.1
وها هو "فيثاغورس" Pythagorasوأتباعـه بقـوا حريصـين علـى إدارة الفلسـفة والعلـم فـي
إطــار مفعــم بمعتقــدات الــديانات العجائبيــة وخصوصــا األورفيــة فاألشــكال الرياضــية واألنغــام
الموسيقية وحركة الكواكب وآلهة األسرار كانت جميعا مترابطة جوهريا بنظر الفيثاغورسيين.2
مــن خــالل ماســبح تبــين لنــا أن الحقبــة اليونانيــة تحكمهــا وتتجاذبهــا رؤيتــين؛ إحــداهما
رؤيــة أســطورية حكميــة دينيــة مثاليــة تــؤمن بالمتجــاوز وبقــوى غيبيــة تســير الكــون وأخــرى
تجرد الكون من هالة القداسـة وتقـرأه قـراءة ماديـة عقليـة صـارمة وحسـابية منكـرة لكـل غيبـي
وروحي.
وقــد حــاول "ريتشــارد تارنــاس"Richard Tarnas

( )...-2213أن يميــز مبــادئ كــل

طائفة مـن هـذين الطـائفتين أو يرصـد العناصـر التـي تتأسـس عليهـا كـل واحـدة منهمـا وسـنبدأ
بالطائفة األولى التي تمثل تلك المزاوجة الفريدة بين العقالنية اإلغريقية والدين اإلغريقي التـي
اضطلعت بدور بال األهمية في الفكر الهليني من "فيثاغورس" إلى "أرسطو طاليس".
.2

العالم كون منظم نظامه قريب من نظام موجود داخل عقل اإلنسان.

1

المرجع السابح :ص.22

2

المرجع نفسه :ص ص .21.22
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.2

الكــون (الكوزمــوس) ككــل معبــر عــن ذكــاء طــاغ يضــفي علــى الطبيعــة الغــرض

والخطــة وهــذا الــذكاء يمكــن بلوغــه مباشـرة مــن جانــب وعــي اإلنســان إذا كــان األخيــر متطــو ار
ومرك از إلى درجة عالية.
.2

يســتطيع التحليــل الفكــري فــي حــاالت اخت ارقــه القصــوى نظامــا ســرمديا يتعــالى

علــى تجليــه الزمــاني الملمــوس و العــالم المرئــي يشــتمل فــي داخلــه علــى مغــزى أعمــح مغــزى
عقالني و أسطوري من حي

الطابع بمعنى من مغزى ينعكس على النظام التجريبي و لكنه

يفيض عن بعد أبدي هو مبدأ و منتهى الوجود كله.
.2

تقضي معرفة البنية والمعنى الكامنين للعالم إلى ممارسة نـوع مـن التعدديـة فـي

ملكـ ــات المعرفـ ــة اإلنسـ ــانية العقالنيـ ــة والتجريبيـ ــة والجماليـ ــة والحدسـ ــية والخياليـ ــة والذاكريـ ــة و
األخالقية.
.1

يق ــوم اإلد ارك المباش ــر لواق ــع الع ــالم األعم ــح بمش ــباع ل ــيس العق ــل وحس ــب ب ــل

الــروح إنــه مــن حيـ

الجــوهر نــوع مــن الرؤيــة الخالصــية مــن البصــيرة ال ارســخة النافــذة إلــى

الطبيعة الحقيقية لألشياء بصيرة حاسمة فكريا من ناحية ومحررة روحيا من ناحية أخرى.1
هــذه أهــم المبــادئ التــي ميــزت الطائفــة األولــى أمــا مبــادئ الطائفــة الثانيــة التــي تبــدو
منتاقضة مع األولى فهي كاآلتي:
.2

ال يمكــن امــتالك المعرفــة اإلنســانية الحقيقيــة إال عبــر االســتخدام الفاعــل لعقــل

اإلنسان و المالحظة التجريبية.
.2

ينبغــي التمــاس الحقيقــة األســاس فــي تجربــة هــذا العــالم اإلنســانية ال فــي واقــع

عــالم آخــر متعــذر االســتعراض والكشــف فالحقيقــة الوحيــدة المتاحــة والمفيــدة لانســان كامنــة
وحلولية ال متعالية.

1
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.2

أس ــباب الظـ ـواهر الطبيعي ــة ال شخص ــية ومادي ــة ويج ــب التماس ــها ف ــي ملك ــوت

الطبيعــة القابلــة للرصــد والمالحظ ــة أم ــا س ــائر العناص ــر األس ــطورية والمنتمي ــة إل ــى م ــا وراء
الطبيعة فيجب استبعادها من التفسيرات السببية بوصفها إسقاطات شبه إنسانية.
.2

ما من منظومة فكرية تكون نهائية والبح

عن الحقيقة ينبغي أن يكـون نقـديا

مــن ناحيــة وقائمــا علــى النقــد الــذاتي مــن ناحيــة ثانيــة فالمعرفــة اإلنســانية نســبية وقابلــة للخطــأ
والبد من مراجعتها المطردة في ضوء المزيد من األدلة والتحليل. 1
الحقبة اليونانية ميزتها إذن نزعتين؛ نزعة تثح بالعقل والحـس ثقـة مفرطـة وال تقبـل كـل
ما هو من غير هـذا الجـنس مـا جعلهـا تبتـر المعرفـة عـن العـالم الميتـافيزيقي الرحـب وأخـرى
تــرى الوجــود أكبــر مــن أن يختــزل إد اركــه فــي العقــل والتجربــة فحرص ـت علــى وصــل المعرفــة
بالميتافيزيقــا .وال يعتبــر "ســيد حســين نصــر"( )...-2222ممثلــي هــذه الطائفــة األخي ـرة فالســفة
فقط بل ُحكماء إذ يقول ":ال يجوز النظر إلى هؤالء كفالسفة بالمعنى الدنيوي بل هم ُحكمـاء

تتأسس مبادئهم على العقل المنور ال على االستدالالت البسيطة معهم ظلـت المعرفـة ملقحـة
بالقداسة وكانت وسيلة للتواصل إلى التأله."2
هم –في نظره-حكماء عرفـاء زودوا العـالم بلغـة مبدئيـة مـن لـدن العنايـة اإللهيـة لـذلك
فلسفتهم ليست مجرد فلسفة إنسانية بل هي عقيدة إلهية ومن هنا يمكـن أن نفهـم أن الحكمـة
هي تلك المعرفة التي لها أوشاج عميقة مع الوحي.3
وفــي محاولــة لـرأب الصــدع بــين االتجــاه العقالنــي الخــالص واالتجــاه المثــالي الروحــاني
وجدت األفالطونيـة الجديـدة التـي بلغـت أوجهـا علـى أيـدي "أفلـوطين" 223 - 231 (Plotinus

م) الذي حافا على إر "أفالطون" بكل مناحيه الماورائية والدينية ومضاعفتها مع استيعاب
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جوانب معينة من الفكر األرسطوطاليسي فأفرز بذلك أفالطونية محدثة ذات قوة فكريـة معتبـرة
ومدى كوني .
لقــد قــام "أفلــوطين" بصــياغة ميتافيزيقــا عقالنيــة متقنــة التماســك و مثاليــة بلغــت اكتمــال
انجازها في إدراك صوفي أحادي األلوهية العليا و ذلك بمزجه األفكـار المتعاليـة األفالطونيـة
مع المالمح الفلسفية الجديدة سواء بالحذف أو باإلضافة. 1
وفــي الحقبــة الهلينســتية  ظهــرت أزمــة روحيــة متصــاعدة تمثلــت فــي رغبــة جامحــة فــي
معرفــة شخصــية بمعنــى الحيــاة والكــون والــى مثــل هــذا الهــدف كانــت تســعى دائمــا الــديانات
السرية والعبادات الشعبية والمدارس الفلسفية.
و فـي هـذه األثنـاء ظهـرت المسـيحية بوصـفها العقيـدة المطفـرة بعـد زمـن مـن المالحقـة
واالضطهاد الشرسين من قبل الدولة الرومانيـة ليطـل " قسـطنطين" - 222( Constantinus

222م ) إمبراطور روما ويلزم إمبراطوريته بقضية التبشـير بالمسـيحية ونشـرها فـي القـرن ال اربـع
م ــيالدي وم ــع حل ــول نهاي ــة الق ــرن الخ ــامس كان ــت المس ــيحية ق ــد أص ــبحت الديان ــة الرس ــمية
لامبراطورية الرومانية كما تم اإلطاحة أيضا باإلمبراطور الروماني األخير من قبـل الب اربـرة
وتركت الحضارة الكالسـيكية بمآثرهـا وأفكارهـا للبيـزنطيين والمسـلمين الـذين عملـوا علـى تطعـيم
األسس الكالسيكية عالية وعميقة الجذور بعناصرها الخاصة المميزة. 2

1
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العصر الهلينستي :فترة في التاريف القديم

ازدهرت فيها الثقافة اليونانية و زخرت بالكثير من مظاهر الحضارة

وتبدأ هذه الحقبة بوفاة أإلكسندر األكبر عام  222ق .م واستمرت حوالي  233سنة في اليونان وحوالي  233سنة في

الشرق األوسط . .ويستخدم اصطالح هيلينستية لتمييز هذه الفترة عن الفترة الهلينية وهي فترة اإلغريقيين القدماء التي
اعتبرت أوج عبقرية وعظمة الفكر والعلوم والفلسفة اإلغريقية في ظل االمبراطورية األثينية.
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-2.2في العصور الوسطى:
مع الوصول إلى العصور الوسطى نصبت الكنيسة نفسـها كمؤسسـة مقدسـة ممثلـة هلل
علــى األرض مــن شــأنها أن تمثــل المفســر الحصــري لــوحي ه الموجــه إلــى اإلنســانية وقــد
بــرزت الكنيســة تــدريجيا حتــى بســطت هيمنتهــا ونفوذهــا فــي الديانــة المســيحية وقــد "توســعت
المسيحية في عالم كـان يعـاني مـن عقالنيـة و طبيعاتيـة خنقـت الـروح و قسـت القلـب هـذا مـا
فصل العقل العملي عـن جـذوره األنطولوجيـة واضـطرها أن تقـدم نفسـها كطريـح محبـة فتجـرف
كليا كل مـا يتجلـى أمامهـا ك "طـرق معرفـة" مـن دون التمييـز فـي صـياغاتها الالهوتيـة العامـة
بــين التعقــل واالســتنباط فــي تفضــيل الهــوت كــاذب وكزمولوجيــا صــادقة وفــي س ـعيها للتغلــب
على خطر عبادة العالم (الكزمالترية) الشائعة في حينـه رسـمت المسـيحية حـدودا ضـيقة بـين
الطبيعي والمافوق– طبيعي -ما أدى إلى تكوين رؤية الطبيعة فيها مغبونة والوظيفة الطبيعية
(و المافوق طبيعية في نفس الوقت) للعقل محجوبة".1
فالمســيحية بهــذا تكــون قــد ألغــت طــرق المعرفــة و أبقــت فقــط علــى المصــدر الــديني
(المسيحية) كمنظار ترى به الحقائح وعرضت وظيفة العقل لالهتراء والنبذ "وكثي ار مـن أوائـل
الهــوتي العصــر الوســيط كانــت الد ارســة المباش ـرة للعــالم الطبيعــي والعمــل علــى تطــوير عقــل
إنساني مستقل بالنسبة لهم تبدوان تهديدين بغيضين لتماسك اإليمان الديني".2



تطلح عبارة "القرون الوسطى" على فترة من الزمن تبل نحو ألف سنة تبتدئ من سقوط الدولة الرومانية الغربية سنة

222م على يد الجرمان و تنتهي بسقوط الدولة الرومانية الشرقية سنة 2212م على يد األتراك

وبديهي أن هذا

التحديد بالسنوات هو اصطالح تاريخي فقط  .و إال فمن الواقع يثبت أن بذور القرون الوسطى ظهرت في الدولة

الرومانية منذ القرن األول للمسيح

كما أن هذه القرون لم تنته بسقوط القسطنطينية  .و القرون الوسطى غير "القرون

المظلمة"و إن كان كثيرون يطابقون بينهما

و المعول عليه اآلن أن تطلح صفة الظالم على السنين الخمسمائة

األولى أي من سنة  222إلى سنة  222ألن هذه الفترة كانت في أوربا فترة الركود الفكري  .أما بعد ذلك فمننا نجد

بوادر النهضة و بواكيرها .سالمة موسى  :ما هي النهضة و مختارات أخرى دار موفم النشر .2223
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رغ ـ ــم إن المسـ ــيحية والهيليني ـ ــة كش ـ ــفتا ع ـ ــن وجـ ــه م ـ ـن وج ـ ــوه الحقيق ـ ــة إال أن الس ـ ــيادة
واالنتصار في تلك الفتـرة كانـت للمسـيحية باعتبارهـا "تـدبير سـماوي مقـدر لتخلـيص كـل العـالم
من خسران اإليمان الديني".1
وأعقب هذا التمركز للمسيحية وميالن الدفة لصالحها "صرف التقليـد الحكمـي اليونـاني
ونقض كما ُنقضت التشكيكية والعقالنية".2
بكله ُ
لكـ ــن تجـ ــدر اإلشـ ــارة إلـ ــى أن الحكمـ ــة اليونانيـ ــة لـ ــم تصـ ــرف كليـ ــا فغـ ــداة اصـ ــطدامها
باإلنجيــل تــوزع آبــاء الكنيســة فــي مواقــف مزدوجــة فــالبعض مــنهم رم ـوا جانبــا إر الفالســفة
الــوثنيين بــرمتهم أمــا بعضــهم فســعوا إلــى الحفــاظ عــن كــل مــا يمكــنهم إنقــاذه دونمــا إض ـرار
بالعقيدة وخدمت كل فئة من هذين الفئتين قضية الفلسفة على طريقتها ومن المالمح البادية
علــى المعرفــة المســيحية أنهــا معرفــة ترتكــز علــى الــوحي وتســتخف بالعقــل وتهمشـه لــذلك فهــي
معرفــة تمــارس نوعــا مــن اإلجحــاف واإلقصــاء ألنهــا تغــبن العقــل وتجمـد وظيفتــه الحيويــة حتــى
أن"وظيف ــة العق ــل ف ــي الق ــرون الوس ــطى ل ــم تك ــن يوم ــا بالمحوري ــة ذاته ــا كم ــا ف ــي الهندوس ــية
واإلسالم و لهذا السبب أكد "أنسليم" )2232.2322( Anselmo d'Aostaفي القرون األولى
على قاعدة " أؤمن كي أفهم" وجعل من وظيفة العقل مجرد خادم وتـابع لقضـية اإليمـان بـدل
أن يكون سبيال موصلة إليه ونستشف ذلك من خالل قوله "عندما نمتلك اإليمان يدفعنا الحب
إلى أن نعقل هـذا اإليمـان و بـذا نحصـل علـى مقـدار مـن تفهـم العقيـدة وعلـى نظـرة أرفـع إلـى
اإليمان الخالص."3
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 أسقف كانتربري أنسلم هو الهوتي وفيلسوف من أوائل السكوالئيين المدرسيين .كان له تأثيرا ً بالغا ً على الالهوت
الغربي .كان انسلم يعتقد أن اإليم ان يجب أن يسبق المعرفة ،فيجب أن تؤمن لتعرف ،ومع ذلك يمكن لإليمان أن يبنى
على المعرفة.
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وق ــد عم ــل أيض ــا اآلب ــاء الكنس ــيون عل ــى تهم ــيش دور العق ــل واطف ــاء ن ــوره فاس ــتبعدت
الغبطة والنشوة الصادرة عـن فعـل التعقـل وتـم ازدراؤهـا دينيـا إلـى جانـب النشـوة الجنسـية التـي
ظلت قيمتها الروحية خارج الالهوت الرسمي.1
فهل بقيـت وظيفـة العقـل مهمشـة؟ وهـل بقيـت الكنيسـة مضـيقة علـى كـل محاولـة ترمـي
إلى التحرر من قيودها وتأمل في النهوض بهذه الملكة اإلنسانية الجبارة ؟
فــي الربــع األخيــر مــن القــرن الثــامن بع ـ

"شــارلمان")122-222( Charlemagne 

نهضــة دامــت إلــى نهايــة القــرن الثــاني عش ـرة تكــاثرت خاللهــا المــدارس وانــتظم التعلــيم العــالي
ونب العلماء وشهد القرن التاسع حركة علمية زاهرة .غيـر أن اضـطرابات جديـدة عطلـت هـذه
الحركة وجعلت من القرن العاشـر قفـ ار اركـدا .2إذ خفـت صـوت الفلسـفة أثناءهـا نتيجـة اشـتغال
أهلــه فــي تلــك الفتـرة العصــيبة بــالحروب والغــزوات فلــم يشــتهر فــي هــذه الفتـرة ســوى"جربير"


 )2332-222(Silvestreالــذي نقــل الهندســة ثــم عــاد الفكــر بعــده فــارتمى بحمــاس فــي

أحضان و قواعد األقدمين و حبلهم ما أدى إلى نشوب صراع مرة أخرى بين العقل واإليمان
فتم الحكم في القرن الحادي عشرة على بعض الجدليين ال لشيء إال ألنهم جدليون.3
وم ـ ــع حل ـ ــول الق ـ ــرن الث ـ ــاني عشـ ـ ـرة اس ـ ــتقرت الحي ـ ــاة االجتماعي ـ ــة وازده ـ ــرت التج ـ ــارة
والصناعة ونشطت الفنون كما اشتدت الحركة األدبية والحركة العلمية وظهر عدد وفير من
الالهوتيين والجدليين تبحروا في علومهم وخلعوا عليها ثوبا أدبيا شيقا بفضـل تـأثرهم بـاآلداب
اليونانية والالتينيـة واسـتفادتهم منهـا .غيـر أن األمـر الالفـت هـو امتـزاج الثقافـات والشـروع فـي

1
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وامبراطور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة بين عامي (.)122 -133
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البابا سلفستر الثاني واسمه جربير هو أول بابا فرنسي .وهو البابا الوحيد الذي تعلم العربية وأتقنها ،واليه يرجع فضل

إدخال المعارف العربية إلى أوروبا.
3

بيير دوكاسيا :فلسفات الكبرى تر :جورج يونس منشورات عويدات بيروت ط 2212 2ص ص .22.22
148

اتصــال الشــرق بــالغرب الــذي لــه وقــع كبيــر علــى المشــهد الثقــافي والــديني والشــروع فــي نقــل
الكتب من العربية إلى الالتينية كتب اليونانيين والمسلمين سواء فلسفية أو علمية.1
وقبل هذا االتصال ال ننسى السمة األخرى التي طبعت هذا القـرن والمتمثلـة فـي نشـوء
وتطــور مدرســة فــي فرنســا تزعمهــا "هيــو" والتــي وجهــت اهتماماتهــا بالمعرفــة العلمانيــة المرتكـزة
على الغوص في واقـع العـالم الطبيعـي ألنـه يشـكل أساسـا ضـروريا للتأمـل الـديني المتقـدم بـل
وحتى للنشوة الصوفية ودعا "هيو" إلى عدم االقتصـار علـى المعرفـة الدينيـة فقـط بـل يجـب
تعلــم كــل شــيء فرفــع شــعار "تعلــم كــل شــيء ولــن تلب ـ

أن تكتشــف الحقــا أن الشــيء ازئــد"

وانطالقــا مــن هــذه المدرســة بــدأت حركــة علمنــة المعرفــة تنتشــر فــي العــالم الغربــي وقــد زادت
ش اررتها وأخذت في التصاعد.
ومــا عــزز هــذا االنتشــار اتصــال الشــرق بــالغرب وقيــام الغــرب بمعــادة اكتشــاف مؤلفــات
أرسـطو التـي حفظهـا المسـلمون والبيزنطيـون وترجمـت إلـى اللغـة الالتينيـة وكانـت نتيجـة ذلـك
أن حص ــلنا عل ــى ت ــأليف ب ــين المس ــيحية واألرس ــطية وص ــار ذلــك الت ــأليف الاله ــوتي الفلس ــفة
السائدة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.2
إضــافة إلــى هــذا التــأليف غيــر االعتيــادي بــين العقــل والالهــوت شــكل أيضــا "انتشــار
األرســطية والرشــدية فـي الغــرب فــي القــرن الثالـ

عشـرة وال اربــع عشـرة وانــدماجهما مــع بعــض

أشــكال الالهــوت المســيحي الــذي ســبح بــروز القــديس "تومــا"-1225( Tommaso d'Aquino

 )1274ضربة جديدة للتقليد الحكمي ونزوعا إضافيا نحو "علمنة المعرفة". 3
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توما األكويني قسيس وقديس كاثوليكي إيطالي من الرهبانية الدومينيكانية وفيلسوف والهوتي مؤثر ضمن تقليد

الفلسفة المدرسية .أحد معلمي الكنيسة الثالثة والثالثين ويعرف بالعالم المالئكي والعالم المحيط .عادة ما ُيشار إليه
باسم توما واألكويني نسبته إلى محل إقامته في أكوين.
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شكلت مؤلفات أرسطو والكتابات العربية منعطفـا حاسـما فـي تحـول مسـار المعرفـة فـي
الق ــرون الوس ــطى لك ــن األم ــر ل ــم يتوق ــف عن ــد ه ــذا فحس ــب ب ــل ارح ــت مع ــدالت العلمن ــة
تتصـاعد

فقـد أصـدر"أبيالر" (1142-1079) Piere Abélardكتـاب "نعـم و ال"( six et

 )nonاهــتم مــن خاللــه بالتعدديــة المحتملــة للحقيقــة جمــع فيــه آراء متناقضــة متعــددة صــادرة
عــن مرجعيــات كنســية مختلفــة كمــا اهــتم أيضــا بالقــدرة المتســامية لعقــل اإلنســان علــى تمييــز
العقيدة الصـحيحة مـع العلـم أن ذلـك ال يعنـي التشـكيك فـي الحقـائح المسـيحية بقـدر مـا يعنـي
إخضاع هذه الحقائح للتحليل.
أما الجامعات فعملت على استقاللها عن الكنيسـة ولـو كـان ذلـك اسـتقالال نسـبيا فقـد
باتت الجامعات مكرسة لتحصيل المعرفة رغم تولي الالهوت والدوغما عمليـة التحصـيل لكـن
ما لب

أن تعرض الالهوت والدغما لقـدر مت ازيـد مـن االختـراق مـن قبـل الـروح العقالنيـة تلـك

كانــت الترب ــة الخص ــبة الت ــي تلقف ــت الترجم ــات الجدي ــدة لمؤلفــات أرســطو والتعليق ــات العربي ــة
عليها.1
ومــا كــان رد فعــل الكنيســة إال أن تقــاوم هــذا االقتحــام المباغــت للفالســفة الــوثنيين وال
س ــيما كتاب ــاتهم ع ــن الطبيع ــة والميتافيزيق ــا خش ــية تع ــرض الحقيق ــة المس ــيحية لالنته ــاك وت ــم
الحظر على كتابات أرسطو غير أن هذا المنع لم يزد المثقفين إال عزيمة ورغبة واقباال على
معرفة ما تخفيه هذه النصوص المحضورة.
ومــع مــرور الــزمن النــت خشــونة الكنيس ـة وصــارت قيودهــا رخــوة والمواقــف الجديــدة
مصرة على إحدا

تغيير جذري في طبيعة الفكر وتوجهاته فتركز االنشغال الرئيسي للفلسفة

فــي القــرون الوســطى علــى ربــط اإليمــان بالعقــل وص ـوال إلــى تفســير حقــائح العقيــدة المســيحية
والــدفاع عنهــا باالســتناد إلــى التحليــل العقالنــي فبعــد أن ك ـان العقــل تابعــا لايمــان ومعنــاه


فيلسوف فرنسي شهير وله الفضل في إنشاء جامعة باريس ويعتبر شعلة ألهبت عقل أوروبا الالتينية في القرن

الثاني عشر ويعتبر ممثال ألخالق عصره وآدابه وأرقى وأعظم ما يخلب اللب ويبهر العقل في ذلك العصر.
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يصـب فـي التفكيـر المنطقـي السـليم أصـبح بعــد التعـرف علـى "أرسـطو" يحمـل معنـى المنطــح
والمالحظة والتجريب أي اتجه االهتمام إلى محاولة معرفة كل ما يتعلح بالعالم الطبيعي.1
ومــع هــذا المــد المت ازيــد للعلمنــة مــا لبـ

التــوتر بــين العقــل واإليمــان أن أفــرز علمانيــة

متصــاعدة وت ـوت ار ظــاه ار بــين العقــل واإليمــان بــين مــا هــو ســماوي ومــا هــو دنيــوي روحــي
ومـادي وقـد بـرز ذلـك بشــكل جلـي فـي القـرن الثالـ
مــاغنوس"Albertus Magnus

عشـرة فـي كتابـات الفيلسـوفين "ألبيرتــوس

( )2213-2233وتلميــذه "تومــا األكــويني Tommaso

 d'Aquinoفبالرغم من تمسكهما بـالالهوت إال أن إحـدى خطـاهم كانـت علـى عتبـة الالهـوت
واألخرى على عتبة العالم الطبيعي المـادي متـأثرين فـي ذلـك بأرسـطو ومعجبـين بأبحاثـه مـا
أدى بـ ـ ــ"ألبيرتوس"  Albertusإلـى حسـم مسـألة علمنـة المعرفـة بتمييـزه بـين معرفـة مسـتمدة مـن
الالهوت من ناحية ومعرفة مستقاة من العلم من ناحية أخرى وقال فالالهوتي هو الخبير في
شؤون اإليمان أما في القضـايا األرضـية فـمن العـالم أكثـر معرفـة بهـا مـن الالهـوتي وقـد أكـد
بح ـ ــزم عل ـ ــى القيم ـ ــة المس ـ ــتقلة للمعرف ـ ــة العلماني ـ ــة وعلـ ـ ـى الحاج ـ ــة إل ـ ــى اإلد ارك ـ ــات الحس ـ ــية
والمالحظات التجريبية التي يمكن للمرء أن يسند إليها معرفة بالعالم الطبيعي.2
وال يختلف توجه "األكويني"عن توجه أستاذه "ألبيرتوس" فقد ظل متمسكا بفكرة مفادها
أن االستناد إلى الطبيعة يـؤدي إلـى فهـم أفضـل للـدين لمـا أكـد أن الطبيعـة نفسـها قـادرة علـى
فهــم أعمــح لحكمــة الســماء وأن مــن شــأن أي اكتشــاف عقالنــي للعــالم المــادي أن يمــيط اللثــام
عـن القيمـة الدينيـة الكامنـة فـي هـذا العـالم لـيس بوصـفه انعكاسـا باهتـا لمـا فـوق الطبيعـة بــل
بوصفه نظاما طبيعيا قابال للفهم عقالنيا جرى اكتشافه في واقعه الوثني المدنس.3
وقد ارتكز على هذا التفسير من خالل تأثره بفلسفة "أرسطو" الـذي كـان يـرى أن"العقـل
البشري ال يمكنه أن يبل بملكتـه الفطريـة إلـى إدراك جـوهر ه بالـذات ألن معرفـة عقلنـا تبـدأ
1
2
3
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بمقتضى نمط الحياة الحاضرة بالحس ولهذا فمن ما ال يقع تحت الحواس ال يمكن أن يـدرك
مــن قبــل العقــل البشــري إال إذا جــرى انبســاطه بــدءا مــن الحـواس والحـال أن المحسوســات ال
يمكن أن تقود عقلنا إلـى أن يـرى فيهـا كنـه الجـوهر اإللهـي ألنهـا ال تعـدو أن تكـون معلـوالت
ال تضاهي شرف العلة ".1
وبتصــوره الجديــد هــذا للعالقــة بــين العقــل واإليمــان اســتطاع أن يلغــي واحــدا مــن أقــوى
محركـات الفكـر الفلســفي فـي القـرون الســالفة أي تلـك التناقضـات بــين العقـل واإليمـان وحــاول
المواءمة بينهما وقد انطلح في ذلك من هذا المبدأ الـذي يـنص علـى أن الحقيقـة ال يمكـن أن
تكـون مناقضــة للحقيقــة ممــا يلــزم عنــه أنــه مـا مــن حقيقــة مــن حقــائح اإليمــان يمكــن أن تبطــل
حقيقة من حقائح العقل أو بالعكس .وبما أن العقل البشـري هزيـل ومـوهن قـد يبـدو لنـا أحيانـا
أن حقيقة من حقائح العقل وكأنها تنـتقض حقيقـة مـن حقـائح اإليمـان لـذلك فلـنكن علـى يقـين
أن حقيقة العقل المزعومة ما هي إال خطأ و ضالل ال بد من مناقشتها لنتبين كذبها.2
أعطــى "األكــويني" ( )Tommaso d'Aquinoأهميــة ال نظيــر لهــا للح ـواس وللتجربــة
كونهما السبيل الموصلة إلى الرب وألنهما يمدان اإلنسان بدالالت مكثفة عـن العـالم العلـوي
وبهمــا يتصــالح العــالم األرضــي مــع الســماوي وينبثــح الفهــم الجديــد للــدين والــدنيوي فقــد ظــل
يؤكـد أن المالحظـات الماديـة التـي يخـتص بهـا اإلنسـان هـي التـي تفعـل طاقـات فهمـه الكامنــة
لألشــياء وكثي ـ ار مــا كــرر"األكــويني" عبــارة " أشــياء الــرب الحقيقيــة تــرى بوضــوح...من خــالل
األشياء المصنوعة" .3
وعبارة " من شأن أي فهم فلسفي أعمح لمعنى الوجود أن يـربط العـالم المخلـوق بـالرب
ربطا كامال". 4
1
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تبــدو الفلســفة التوماميــة حريصــة جــدا علــى الجمــع بــين العقــل واإليمــان إال أن كثيـرين
يعتبرونهــا ســاهمت فــي علمنــة المعرفــة فكيــف ذلــك؟ أو بصــيغة أخــرى هــل الجمــع بــين العقــل
واإليمان كفيل بأن ينتج لنا معرفة مقدسة ؟
إن الســبب فــي اعتبــار "التوماويــة" نزعــت القداســة مــن المعرفــة يرجــع إلــى عــدم اســتنارة
ال ـذهن بالعقــل والتركيــز الكبيــر علــى النزعــة التجريبيــة علــى حســاب االســتنارة المباش ـرة مــن
األفكار المتعالية وهذا ما جعـل "األكـويني" يتميـز عـن "أفالطـون" و"أوغسـطين"Augustinus

(223-212م) فـ ـ ـ ــ"األكويني" كـ ــرس اعت ـ ـراف العقـ ــل المسـ ــيحي المكشـ ــوف بالقيمـ ــة الجوهريـ ــة
لالختبار الحسي والنزعة التجريبية اللـذين كـان "أفالطون"و"أوغسـطين" قـد جرداهمـا مـن القيمـة
لمصــلحة االســتنارة المباش ـرة مــن األفكــار المتعاليــة فقــد أنكــر قــدرة ذكــاء اإلنســان علــى معرفــة
األفكار مباشرة مؤكـدا حاجـة الـذكاء إلـى التجربـة الحسـية لتفعيـل فهـم نـاقص لكنـه ذو معنـى
لألشــياء مــن منطلــح تلــك النمــاذج األصــلية الســرمدية إذا أراد اإلنســان أن يعــرف ولــو معرفــة
ناقصة ما يعرفه الرب معرفة كاملة فمن عليه أن يفتح عينيه على العالم المادي ".1
والســبب نفســه يــورده ســيد حســين نصــر عنــدما يقــول" :نفــى القــديس تومــا فــي ســعيه
لتكريس أولية النص إمكانية استنارة الـذهن بالعقـل وأعـاد كـل معرفـة إلـى أصـل حسـي ورغـم
الهيبــة التــي يفرضــها الهوتــه و رغــم رفضــه لفصــل اإليمــان عــن العقــل العملــي وســعيه إلــى
مواءمتهمــا فــمن تبنيــه للمق ـوالت األرســطية فــي التعبيــر عــن العقائــد المســيحية وتشــديده علــى
أصالة الحس في المعرفة لعبا دو ار في عملية نزع القداسة عن المعرفة فالتناغم بين اإليمان
والعقل شيء والوظيفة التقديسية للمعرفة شيء آخر".2
"األكويني" إذن أحد

نقلـة نوعيـة فـي المعرفـة وفـتح بابـا للتغييـر والخـروج مـن هيمنـة

المعرفــة التــي كانــت تــدور فــي فلــك الــدائرة األوغســطية واألفالطونيــة ووســع الــدائرة المعرفيــة
بمعطاء نصيب وافر للحواس والتجربة ما أدى إلى دفع المعرفة إلى علمنة أكثر تصاعدا.

1
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2
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"األكــويني" إذن فــتح بــاب الســبح نحــو علمنــة المعرفــة لكــن ابــن رشــد كــان لــه الفضــل
األعظم في نشر هذه الفكرة فـي معظـم أنحـاء أوربـا فـي القـرن الثـاني عشـر فكـان لـه اإلسـهام
القــوي فــي دفــع المعرفــة نحــو علمنــة أشــد حتــى أن بعــض مــؤرخي الفكــر األوروبــي يعتقــد أن
فكرة العلمانية نشأت وتطورت لدى مفكري التنـوير األوروبيـين ابتـداء مـن القـرن الثـاني عشـرة؛
بناء على أفكار ابن رشد الذي ناقش مسألة االتصال بين الحكمة (الفلسفة) والشـريعة (الـدين)
في مؤلفه " فصل المقال في تقرير مابين الحكمة والشريعة من االتصال " الذي أكد فيه علـى
أن الحكمة هي صاحبة وأخت الشريعة والقائل بغير هذا ال يريـد إال إذايتهمـا" إن اإلذايـة مـن
الصــديح هــي أشــد مــن اإلذايــة مــن العــدو أعنــي أن الحكمــة هــي صــاحبة الش ـريعة واألخــت
الرضيعة فاإلذاية ممن ينسب إليها هي أشد اإلذابة مـع مـا يقـع بينهمـا مـن العـداوة والبغضـاء
و المشاجرة وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة ".1
م ــن خ ــالل ه ــذا الق ــول يتب ــين أن إصـ ـرار اب ــن رش ــد واض ــح عل ــى الص ــلة الوثيق ــة ب ــين
الش ـريعة والفلســفة والوصــل بينهمــا حتميــة ال بــد منهــا لكــن الس ـؤال الــذي يطــرح نفســه لمــاذا
تعتبر فلسفته محركا فعاال ودافعا بالمعرفة نحو العلمنة؟ رغم أنها تجمع بين العقل والشريعة؟
يتص ــور اب ــن رش ــد أن الف ــرق ب ــين الفقه ــاء والفلس ــفة يكم ــن ف ــي طريق ــة وص ــولهم إل ــى
الحقيقــة فالفقهــاء يصــلون إلــى الحقيقــة عــن طريــح الخطــاب والجــدل والفالســفة يصــلون إلــى
الحقيقــة عــن طريــح البرهــان والمنطــح ومــن ثــم تكــون الحقيقــة المنبثق ـة عــن الــدين حــح وعــن
الفلسفة أيضا حح والحح ال يضاد الحح بل يوافقه ويشهد له والفكرة الحساسة والمهمة عند
ابن رشد هي :ما العمل في حالـة وقـوع تعـارض بـين العقـل والنقـل ؟ فصـل ابـن رشـد فـي هـذه
القض ــية وأك ــد بك ــل وض ــوح وصـ ـرامة عل ــى أن العق ــل ه ــو الحك ــم ألن التع ــارض ن ــاتج ع ــن
اختالف تأويل النص وليس ناتجا عن ضالل العقل والخالف الذي يحد

بين الدين والعلـم

خـالف حقيقــي فــال يوجــد إال حقيقـة واحــدة والتعــارض غالبــا مــا يكـون بــين حقيقــة العلــم وبــين
ظاهر النص وليس جوهر النص نفسه ؟
1
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إن قول "ابن رشد"( )2221-2222بأن ما يجيء به الدين حح وما تجيء به الفلسـفة
حح ينبل عن وجود حقيقتين وبالتالي كان الفصل بين الحقيقة العلمية والحقيقة الدينية وقد
اســتفاد الفالســفة األوروبيــون مــن تالمــذة "ابــن رشــد" مــن نظريــة الحقيقتــين فقــالوا بوجــود حقيقــة
علمية وأخرى دينية وقالوا أيضا أن لكل حقيقة وجودها المستقل وبالتالي ال ضـرورة للتوفيـح
بينهما واالعتراف باستقاللهما وشرعيتهما. 1
إن هذا الفصل بـين الحقيقتـين مهـد وعبـد الطريـح أمـام األفكـار الفلسـفية الجريئـة التـي
تختلف مع ما جاء في تأويل الكتب المقدسة وحرر المعرفـة مـن سـيطرة الكنيسـة واسـتبدادها
وفــتح آفاقــا رحبــة للفهــم .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن "ابــن رشــد" لــيس أول مــن حــاول فــي اإلســالم
التقري ــب ب ــين الشـ ـريعة والفلس ــفة لق ــد س ــبقه ف ــي ذل ــك المعتزل ــة ال ــذين رفعـ ـوا م ــن ق ــدر العق ــل
واعتمــدوا عليــه فــي تأويــل الشــرع ثــم الكنــدي الــذي قــال أن صــدق المعــارف الدينيــة يعــرف
بالمقاييس العقلية وكـذلك "الف اربـي" (213-122م) و "ابـن سـينا" (2322-213م) اللـذين تنـاوال
مشكلة التقريب بين الحكمة والشريعة.2
ف ــ"ابن سينا" رفع من مكانة العقل وقال" أن غاية الفلسفة النظرية هي الحـح وأن العقـل
قــادر أتــم الق ـدرة علــى إدراك الحقيقــة المطلقــة واإلحاطــة بوســائلها والســير بخط ـى ثابتــة نحــو
معرفة أسرار الكون وخفايا الوجود" .3
ومثلــه "الفــارابي" أيضــا اســتطاع أن يقنــع كثيـرين بــدور الحكمــة والعقــل خاصــة كــأدوات
للحقيقــة واليقــين ممــا دفــع مــن جــاء بعــده إلــى البح ـ

فــي مــدى حاجــة اإلنســان إلــى اســتخدام

القدرات الذاتية والملكات العليا في معرفة حقائح األشياء.4
وقــد اختلــف وقــع وأثــر هــذه الفلســفات -خاصــة فلســفة "ابــن ســينا" و "ابــن رشــد" – فــي
الع ــالم اإلس ــالمي عن ــه ف ــي الع ــالم الغرب ــي إذ "تظه ــر د ارس ــة م ــآل ه ــذين الحكم ــين ف ــي الع ــالم
1

ينظر :حسين الوادعي ابن سينا مفكر تنويري على الرابط Marayana .com/avis/ :
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اإلســالمي والمســيحي إل ــى أي مــدى كــان الغــرب يســير فــي التأويــل العقالنــي لهــذه المدرس ــة
الفلسفية في حين كان العالم اإلسالمي يتجه أكثر صوب تأكيد أولية التعقل على االستنباط
وهكذا فقد ظهر"السهروردي" )2222-2212(بفلسفته االستشراقية ليشهد على التوكيد المتجدد
على القيمة المقدسة للمعرفة وعلى طابعها التنويري في العالم العقلي اإلسالمي.1
راح العالم اإلسالمي ينسج خيوط القداسة بفضل استثمار عقالنية ابن سـينا وابـن رشـد
الحادة ومزجها بالتعقل والعقل المستنير لتفرز بذلك معرفة متالحمة مع عنصر القداسـة أمـا
فـي الغـرب فتشــبثت بالعقالنيـة الصــارمة لهـذه الفلســفات خاصـة فلســفة ابـن رشــد التـي "وصــلت
إليه مبتورة وبأكثر عقالنية 2".أدت إلى تعرية المعرفة من القداسة واسكانها في أرض علمانية
باردة فكيف ذلك؟
ربــانتي" -2221( Siger of Brabant
فــي كليــة الفنــون ببــاريس و بقيــادة "ســيغر الب ا

 )2212وزمـالؤه الحـا بعـض الفالسـفة العلمـانيون االختالفـات والتناقضـات الظـاهرة بوضــوح
بــين معتقــدات أرسطوطاليســية معينــة وبــين نظيرتهــا فــي الــوحي المســيحي مــا جعــل "ســيغر"
وزمــالؤه يســرون علــى وجــوب إخـراج ملكــوت العقــل والعلــم مــن دائـرة الالهــوت إذا كــان العقــل
الفلســفي واإليمــان الــديني متناقضــين وص ـوال إلــى كــون قــائم علــى حقيقــة ثنائيــة هــذا الموقــف
اصطدم مع رغبـة "األكـويني" فـي التوصـل إلـى حـل جـذري بـين العقـل والـدين لمعارضـته لـيس
فقـ ــط موقـ ــف األوغسـ ــطينيين التقليـ ــديين الرافضـ ــين لتطفـ ــل العلـ ــوم األرسـ ــطو طاليسـ ــية جملـ ــة

 أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي ويلقب بشهاب الدين واشتُهر باسم السهروردي المقتول له مدرسة
خاصة في الفلسفة والعرفان  ،وله دور الهام في توثيق الصلة بين العقل و الدين  ،تعلّم المنطق و الفلسفة المشائية في
أوساط عمره تقريبا  ،كانت حياته نوعا من اإلبداع في حياة الفلسفة و الفيلسوف في اإلسالم  ،حتى عدّ أنموذجا
للحكماء  ،و يعتبره سيد حسين نصر الحكيم الذي صالح اإلنسان مع نفسه  ،وجمع شقيه مع بعضهما فأحيى الرابطة
العميقة بين العقل و العرفان و الدين في آثاره بطريقة تفصح عن روعتها في كل كلمة تقبلها عين القارئ أو تعانقها
روحه  ،كما يعدّه الفيلسوف الذي جعل الفلسفة اإلسالمية إسالمية بالمعنى األعمق عما كانت عليه من قبل.ينظر:سيد
حسين نصر  ،شيخ اإلشراق.
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وتفص ــيال ب ــل وفلس ــفة اب ــن رش ــد الت ــي رآه ــا "األك ــويني" معادي ــة ألي نظـ ـرة عالمي ــة مس ــيحية
متماسكة وقاطعة للطريح على إمكانية اعتماد أي تفسير مسيحي أصيل ألرسطو.1
نظ ار لهذا االستقالل الفكري اآلخذ في االنتشار شعرت الكنيسة بخطر إشاعة العلمنة
المتمثــل فــي علــم وثنــي أرسطوطاليســي عربــي بعقــل إنســاني مســتقل وبنــزوع هــذا العقــل إلــى
احتضان الطبيعة سعت الكنيسة إلى وقف هذا المد العلماني المتزايد لكنها لم َّ
توفح في ذلك
ألن البــاب أمــام الفالســفة قــد فــتح ولــم يعــد باســتطاعتهم مقاومــة قــوة الفكــر األرسطوطاليســي
وحملوا على عاتقهم واجب اتباع األحكام النقديـة للعقـل اإلنسـاني حيثمـا قـادت ولـو كـان ذلـك
مناقضــا مــع يقينيــات اإليمــان التقليــدي لــم يكــن األمــر أمــر شــك بحقــائح اإليمــان فــي النهايــة
غير أن مثل هذه الحقائح لم تعد قابلة بالضرورة للتسوي و التبريـر بالعقـل الخـالص المتمتـع
بمنطقـ ــه الخـ ــاص واسـ ــتنتاجاته الخاصـ ــة والصـ ــالح للتطبيـ ــح فـ ــي مجـ ــال ربمـ ــا ال عالقـ ــة لـ ــه
باإليمان.2
استسلمت الكنيسـة وقبلـت ب"أرسـطو" وُرفـع ت ارثـه إلـى مرتبـة تكـاد تـوازي مرتبـة العقيـدة

المسيحية إال أن اهتمام الثقافة الجديدة به تغير ولم يقف عند حدود دراسة مؤلفاته بل انتقل
إلــى االهتمــام بالعــالم الطبيعــي وبقــدر متنــام مــن الثقــة بقــوة عقــل اإلنســان فثمــة مدرســون فــي
أنجت ار بدؤوا يجرون تجارب علمية مطبقين المبادئ الرياضية الواردة في الت ار

األفالطـوني

ومركزين على مالحظة العالم المادية كما أوصى بذلك "أرسطو" وبعدها لم يسلم أرسطو مـن
المســاءلة؛ إذا تــم عــرض بعــض مبادئــه علــى محــك التجربــة فوجــدت مفتق ـرة إلــى الدقــة حي ـ
تجري مغالطات منطقية في براهينه وتم إخضاع مجموع مؤلفاته للمعاينة الدقيقة.3
راحت مناقشات المدرسين النقدية الشاملة ألرسطو واقتراحاتهم العبقرية لفرضيات بديلة
تصوغ روحا فكرية جديدة متزايدة اإلدراك وشـكاكة ومنفتحـة علـى التغييـر األساسـي مـا خلـح
أج ـواء فكريــة ليســت فقــط مشــجعة علــى نظــرة تجريبيــة وميكانيكيــة وكميــة إلــى الطبيعــة بــل
1
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ومرشــحة الســتيعاب التحــول الجــذري الضــروري فــي النظـرة لتصــور أرض متحركــة بقــدر أكبــر
من السهولة. 1
في القرن الرابع عشرة تأكد االستقالل الفكري على نحو استثنائي علـى يـد "ولـيم أوكـم
Ockham

of



 )2221–2211( Williamصـ ـ ــاحب الفلس ـ ــفة االس ـ ــمية أو اإلســ ــمانية

( )Nominalismالذي اعتبر أن مـادة المعرفـة األساسـية أو عصـبها الـرئيس يتمثـل أساسـا فـي
اإلحساســات أمــا العقــل فهــو ملكــة مهمــة إال أن اســتنتاجاته ال تكــون لهــا معنــى إال إذا كانــت
تشــير إلــى التجربــة واال فــمن اســتنتاجاته تكــون مــن قبيــل العب ـ

أو تكــون تجريــدات خادعــة

وحتــى الــروح فمنهــا ال تعــدو أن تكــون تجريــدا أيضــا ألنهــا ال تظهــر أبــدا فــي إحساسـاتنا سـواء
كانت خارجية أم داخليـة وكـل مـا ندركـه هـو اإلرادة والـذات (األنـا) التـي تؤكـد نفسـها فـي كـل
فعل وفي كل فكرة.
وحتى ه لم يسلم من هذه الفلسفة الحادة فما دام كل شيء يثبت بـالحواس والتجربـة
فمن العقل ال يمكنه بأي حال من األحوال أن يدرك ه أو يرى أنه قادر علـى كـل شـيء أو
ال حـد لقدرتــه أو عــالم بكــل شــيء أو لطيــف وواحــد كمــا أن التوحيــد لــيس مطابقــا للعقــل أكثــر
من الشرك إن يأسه في الوصول إلى ه جعله يسلم بـأن ه قضـية إيمانيـة يجـب القبـول بهـا
حتى وان كان العقل عاجز عن إثباتهـا ومعنـى هـذا أنـه يقـر بوجـود حقيقتـين حقيقـة الهوتيـة
أو دينية وحقيقة فلسفية كما كان يقول " ابن رشد" . 2
نفى "وليم" وجود الكليـات ألنهـا ال تُعـرف عـن طريـح الحـواس وال التجربـة وقـال أن ال
ش ــيء موج ــود غي ــر الجزئي ــات؛ أي األش ــياء الفردي ــة وحت ــى ل ــو اس ــتعملنا المنط ــح ف ــي ه ــذا
الموضــوع فلــن يثبــت شــيئا أبــدا ســوى وجــود الجزئيــات ونفيــه إلمكانيــة البرهنــة علــى الكليــات
1
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دار التنوير

ط 2بيروت

لبنان

يعنــي نفيــه إمكانيــة البرهنــة علــى أي شــيء مــا فــوق الطبيعــة األمــر الــذي جعلــه يميــز دائمــا
حقيقتين :حقيقة دينيـة وأخـرى علميـة وفـي هـذا يقـول ":وهـب اإلنسـان حقيقتـين حقيقـة الـرب؛
وقد جاء بها الوحي وحقيقة العالم التجريبي وهي مأخوذة من التجربة المباشرة أو بعـدها أو
فيمــا بينهــا ال يســتطيع اإلنس ـان أن يــدعي شــرعا بلــوغ أيــة معرفــة ومــن دون الــوحي مــا كــان
ليستطيع معرفة الرب وكذلك ال يسـتطيع اإلنسـان اختبـار الـرب تجريبيـا بالطريقـة نفسـها التـي
يختبــر بهــا الموضــوع المــادي الماثــل أمامــه وألن المعرفــة اإلنســانية كلهــا قائمــة علــى أســاس
الحــدس الحســي بجزئيــات ملموســة فــمن شــيئا خلــف الح ـواس مثــل وجــود الــرب لــيس ممكنــا
الكشف عنه باإليمان"
ويعتبر سيد حسين نصر أنها فلسفة أحدثت خلال بين العقل والمقدس و"وسمت الطور
األخير في عزل العقل العلمـي عـن اليقـين إنهـا بالتـالي أوجـدت الأدريـة فلسـفية اسـتنزفت هـذا
العقــل وأفقرتــه فــي ارتباطــه بالمقــدس مــا خلــح خـواء رهيبــا فــي العــالم المسيحي...االســمية مــع
غيرها من العوامل ساعدت على طمس المعرفة المقدسة التـي يحتاجهـا كـل ديـن يـدعي لنفسـه
الشمولية والتمام والقدرة على تلبية احتياجات أتباعه على المستويين الروحي والعقلي".1
"االسمية" إذن فكر متحرر من كل القيود؛ من قيود الدين والعقل ساهمت في تصعيد
لهجــة علمنــة المعرفــة فعــدت بــذلك محطــة تاريخيــة مهمــة ال يمكــن إنكارهــا أو تجاوزهــا فــي
مسار فصل المعرفة عن منابعها المقدسة والسير بها نحو الدنيوة.
بعــد الفلســفة االســمية ســيتغير منبــع المعرفــة القروســطية الــذي ظــل يتــدفح طــويال مــن
نبــع البنيــة الكالســيكية والمدرســية والالهــوت المســيحي ليتــدفح هــذه الم ـرة مــن مصــدر آخــر
يتمثل في إحياء األفالطونية واحياء اآلداب اإلغريقية والرومانية وانشاء أخـرى علـى شـاكلتها
از بالثقافة القديمة وبعثا ألمجادها ألن الثقافة
وذلك نفو ار من دوغمائية الثقافة المسيحية واعتز ا
القديمة في نظـرهم " ليسـت فقـط منبعـا للمعرفـة العلميـة وقواعـد الخطـاب المنطقـي بـل وعامـل
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فــي تعميــح واغنــاء للــروح اإلنســانية قامــت النصــوص الكالســيكية بتــوفير أســاس جديــد لتقــويم
اإلنسان البحو الكالسيكية جسم العلوم اإلنسانية ".1
بسـمو الثقافــة القديمــة عمــل "بتـرارك)2222-2232( Francesco petrarca 
إيمانــا ُ

علـ ــى إعـــادة تثقيـ ــف أوروبـــا مـ ــن خـــالل التفاعـ ــل المباش ــر م ــع كبـــار أسـ ــاتذة األدب الالتينـ ــي
واإلغريقــي الــذي أدى بــدوره إلــى توســيع أفــح العقــل األوروبــي واالعت ـراف بــاآلداب اإلنســانية
الكالسيكية كمنبع للرؤية الروحية وعدم االقتصار على الالهوت المسيحي فقط.
ويــأتي إســهام "بتـرارك" وجهــوده فــي عمليــة اإلحيــاء واضــحا فقــد عمــل علــى االهتمــام
بأعمــاق وعيــه الخــاص فكــان تركي ـزه ســايكولوجيا إنســانيا وجماليــا بــدال مــن أن ينصــب علــى
المنظومات الروحية والعلمية وهذا ال يعني أن بترارك كان بعيدا عـن روحيتـه ومسـيحيته بـل
كان مزاوجا بين تياري الثقافة الكالسيكية والمسيحية مما أكسـب ذلـك تناغمـا و تالحمـا ورؤيـة
أرحب وأعمح وأجمل وأقدس.2
فــي القــرن الخــامس عشـرة تــم إحيــاء التـ ار
أفالطــون وقــد نهــض هــذا الت ـ ار

األفالطــوني بعــد الحصــول علــى ترجمــات

بمهمــة تزويــد اإلنســانيين بقاعــدة فلســفية شــديدة التوافــح مــع

عــاداتهم وتطلعــاتهم الفكريــة بــدال مــن تجريــدات المدرس ـيين القياســية المدققــة والجافــة وفــرت
األفالطونيــة نســيجا غنــي التطريــز ازخ ـ ار بالخيــال الخصــب وســمو الــروح وفك ـرة أن الجمــال
مكــون جــوهري مــن مكونــات البحـ

عــن الحقيقــة النهائيــة وأن الخيــال والرؤيــة أهــم علــى ذلــك

الصعيد من المنطح و العقيدة الجامدة .3

1
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بترارك شاعر إيطالي درس القانون في إيطاليا وفرنسا لكنه انقطع

الغنائي في إيطاليا واسبانيا وانجلت ار

كان لقصائده أبعد األثر في ازدهار الشعر

يعتبر أبا للحركة اإلنسانية (. )Humanismوليم كيلي رايت  :تاريف الفلسفة
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زيــادة علــى ذلــك جــاءت األفالطونيــة برؤيــة جديــدة لانســان والطبيعــة وللســماء مفادهــا
إضفاء البعد التقديسي على هذه الكائنات جميعها و من الناحية المعرفية تغير نمط تحصيل
المعارف عن الكون واذ بات الخيال يحتل أعلى المراتب على سـلم الطيـف المعرفـي دون أي
نظير على صعيد القدرة على التعامل مع الحقائح الميتافيزيقية بات اإلنسان عبر االسـتخدام
ـادر علــى تمكــين وعيــه مــن إدراك تلــك األشــكال (المث ـل) الحيــة المتعاليــة
المنضــبط للخيــال قـ ا
اآلمرة للكون وهكذا فمن العقل أصبح قادر على استعادة أعمح آيات تنظيمه الخـاص وعلـى
التوحــد مــع الكــون مــن جديــد وخالفــا للمدرســيين بتجريــديتهم وملموســيتهم المت ازيــدتين اكتشــف
إنســانيو األفالطونيــة الجديــدة معنــى أنموذجيــا أصــليا فــي كــل واقــع ملمــوس وظف ـوا األســاطير
أدوات إيصال رؤى ميتافيزيقية وسايكولوجية وظلوا دائمي الرصد لمعاني األشياء الخفية .
وفيم ــا كـــان اهتمـ ــام المدرسـ ــية مرتك ـ ـ از علـ ــى دف ــع عجلـــة العق ــل العقالن ــي فـــي الت ـ ـ ار
األرسطوطاليس ــي إل ــى األم ــام وفيم ــا كان ــت ال ــدوائر والف ــرق الص ــوفية دائب ــة عل ــى رف ــد القل ــب
الروح ــي ف ــي التـ ـ ار

المس ــيحي الب ــدائي ب ــادرت المدرس ــية اإلنس ــانية إل ــى استحض ــار ال ــذكاء

اإلبـداعي القــائم علــى الخيــال لــدى التـ ار

األفالطــوني وقــد عملــت هــذه التطــورات علــى إعــادة

بناء عالقة اإلنسان بالسماء.1
فاإلنسان والطبيعة و الت ار

الكالسيكي تم إلباسها جميعا ثـوب القداسـة واأللوهيـة فـي

المفهوم اإلنساني وذلك ما شكل تهديـدا للنظـام القـديم علـى نحـو لـم يحسـن اإلنسـانيون توقعـه
سلفا.
رغــم االســتقالل الروحــي العظــيم الــذي حققــه اإلنســانيون ورغــم الصــفاء الجمــالي الــذي
قدموه إال أن النزعة اإلنسانية تُعد عامال من العوامل التي ساهمت في علمنة المعرفـة فكيـف
ذلك ؟
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إن اكتشاف هذا الت ار

الروحي والقابل للحياة والذي هو غيـر مسـيحي إال أنـه جعـل

ف ـرادة الــوعي المســيحي المطلقــة تصــبح نســبية ومرجعيــة الكنيســة الروحيــة تتعــرض للتقــويض
المض ــمر ُيضــاف إل ــى ذلــك أن تمجي ــد اإلنســانيين لباطني ــة وغن ــى الخي ــال اإلنس ــاني الف ــردي
تجــاوز الحــدود الدوغمائيــة (العقديــة الجامــدة) لصــي روحانيــة الكنيســة التقليديــة المصــرة علــى

التب ــرؤ م ــن أي خي ــال خ ــاص فال ــت م ــن القي ــود بوص ــفه خطـ ـ ار خدم ــة للطق ــوس والص ــلوات
والتــأمالت المنصــبة علــى أس ـرار ومعج ـزات العقيــدة المســيحية المحــددة مؤسســيا وبالمثــل فــمن
تأكيــد األفالطونيــة الجديــدة للقداســة الكامنــة فــي الطبيعــة كلهــا شــكل تحــديا للنــزوع اليهــودي
المسيحي نحو القول بتعالي الرب المطلح و بقداسته الفريدة و ألوهيته الكاملة.1
كمــا أن اإلنســانيين رفعـوا مــن مكانــة اإلنســان والطبيعــة حتــى أصــبحت تضــاهي مكانــة
الــرب وهــذا الرفــع لمكانــة اإلنســان إلــى مرتبــة موازيــة لمكانــة الــرب علــى لســان "فيتشــينو"



 )2222-2222( Ficcinoو"بيكـو") )2222-2222( Giovanni Pico della Mirandolaبـدا
متناقضــا مــع الثنائيــة المس ــيحية األورثودوكســية المحــددة بقــدر أكبــر مــن الص ـرامة فيمــا بــين
الخالح والمخلوق وهذا يعني أن اإلنسان قادر على تحديد كينونتـه علـى أي مسـتويات الكـون
بما في ذلك التوحد مع الرب.2
يرجع السبب أيضا إلى علمنة المعرفة على أيدي اإلنسانيين إلى أن " السعي الحقيقي
وراء المعرفــة المقدســة يــتم خــارج إطــار التقليــد المســيحي فــي أطــر كــان الالهــوت الســائد قــد
اعتبرها وثنية ورغم أن موضوع الدراسة كان المعرفة المقدسة لكن الذهنية التي قاربته كانت

1
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نقل كتب أفالطون من الالتينية وشرح أفالطون في كتاب أسماه " اإللهيات األفالطونية في خلود النفس" تكمن

أهميته في تعريف الغربيين بكتب أفالطون و أفلوطين .يوسف كرم :تاريف الفلسفة الحديثة
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مؤسسة هنداوي للتعليم

فــي كثيــر مــن األحـوال متــأثرة بفردانيــة وانســانوية مــا لبـ

أن أدت إلــى العقالنيــة الشــاملة التــي

ظهرت فيما بعد".1
إن إحياء الت ار األفالطوني واألدب الكالسيكي واالهتمام بهما اهتماما يفوق الالهوت
المســيحي واالحتفــاء بالطبيعــة وتمجيــد اإلنس ـان كــان خطــوة نحــو الفكــر المتحــرر والتأســيس
لتعليم علماني مستقل منذ سقوط اإلمبراطورية الرومانية .
كــان هــذا الجــزء محاولــة لرصــد اللحظــات التاريخيــة لعلمنــة المعرفــة فــي الفتـرة اليونانيــة
والعصــور الوســطى وبــدايات عصــر النهضــة فمــا هــي أهــم المحطــات التــي فصــلت المعرفــة
عن منابعها المقدسة في عصر النهضة والعصر الحدي

؟

 -2.2في عصر النهضة:
فــي عصــر النهضــة نجــد اإلصــالح الــديني مــن أهــم العوامــل التــي لهــا تــأثير قــوي فــي
جعــل المعرفــة الغربيــة تكتســي صــبغة علمانيــة  .وقــد تحــوي هــذه الفك ـرة فــي طياتهــا نوع ـا مــن
المفارقــة ألن المتوقــع أن يقــود اإلصــالح الــديني إلــى إيمــان قــوي و تــدين أشــد بــدل أن يقــود
إلى معرفة ترتبط أوصالها بأفح معلمن .فكيف صنعت هذه المفارقة إذن ؟
إن حركة اإلصالح الديني في أوروبا تعتبر حدثا بار از أسفرت عنه كثير من التغيـرات
في شتى المجاالت لذلك فهذه الحركة " لم تكن حدثا عاب ار في تاريف الكنيسة الرومانية بـل
إن اســتغراقه مــدة نصــف قــرن مــن الزمــان مــن شــأنه أن تترتــب عليــه تحــوالت مهمــة طبعــت
التاريف الكنسي الحدي

ابتداء من القرن السادس عشرة ". 2

فاإلص ــالح حرك ــة تغيي ــر جذري ــة قلب ــت كثيـ ـ ار م ــن المـ ـوازين عل ــى مس ــتوى العدي ــد م ــن
المجاالت أبرزهـا الجانـب الـديني؛ الـذي انطلـح رواده و علـى أرسـهم "لـوثر"

)(Martin Luther

( )2122-2212الذي كـان مشـربا بـروح الشـك ومتـأث ار بمحاولـة أوائـل المدرسـيين الراميـة إلـى
1
2

سيد حسين نصر :نزع القداسة من المعرفة في الغرب. http://maarefhekmiya.org/2988/
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الجس ــر ب ــين العق ــل واإليم ــان وق ــد انطل ــح م ــن فه ــم ي ــرفض ادع ــاء الكنيس ــة ام ــتالك الس ــلطة
اإللهية واعتبر أن السلطة الحقيقية هي الكتـاب المقـدس ومركـز الحقيقـة وموضـع التقـديس
ولــيس اجتهــادات كبــار البابــاوات وال أعمــال كبــار القديســين وأكــد أن أي رجــل عــادي مســلح
بهذا الكتاب يعد أعلى من البابا أو المجمع المقدس من دونه.
كمــا دعــا إلــى أن يكــون كــل فــرد قســيس نفســه وحــارب بقــوة القساوســة و حــط مــن
قيمتهم حتى لو كانوا أكثر علما من غيـرهم كمـا ألغـى نظـام حيـاة الـدير بهـدف تطهيـر الـدين
والعودة بالكنيسة إلى حياة البساطة األولى.
كما نهض اإلصـالح بمهمـة أساسـية تتمثـل فـي تقـديم خيـار اإليمـان الفـردي بعـد طـول
ســيطرة مــن الــروح الجمعيــة فلــم تكــن البابويــة وادعاءاتهــا بالقداســة ســوى محاولــة هيمنــة علــى
النص الحقيقة الجماهير /السلطة .1
وما يهمنا في هذه الدراسة النتائج التي أثمرت عن اإلصالح الديني وبالتحديد النتائج
التي تمس الجانب المعرفي وكيف ساهم اإلصالح فـي علمنـة المعرفـة وقـد حاولـت تلخـيص
هــذه األفكــار اســتنادا علــى مــا أدرجــه ريتشــارد تارنــاس فــي كتابــه " آالم العقــل الغربــي" حــول
اإلصالح الديني .
.2

بعــد أن أطــاح اإلصــالح الــديني بمرجعيــة الكنيســة الكاثوليكيــة الالهوتيــة فــتح

الطريــح فــي الغــرب أمــام التعدديــة الدينيــة ثــم نزعــة الشــك الدينيــة وص ـوال آخــر األمــر إلــى
االنهيار الكامل للنظرة المسيحية إلى العالم.
.2

منذ إقدام "لـوثر" علـى اإلصـالح بـات إيمـان كـل مـؤمن مت ازيـدا وجملـة ملكـات

العقل الغربي النقدية تزداد حدة يوما بعد آخر.

1

ينظر :صالح سالم  133سنة من اإلصالح الديني في أوروبا على الرابط :
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.2

اإلصالح الديني ساهم في تعزيز حركة" وليم أوكم" بعيدا عن النظـرة المدرسـية

الكالس ــيكية داعمـ ـة ب ــذلك تط ــور عل ــم جديـــد ف ــي الطبيع ــة والتميي ــز المت ازي ــد ال ــذي اعتمـ ــده
اإلصــالحيون بــين الخــالح والمخلــوق مكــن العقــل الحــدي

مــن مقاربــة العــالم بمحســاس جديــد

بطــابع الطبيعــة األرضــي تمامــا مــع مبادئهــا التنظيميــة الخاصــة التــي قــد ال تكــون متطابقــة
تطابقا مباش ار مع افتراضات اإلنسان المنطقية حول حكم الـرب اإللهـي وحص ُـر اإلصـالحيين
لعقل اإلنسان بمعرفة تنتمي إلى هذا العالم كان بالتحديد الشرط المسبح القتحام تلك المعرفة.
.2

أصبح في نظر اإلصالحيين مـن الممكـن إدراك العـالم وتحليلـه طبقـا لعملياتـه

المادي ـ ــة الديناميكي ـ ــة المتميـ ـ ـزة الخاص ـ ــة بعي ـ ــدا ع ـ ــن أي إش ـ ــارة مباشـ ـ ـرة إل ـ ــى ال ـ ــرب وواقع ـ ــه
المتعالي.1
.1

شــجع اإلصــالح إحســاس اإلنســان بكونــه الــذات العارفــة فــي مواجهــة موضــوع

الطبيعة وبكونه مفوضا من السماء بممارسة سيادة األخيرة على العالم الطبيعي الالروحي.
.2

مــع تأكيــد اإلصــالح لعظمــة الــرب وتمي ـزه نســبة إلــى خلقــه جــرى أيضــا إب ـراز

عظمــة اإلنســان وتمي ـزه نســبة إلــى بــاقي الطبيعــة وكــان مــن شــان إخضــاع الطبيعــة لخدمــة
اإلنســان أن يعــد واجبــا دينيــا مكتســبا مــع الــزمن زخمــا علمانيــا يخصــه بوصــفه شــعور اإلنســان
بالقيمة الذاتية وباالستقالل.
.2

إصرار العقيدة البروتوستنتية على استعادة كلمـة الـرب غيـر القابلـة للتغييـر فـي

اإلنجيــل تمخضــت عــن رعايــة تشــديد جديــد علــى الحاجــة إلــى اكتشــاف حقيقــة موضــوعية
محايدة بعيدة عن أهواء الت ار

وتشويهاته في العقـل الحـدي

الناشـل وقـد دعمـت بـذلك نمـو

عقلي ــة علمي ــة نقديــة للحقيقــة المبــرأة م ــن المصــلحة عملــت علــى إغنــاء العقــل البروتس ــتنتي
والعقل الحدي

عمومـا ومـن ثـم علـى صـعيد مجابهـة عقائـد متجـذرة بجـرأة ثـم إخضـاع سـائر

المعتقدات لنقد جديد واختبار مباشر ومواجهة الواقع الموضـوعي دون وسـاطة أي تصـورات

1
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تقليدية مسبقة أو مرجعيات ارسخة إال أن الكلمة نفسها كان من شأنها أن تصبح مـع مـرور
الزمن خاضعة لتلك الروح النقدية الجديدة فتكون العلمانية هي المنتصرة. 1
.1

اإليمان المسيحي كان عميح الجذور ما جعل نبذه الكامل أم ار بـال الصـعوبة

فيرى أن االكتشافات العلمية لم تكن هي األخرى سهلة اإلنكار ومع مرور الزمن كانت كفة
االكتش ــافات العلمي ــة أكثــر رجحان ــا بم ــا ال يق ــاس م ــع اإليمــان المس ــيحي وف ــي أثن ــاء عملي ــة
التحول والرجحان تلك كان إيمان الغرب سيتعرض هو نفسه لعملية تحول واعادة تحالف من
الطرف المنتصر وعلى المدى الطويل كان من شأن إعادة تأسيس لوثر الحماسية لتدين قائم
على أساس الكتاب المقدس أن يساهم في مضاعفة زخم نقيضه العلماني. 2
مــن خــالل هــذه النقــاط نتبــين أن اإلصــالح خلــح التعــدد فــي الطوائــف والــرؤى أثــرى
النقــد وأتــاح الحريــات الفرديــة ورفــع مــن مكانــة الــذات العارف ـة وأنعــش ملكــة العقــل والتفكيــر
وأخــذ بيــد الغــرب إلــى مختبــر العلــم فطغــت الحقــائح العلميــة علــى حســاب الحقــائح الدينيــة وتــم
الوثوق واالنبهار بها ومن ثم ُفتح الطريح أمام ثورة علمية لم يشهد الغرب نظي ار لها .

 -4.2في زمن الثورات العلمية و الفلسفية:
كــان مفتــتح الثــورة العلميــة مــع "كوبرنيــك" )2122–2222( Nicolaus Copernicus

الــذي شــكلت ثورتــه حــدثا عظيمــا فـي مجــال علــم الفلــك ومحاولــة لــنقض ادعــاءات الكنيســة
رغم أن ما انطلح منه ديني محض حسب أحد تالمذته الذي كتب قائال :أن" كوبرنيك" حـاول
بثورته أن يفرز وفاءه لمبدأ الحركة المنتظمة الدائريـة لألجـرام السـماوية ألنهـا أمثـل الحركـات
وأبسطها و "كوبرنيك" في ذلك يؤمن بالمبدأ الميتافيزيقي القائل أن ه ال يخلح شيئا إال على

1
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أحســن صــورة وفــي نظــام هندســي ورياضــي بــديع وهــي ذات الفكـرة التــي قــال بهــا "أفالطــون"
والفيثاغورية .1
ج ـ ــاء عل ـ ــم الفل ـ ــك الك ـ ــوبرنيكي لين ـ ــاقض الفل ـ ــك البطليموس ـ ــي ف ـ ــي س ـ ــوء اتفاق ـ ــه م ـ ــع
المالحظات وفي عدم دقته في توقع الظواهر وحسابها المضبوط.وان كان "كوبرنيك" لم يكـن
يرغب في الخروج عن النظام البطليموسي بل حاول إصالحه وان كان زمام األمور قد أفلت
من بين يديه بعد موته حي

تحول نظامه إلى ثورة حقيقية . 2

لكن "كوبرنيك" في الواقع وقع فـي نفـس المصـاعب التـي وقـع فيهـا "بطليمـوس" وهـي
التعقــد وعــدم الدقــة غيــر أن الجديــد الــذي زعــزع مؤسســة الكنيســة أنــذاك قولــه بــدوران األرض
الــذي خلــح ردتــين للفعــل مختلفتــين فالكاثوليكيــة لــم تهــاجم "كوبرنيــك" فــي بدايــة األمــر معتبـرة
كتابه مجرد تأويل حتى أن كتابه بقي يدرس في الجامعات الكاثوليكيـة أمـا البروتسـتنتية فقـد

هاجمتــه .ومــن اضــطلع بهــذه المهمــة "لــوثر" ) (Marti Lutherوكــالفن ()Jean Calvin
وميالنكطــون  )0011-0651( Melanchthonمــدركين خطــورة كتابــه الــذي يمثــل خروجــا عــن
المسيحية في صفائها األول وعـن حرفيـة الـنص المقـدس هـذا األمـر لفـت انتبـاه الكاثوليكيـة
فتنكرت للكتاب حينما أدركت خطورة نتائجه ومضاعفاته.3
ويــأتي بعــد "كوبرنيــك" "يوهــانس كيبلــر" ( )Johannes Keplerالــذي توصــل إلــى أن
الــدين لــيس هــو الطريــح الموصــل إلــى الــرب بــل العلــم الــدقيح المتمثــل فــي الرياضــيات وقــد
نجــح كــذلك فــي إنقــاذ الظ ـواهر بــالمعنى التقليــدي مــن ناحيــة كمــا نجــح مــن ناحيــة أخــرى فــي
إظهــار عالقــة الرياضــيات الحقيقيــة بالســموات و قابليتهــا إلماطــة اللثــام عــن الطبيعــة الفعليــة
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للحركات المادية.1وقد نشر "يوهانس كيبلر" كتابا سماه " علم الفلـك الجديـد" وضـع فيـه قـوانين
جديدة للحركة متجاو از بذلك نقائض العلم الكوبرنيكي.
وبعد "كيبلر" جاء "غاليلو"( )Galileo Galileiبمسهاماته المتميزة فـي علـم الفيزيـاء وعلـم
الفلــك وقــد مكــن اســتعماله للتليســكوب مــن اكتشــافات علميــة حاســمة ســاهمت فــي تقــويض
ركــائز الفيزيــاء األرســطية .لقــد تمكــن "غــاليلو" مــن اســتعمال مرقــب التلســكوب الــذي أكــد أن
مركزية الشمس ليست مجرد صيغة احتسابية مريحة بل باتت مدعومة ببـراهين ماديـة مرئيـة
يضـاف إلـى ذلـك أن المرقـب أمـاط اللثـام عــن الهالـة المقدسـة للسـماوات وكشـف عـن ماديتهــا
المحضة فلم تعد السماء بقعا متعالية من األنوار السماوية بل أصبحت أشياء ملموسة قابلة
للمعاينة التجريبية تماما مثل الظواهر الطبيعية على كوكب األرض ما دفع بكثيرين لم يسبح
لهــم أن كــانوا منخــرطين فــي أي د ارســات علميــة علــى اقتنــاء المرقــب ليــروا بأنفســهم طبيعــة
الكون الكوبرنيكي الجديد الذي أثار فضولهم والذي كشف عنه التلسكوب و كتابـات "غـاليلو"
المقنعة.
إن نظري ــة "كوبرني ــك" واس ــهامات "كيبل ــر" ومكتش ــفات "غ ــاليلو" أجج ــت الش ــكوك ح ــول
المرجعيــة المطلقــة للمعتقــدات القديمــة التقليديــة منهــا والكنس ـية وغــدت النظريــة الكوبرنيكيــة ال
مقنعــة فقــط بــل ومحــررة فثمــة عــالم ســماوي جديــد كــان ينفــتح أمــام العقــل الغربــي تمامــا مثلمــا
كان العالم األرضي الجديد ينفتح أمام مكتشفي كوكب األرض. 2
ومــع نيــوتن تُوجــت الثــورة الكوبرنيكيــة عبــر إقـرار الجاذبيــة قــوة شــاملة كونيــة قــوة قــادرة

على التسبب لكل سقوط وكان نيوتن يكافح دوما الكتشاف التصميم اإلجمالي الكبير للكون

وقد نجح نجاحا مشهودا وتوصل لفهم مقولة ديكارت المقرة " بأن الطبيعة آلة منظمة تنظيما
مثاليا خاضعة لقوانين رياضية وقابلة للفهم من قبل العلم البشري ".3
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أصــبحت الكوزمولوجيــة النيوتنيــة الديكارتيــة مترســخة بوصــفها القاعــدة الصــلبة لنظ ـرة
عالميــة جديــدة فمــع حلــول بدايــة القــرن الثــامن عشـرة بــات اإلنســان الغربــي المــتعلم يعــرف أن
الرب كان قد خلح الكون بوصفه نظاما ميكانيكيا معقدا مؤلفا من جزئيات مادية متحركة في
فضاء ال نهائي محايد وفقا لبضعة مبادئ أساسية قابلة للتحليل رياضيا.
أمـا الــرب فاألجــدر بــه بعــد إنجــازه لهـذا الكــون المعقــد والمــنظم أن ينــأى بنفســه عــن أي
مزيد من االنخراط أو التدخل الفاعل في الطبيعة تاركا إياها تدير شؤونها بنفسها وفقا لجملـة
م ــن القـ ـوانين الكامل ــة الثابت ــة وهك ــذا ف ــمن الص ــورة الجدي ــدة للخ ــالح كانــت إذا ص ــورة مهن ــدس
معمــاري إلهــي صــورة أســتاذ رياضــيات كبيــر وصــورة صــانع ســاعات مــاهر فــي حــين بــدا
الكون ظاهرة مضبوطة بدقة وال شخصية أساسا أما دور اإلنسان في الكون فمن أفضل حكـم
عليه يتم من منطلح أنـه تمكـن بفضـل ذكائـه مـن اختـراق نظـام الكـون الجـوهري ومـا لبـ

أن

أصــبح قــاد ار علــى توظيــف تلــك المعرفــة لخدمــة أغ ارضــه وتعظــيم قد ارتــه وممــا ال تشــوبه ذرة
شك واحدة أن اإلنسان هو تاج الخلح. 1
الثــورة العلميــة إذن كانــت فتحــا عظيمــا علــى البشـرية باكتشــافاتها ومنجزاتهــا كمــا أنهــا
فتح لانسان األوروبي الذي تخلص بفضلها من المعتقدات التقليدية التي رسختها الكنيسة في
ذهنه كما أنها تنوير وتحريـر للعقـل واألفكـار التـي وضـعتها الكنيسـة واعتبرتهـا حقـائح مطلقـة
ال تقبـ ــل االجتهـ ــاد وال الـ ــنقض وبفضـ ــل ج ـ ـرأة العلـ ــم الحـ ــدي

ُقلبـ ــت هـ ــذه الحقـ ــائح الوهميـ ــة

وأصبحت تستند إلى براهين مادية رياضية.
لكــن مــا يؤخــذ علــى العلــم الحــدي

أنــه جــرد الكــون مــن قداســته واختزلــه بكــل تركيبتــه

وأس ارره وجماله إلى مجرد آلة وصي مادية ومعادالت رياضية.
وبــالموازاة مــع الثــورة العلميــة نجــد ثــورة أخــرى فــي مجــال الفلســفة تهــدف إلــى تلخــيص
العقل من أفكار الفلسفة التقليدية أو حتى تقطع مع أفكارها ومن أبرز الفالسفة الـذين كانـت
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أفكــارهم ذات وقــع خــاص فــي تغييــر مســار الفلســفة الغربيــة نجــد "فرنســيس بيكــون" (الالتينيــة)
الذي اهتم بالطبيعة و تعلح بها تعلقا غير عادي و رفع من شأنها فالطبيعـة التـي كانـت منـذ
"أرسطو" قابلة لالنكشاف فقط بالعقل يراها "بيكون" طالسم تحتاج إلـى آليـة المـنهج التجريبـي
حتى تكشف عن أسرارها كما يراها قوة اإلنسان واألم الكبرى للعلـوم وال سـبيل للتقـدم إال بـأن
ترتد إليها العلوم جميعا.
اهتم "فرنسيس بيكون" )2222-2122( Francis Baconبالمعرفة التي تنقلها الحواس
وبـالمنهج التجريبــي فــي د ارســة الطبيعـة ولتطبيــح هــذا المــنهج دعـا إلــى ضــرورة تطهيــر العقــل
من أوهامه ألنه يمارس تجريدا وتضييقا على معطيـات الحـواس 1كمـا دعـا إلـى التخلـي عـن
البحـ

األرسطوطاليســي الــذي ينقــب ع ـن أســباب وقضــايا شــكلية ونهائيــة ويــؤمن قبــل إج ـراء

التجــارب بــامتالك الطبيعــة ألهــداف غائيــة وج ـواهر أنموذجيــة أصــلية ومــا هــذا إال تشــويهات
خادعــة للعقــل المل ــو بالعاطف ــة ل ــذلك الب ــد م ــن نب ــذ ه ــذه األحك ــام واألفك ــار القبلي ــة الســابقة
للتجربة.
والكتشاف النظام الحقيقي للطبيعة البـد مـن تطهيـر العقـل مـن جميـع عوائقـه الداخليـة
وتنقيته من األحكام المسبقة واال فمن العلـم سـيكون مسـتحيال لـذلك فمهمـة الفيلسـوف–حسـب
فرنســيس بيكــون -تتمثــل فــي المعاينــة الطازجــة للجزئيــات ومــن خــالل التوظيــف الحصــيف
والبـارع تصــبح أدلـة الحـواس قابلـة للتصــويب والتعزيـز وصـوال إلـى إماطــة اللثـام عــن الحقــائح
الكامنة في الطبيعة و بهذا يتم التزاوج بين عقل اإلنسان والكون الطبيعي والذي من شأنه أن
يثمر عن سلسلة طويلة من االختراعات العظيمة المؤهلة لتحرير البشرية من ألون بؤسها.2
ومن أشهر ما أُثر عن "فرانسيس بيكون" )2222-2122( Francis Baconربطه بين
المعرفة والسلطة بين المعرفة والقوة فطالما ردد بأن المعرفـة قـوة اإلنسـان وليسـت ترفـا وزينـة
1
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كمــا كانــت عنــد اإلغريــح أو دوائــر نظريــة مغلقــة وجوفــاء كمــا كانــت عنــد المدرســيين ومــا
الطبيعة إال المملكة البشرية الكبرى التي يسـتطيع اإلنسـان غزوهـا والسـيطرة عليهـا عـن طريـح
التجريب.1
مـع "بيكــون" تــولى العلـم دو ار جديــدا نفعيــا طوباويــا بوصـفه النظيــر المــادي والبشــري
لخطة الرب القائمة على الخالص الروحي و لم يخلح الرب اإلنسـان –فـي نظـره -إال ليفسـر
الطبيعة و يفـرض هيمنتـه عليهـا وقـد نجحـت قـوة بالغتـه فـي إقنـاع أجيـال المسـتقبل بضـرورة
إنجــاز برنامجــه الثــوري المتمثــل فــي االجتيــاح العلمــي للطبيعــة خدمــة لرخــاء اإلنســان ومجــد
الرب. 2
مع "بيكون" إذن تم تشييء الطبيعة وتم النظر إليها على أنها موضـوع منـزوع القداسـة
قاب ــل للتطوي ــع والتس ــخير وبفعل ــه ه ــذا يك ــون ق ــد نح ــا بالمعرف ــة منح ــى علماني ــا بتركيـ ـزه عل ــى
الحواس وعلى المنهج التجريبـي كسـبيل واحـدة للوصـول إلـى الحقيقـة وكـذا بتهميشـه لألفكـار
التقليدية المتضمنة بعض األسرار الماورائية والربانية عن الطبيعة واختزالها إلـى مجـرد مـنجم
ال ينفذ على اإلنسان استغالله لتحقيح رخائه ورفاهه المادي.
ووفـح منظـور "بيكــون" سـار "ديكــارت" )2213-2122( René Descarteالـذي قــال
بممكانيــة الســيادة علــى الطبيعــة فتبنــى القســمة الثنائيــة المبنيــة علــى األنــا المفك ـرة فــي مقابــل
المادة وقد تولدت عن هذه الثنائية ثنائيات أخـرى وضـعت الـذات مقابـل الموضـوع واإلنسـان
مقابــل الطبيعــة وفــي مقابــل األنــا الصــاعدة هــبط العــالم إلــى مرتبــة امتــداد جامــد وتحول ــت
مقومات الطبيعة إلى قوانين آلية فأصبحت الطبيعة مجرد منظومة آلية ال قيمة لها واإلنسان
آلة قابلة التعديل والتغيير كلما ادعت الحاجة إلى ذلك.3
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ولهـذا يعتبـر ديكـارت  Descartواحـد مـن أولئـك المتمسـكين بالمـذهب اآللـي والطبيعــي
ومـ ــن المتشـ ــددين فـ ــي تطبيقـ ــه ومـ ــن المرك ـ ـزين علـ ــى األسـ ــباب والتفسـ ــيرات اآلليـ ــة البـ ــاردة
والمس ــتبعدين للغائي ــة فك ــان ص ــارما ف ــي تمس ــكه بالم ــذهب اآلل ــي والطبيع ــي وق ــد تجل ــى ذل ــك
بوضــوح فــي نظريتــه الغريبــة عــن الحيوانــات لمــا أكــد أن الحيوانــات ليســت ســوى آالت ذاتيــة
الحركة.1
ويعتبر الكوجيطو الديكارتي " أنا أفكر إذن أنا موجود" لحظة فارقـة فـي تـاريف المعرفـة
الغربيــة ألن فيــه اعتـ از از واضــحا باألنــا الفرديــة وســعيا حثيثــا إلــى إيجــاد أســاس جديــد للمعرفــة
وفــي مســعاه هــذا لــم يلجــأ "ديكــارت"  Descartإلــى العقــل العامــل فــي قلــب اإلنســان كمصــدر
للعقل العملي وال إلى الوحي بل لجأ إلى الوعي الفردي للفاعل المفكر.
ويرى "سيد حسين نصـر" أن هـذه المقولـة بممكانهـا أن تحمـل عناصـر ميتافيزيقيـة دون
أدنــى ريــب لكــن "ديكــارت"  Descartبقولــه " أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود" أســقط هــذه العناصــر
الميتافيزيقيــة ألنــه لــم يقصــد بــ"األنا" األنــا اإللهيــة المتقدســة وبالتــالي كــان الفــرد الــديكارتي مــن
المنظــور العرفــاني" األنــا الوهميــة" مــن وضــع خبرتــه ووعيــه التفكيــري كأســاس لكــل أنطولوجيــا
صـير تابعـا لهـا وناتجـا
وابستيمولوجيا ومصدر يقين وحتى الوجود جعل أدنى منهـا درجـة بـل ُ
عنها. 2
كان بممكان ديكارت  )2213-2122( René Descartesأن يقول " أنا أفكر إذن أنا
أكون" ليكون التفكير والـوعي بـذلك دليلـين علـى أن ه ال أنـا كفـرد هـو الموجـود لكـن األمـور
سـارت علــى هــذا النحـو ونصــبت األنــا الفرديــة محـور كــل معرفــة فتحولـت بــذلك الفلســفة إلــى
عقالنيــة محضــة وتغيــر اتجــاه كــل الفلســفة األوروبيــة مــن األنطولوجيــا إلــى اإلبســتيمولوجيا
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وأصبحت الذات العارفة مشدودة إلى العقـل العملـى ومنفصـلة عـن العقـل وعـن الـوحي اللـذين
استبعدا كمصدرين ألي معرفة موضوعية وهكذا استنزفت المعرفة من محتواها الحقيقي. 1
وفي نهاية القرن السابع عشرة تعاقب الفالسفة على تطبيـح المـنهج التجريبـي الصـارم
ولــم تعــد الفلســفة قــادرة علــى إطــالق تأكيــدات قابلــة للتــدبير حــول الــرب وحــول خلــود الــروح
وحريتها أو حول أطروحات أخرى متعالية عن التجربة الملموسة.
وفي القـرن الثـامن عشـرة أقـدم دافيـدهيوم ) 1776- 1711( David Hume وايمانويـل
كانط (1724 – 1804) Immanuel Kant منهجيا على دحض الحجـج الفلسـفية التقليديـة
المؤكدة لوجود الرب ناكرين على العقل قدرته على االنتقـال مـن المحسـوس إلـى مـا هـو فـوق
المحسوس فقط مجال التجربة الممكنة مجال الجزئيـات الملموسـة المسـجلة باإلحسـاس يـوفر
أساسا الستنتاجات فلسفية سليمة.
وقد أكـد "دافيـد هيـوم"  –David Humeوهـو مفكـر علمـاني -أن االنطـالق مـن أدلـة هـذا
العالم اإلشكالية للوصول إلى الوجود الفعلي المؤكـد للـرب لـيس إال عبثـا

وحتـى كـانط Kant

–الذي كان شديد التدين -اعتبر الرب متعاليا بعيدا عن متناول المعرفة إنـه قابـل للتفكيـر بـه
دون معرفته فقط بالرجوع إلى إحساس اإلنسان الداخلي بالواجب األخالقي ال العقل البشري
وال العالم التجريبي قادر على توفير أي دليل مباشر و بعيد عن اللبس عن أي حقيقة إلهية.
فاإلنس ــان يس ــتطيع أن ي ــؤمن ب ــالرب ويس ــلم بحري ــة نفس ــه وخلوده ــا غي ــر أن الش ــيء
المستعصي عدم قدرته على أن هذه القناعات الداخلية غير مؤكدة. 2

1
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فتجريبية "هيوم" و كانط" الصارمة استأصلت كل أثر إلهي أو عنصر رباني متجـاوز
واعترفت فقط بالحقائح التي يمكن الوصول إليها تجريبيا .
وفي القرن التاسع عشرة زادت شـ اررة علمنـة المعرفـة يتبـدى ذلـك فـي الفلسـفة الهيجليـة
والماركســية " اللتــين أسســتا الواقــع علــى الصــيرورة الجدليــة والتحــول نفســه واســتبدلتا الرؤيــة
الثابتة لألشياء برؤية مادية كانت أو روحية دائمة التغير". 1
فالمعرفـة عنـد "هيجـل" )2122-2223( Georg Wilhelm Friedrich Hegelمرتبطـة
بمدى إدراك اإلنسان للمادة وهذا اإلدراك نفسه متغير بتغير الزمن والتـراكم المعرفـي فالواحـد
منــا يعطــي للشــيء تعريفــه مــن خــالل التصــورات التــي نمتلكهــا فــي مخزوننــا الثقــافي وتنطبــح
عليــه لكــن تلــك التصــورات ال تشــكل الحقيقــة النهائيــة للشــيء إذ ثمــة انفصــال بــين الحســي
والعقل ــي ولكن ــه ل ــيس انفص ــاال مطلق ــا ب ــل عالق ــة متداخل ــة وأن المعرف ــة الكلي ــة ناتج ــة ع ــن
العالقة المتداخلة بين الحسي والعقلي.2
ت ــأثر "م ــاركس" ( )K.Marx2112-2121بالم ــذهب الج ــدلي الهيجل ــي ورف ــض ال ــدين
بص ــورة مطلق ــة ب ــال تحف ــا واعتبـ ـره ض ــا ار م ــادام ي ــؤدي بالن ــاس إل ــى االعتق ــاد أن طموح ــاتهم
سـتتحقح فـي نهايـة األمـر فــي عـالم آخـر عـن طريـح فاعــل يعلـو علـى الطبيعـة وأخـذ مــاركس
بمنهج الجدل الهيجلي لكن بدال من أن يستخدمه بطريقة جدليـة مـن حيـ

أنـه تطـور ألفكـار

ومفاهيم يفسره بأنه تطور لقوى مادية " المادية الجدلية" واعتبر أن القوى االقتصادية والمادية
هــي األســباب التــي تكمــن وراء األحــدا
واألحدا

1

البش ـرية 3فهــو بهــذا أرجــع كــل شــيء وكــل التغي ـرات

التي يتميز بها اإلنسان إلى تغيرات القوى المادية.

سيد حسين نصر :نزع القداسة من المعرفة في الغرب ص .22

https://suhairwashalia:wordpress.com/2011/05/08/:2
3

وليم كيل رايت :تاريف الفلسفة الحديثة تر :محمود سيد أحمد ص.222
174

ويـذهب ســيد حســين نصــر إلــى أن مــا يميـز عمليــة الفكــر الــديالكتي ككــل فــي تطورهــا
فــي القــرن التاســع عشـرة اختزالهــا الحقيقــة إلــى عمليــة زمنيــة واختزالهــا الكينونــة إلــى صــيرورة
واختزالها المقوالت المنطقية الثابتة إلى عمليات فكرية دائمة التحول.1
وتعتبــر الوضــعية المنطقيــة بريــادة "أوغســت كونــت" مرحلــة متقدمــة مــن م ارحــل علمنــة
المعرفة وفقدان المقدس ألن المرحلة الوضعية هي مرحلة العلم بامتياز وهي التي تم بلوغها
باستبعاد الفكر الالهوتي والميتافيزيقي في آن معا.
ويعني العلم استقرار القوانين الطبيعية بانتظام سير األحدا

فلـو أننـا عرفنـا أنـه كلمـا

ح ــدثت (أ) ح ــدثت (ب) فق ــد عرفن ــا م ــا ينبغ ــي معرفت ــه أم ــا ك ــل معرف ــة أخ ــرى فسـ ـتكون إم ــا
ميتافيزيقيــا أو خ ارفــة كمــا اهــتم فالســفة الوضــعية بالمالحظــة والتجريــب فــأدانوا كــل األشــياء
التي ال يمكن مالحظتها ووصفوها بأنها فكرة ميتافيزيقية وركزوا على مقولة " لـيس ثمـة فكـرة
عن ذلـك الـذي ال يكـون لـدينا عنـه انطبـاع" وهـذه الفكـرة تـرادف الفكـرة القائلـة " لـيس ثمـة فكـرة
عن ذلك الذي ال يمكن لنا مالحظته".2
الوضـ ــعية تعتـ ــد فقـ ــط بالمـ ــادي بـ ــالملموس باألشـ ــياء التـ ــي يمكـ ــن مالحظتهـ ــا أمـ ــا
الموضوعات التجريدية فتقصى من دائرة المعرفة.
وتبل ـ العلمنــة ذروتهــا مــع الفلســفات التــي تلــت الفلســفة الهيجليــة والفلســفات الوضــعية
التي أحدثت قطيعة مع المقـدس/المتعال/الروحاني وأرجعـت كـل الظـواهر إلـى أسـباب ماديـة.
ويتجلــى ذلــك علــى ســبيل المثــال فــي الداروينيــة وهــي فلســفة علمانيــة شــاملة واحديــة عقالنيــة
تمثل طعنة لانسان وجرحا له في صميم إنسانيته وذلـك بتجاهلهـا لانسـان علـى أنـه مخلـوق
رب ــاني وارجاع ــه إل ــى أص ــل م ــادي حيـ ـواني ألج ــل ه ــذا ُوص ــف داروي ــن بأن ــه ني ــوتن العل ــوم

البيولوجية ألنه القائل بأن اليرقة تؤدي إلـى القـرد والقـرد إلـى اإلنسـان بطريقـة آليـة تمامـا كمـا
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تتحــرك األجســام تحــت تــأثير قــانون الجاذبيــة وكمــا تتحــول األفكــار الجزئيــة إلــى أفكــار آليــة
بطريقة آلية في منظومة "لوك".1
ومــع "فرويــد"  )2222-2112( Sigismund Schlomo Freudأُصــيب اإلنســان فــي
نرجسيته لما اختزل إلى مجموعة غرائز دنيئة حيوانية وبات مقد ار عليه أن يعيش في صراع
مع طبيعته الخاصة وتم إنزال أناه اإلنسـانية الواعيـة نفسـها مـع تـاج فضـائلها المتمثـل بالعقـل
عن العرش وتم حصرها في جملة الدوافع البشرية و الغرائز الحيوانية الالعقالنية وقـد جـرى
تأييــد هــذه األطروحــة فيمــا بعــد وتــم البرهنــة المزعجــة عليهــا فلــم تعــد ألوهيــة اإلنســان فقــط
موضــوعا للنقــاش بــل حتــى إنســانيته أيضــا صــارت موضــوع نقــاش ومــع قيــام العقــل العلمــي
بتحريــر اإلنس ــان الحــدي

م ــن أوهام ــه بــدا ه ــذا المخلــوق متعرض ــا لق ــدر مت ازيــد م ــن اب ــتالع

الطبيعة له من الحرمان من كراماته القديمة ومن افتضاح كونه مخلوقا ذا غرائز دنيئة.2
فلســفة "فرويــد"

Freud

نحــت باإلنســان وبالمعرفــة منحــى أكثــر علمانيــة متجاهلــة كــل

ملمح من مالمح القداسة.
وتبلـ ـ العلماني ــة أوجه ــا م ــع "نيتش ــة"  (1900-1844) Friedrich Nietzscheال ــذي
تخطى الثابت والمطلح ليعود إلى األصل وينزل بالحقيقة إلى الواقع المتحول الذي هـو منبـع
كــل شــيء وأصــله فتصــبح الحقيقــة عنــده وثيقــة االرتبــاط بالحيــاة وهــدف المعرفــة لــيس إدراك
المعرفــة المتعاليــة بــل الســيطرة علــى عالمنــا وهــذا النشــاط مــا هــو إال تعبيــر عــن إرادة القــوة
وبذلك يكون باإلمكان فهم العلم على أنه" تحويل الطبيعة إلى مفاهيم من أجل التحكم فيها".3
أمــا الحقيقــة عنــده فهــي رد كــل مــا هــو غريــب ومجهــول وفوضــوي إلــى أمــور معلومــة
ومعروفة وأكثر أُلفة وهي بهذا تصبح مجرد إجراء للحفاظ على الحياة.
1عبد الوهاب المسيري الفلسفة المادية و تفكيك اإلنسان ص.21
2
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أضفى "فردريـك نيتشـه" سـمة النسـبية والسـيولة المعرفيـة علـى كـل شـيء علـى الحقيقـة
الموضوعية وعلى الذات المدركة وقـد افتـرض وجـود أصـل حقيقـي ( بنـاء مـادي تحتـي) وهـو
الفعــل المباشــر والغريـزة والنــزوع البيولــوجي الخــام للبقــاء والقــوة ثــم يــأتي بعــد ذلــك الفكر(بنــاء
فكري فوقي) الذي ال يشاكل الواقع وانما يشكل مسوغا وتبريـ ار لسـلوك صـاحب الفكـرة وألفعالـه
المادية الغريزيـة المباشـرة النـابع مـن حيويتـه وكيانـه البيولـوجي مهمـا كـان نوعهـا .ومـا المعرفـة
والحقيقـة عنـد "نيتشـه" سـوى "منظـور" وحسـب ال يتماثــل مـع الواقـع أو يقتـرب منـه وانمـا يعبــر
عن مدى نجاح إرادة القوة فـي فرضـه والنجـاح فـي فـرض الـذات يعنـي أنـه حقيقـي واإلخفـاق
يعنــي غيــر الحقيقــي وهــذا الفكــر الــذي يســتند إلــى منطــح القــوة هــو مــا يســميه نيتشــه الحقيقــة
الديونيزيــة وهــي حقيقــة تحــاول أن تهــرب مــن محاولــة التفســير وتقبــل بحقيقــة نهائيــة وحيــدة
مأساوية هي الصيرورة الدائمة والتعددية الالنهائية.1

ثانيا :تجليات علمنة المعرفة:
:2.2التجريب العلمي:
أخــذ العــالم بعــد نيتشــه بمقولــة إرادة القــوة وتبــدت تمثالتهــا بشــكل واضــح فــي معظــم
المجــاالت خاصــة المجــال المعرفــي فــال يخفــى أن المعرفــة فــي عص ـرنا قلبــت م ـوازين العــالم
وتســارعت وتيرتهــا بشــكل الفــت علــى تعــدد أنواعهــا فكريــة فلســفية علميــة تقنيــة .إذ كثــرت
التجــارب العلميــة وتســارعت االخت ارعــات التكنولوجيــة حتــى أصــبحت غايــة المعرفــة اإلنتــاج
دون االهتمــام بكيفيــة تطبيــح هــذا الكــم الهائــل مــن االخت ارعــات مــا جعلهــا تتحــول إلــى تهديــد
مستمر لحياتـه

تتجـاوز كـل القـيم و تنفصـل عنهـا وذلـك لهيمنـة الرؤيـة العلمانيـة االمبرياليـة

حتى أصبح العلم وما يتولد عنه من قوانين وقيم ماديـة هـو القيمـة الحاكمـة الكبـرى والمرجعيـة
النهائية لانسان وخير من جسد هذا المبدأ اللحظة النازية التي ركـزت علـى محاولـة الـتحكم

1

الحقيقة التي يؤمن بها اإلنسان األعلى.

عبد الوهاب المسيري نيتشه فيلسوف العلمانية األكبر
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الكامــل فــي كــل العناصــر البش ـرية الخاضــعة لهــم وتطبيــح الحســابات الرشــيدة المحايــدة التــي
تهــدف إلــى تعظــيم اإلنتــاج و األرب ـاح و تقليــل االســتهالك و الخســائر " ومــا اإلبــادة النازيــة
لليهــود وغيــرهم إال التحقــح الكامــل للرؤيــة المعرفيــة العلمانيــة االمبرياليــة الشــاملة التــي تــتم مــن
خاللها حوسلة كل شيء بطريقة محايدة رشيدة حديثة".1
وكذا الصحة العرقية أو ما يعرف بـ" القتل الـرحيم" و إن كـان المسـيري يفضـل تسـميته
بالقتــل العلمــي أو القتــل المحايــد أو القتــل األداتــي أو القتــل الموضــوعي أي الــتخلص مــن
المعوقين و المرضى بأمراض مزمنة و غيرهم ممن ال فائدة ترجى منهم.2
ولــم يقتصــر"القتل الــرحيم" علــى المعنــى فقــط بــل تطــور مــؤخ ار إلــى تخلــيص المـريض
مــن معاناتــه وآالمــه بالقتــل بتــرخيص مــن الم ـريض نفســه

وهنــا يــتم إضــافة صــفة اإليجابيــة

على عملية القتل.
ومن أهم تجليات انفصـال القيمـة عـن العلـم فـي اللحظـة النازيـة تلـك التجـارب القاسـية
التي كانت تجرى على البشر فقد كانت تُجرى علميات استئصال أعضاء دون تخدير وكان
بعض البشر ُيطلح عليهم الرصاص الختبار مدى فاعليته فـي الحـرب وكـان الـبعض يوضـع
فــي غرفــة مفرغــة مــن الهـواء لمعرفــة المــدة التــي يســتطيع اإلنســان خاللهــا أن يبقــى حيــا وعلــى

ارتفاعــات عاليــة أو مــن دون أوكســجين ويــتم تقليــل األكســجين تــدريجيا و يخفــض الضــغط
فتــزداد آالم اإلنســان التــي ال يمكــن احتمالهــا حتــى تنفجــر رئــاهم كمــا كــان الضــغط الــداخلي
على أغشية طبالت اآلذان يسبب لهم عذابا يوصلهم إلى الجنون.3
كمــا ُعــرض بعــض األشــخاص إلــى البــرد الشــديد المســتمر حتــى المــوت بهــدف معرفــة

مدى مقاومتهم وبقائهم أحياء فقد تُرك بعض السجناء في الخارج في ليال ثلجية مـع متابعـة
نبضهم وتنفسهم ودرجة ح اررتهم وضغط دمهم وغير ذلك حتى تجمدت أطرافهم وأجسادهم.
1
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وفــي اإلطــار التجريبــي المنفصــل عــن القيمــة دائمــا كــان يــتم اختبــار التـوائم مــن طــرف
طبيــب مهــتم بد ارســة التــوائم ويضــعهما ف ــي غــرفتين منفصــلتين ثــم يعــذب أحــدهما أحيان ــا
ليدرس أثر هذه العملية على اآلخر.
وحت ــى بع ــد التص ــفية الجس ــدية ي ــتم تجري ــد الض ــحايا م ــن أي ــة مـ ـواد نافع ــة حت ــى م ــن
الحشوات الذهبيـة التـي فـي أسـنانهم كمـا يـتم االنتفـاع مـن بقايـاهم البشـرية كالشـعر و رمـادهم
الـذي يســتخدم كمــادة عازلــة وكــذلك عظــامهم التــي كانــت تُطحــن وتُســتخدم فــي أغـراض مفيــدة
مختلفة.1وال يفصح هذا إال عن قمة همجية التجريب العلمي وامبرياليته وعلمنته الكاسحة.
ومــن األحــدا

العالميــة التــي تعبــر عــن التجريــب المنفصــل عــن القيمــة نــذكر حادثــة

"تشــيرنوبيل" ( )2212بأكرانيــا التــي امتــدت آثارهــا حتــى بلغــت الــدول األســكندنافية -الســويد-
وتصنف عالميا كأسوأ كارثة للتسرب اإلشعاعي النووي والتلو البيئي شهدتها البشرية إذ تـم
إحصاء العديد من الوفيات وآالف المصابين بسرطان الغدة الدرقية بسبب تعرضهم لاشعاع
كما تسببت في تدمير الطبيعة وتحويل المنطقة إلى غابة حمراء؛ مما دفع بالجهات المسـؤولة
إلى جرف و دفن كل األشجار.2
إضافة إلى حادثة القنبلت ين الذريتين اللتين ألقيتا على "هيروشيما" و "ناكازاكي" واللتـان
تركتــا خســائر بشـرية وخيمــة حيـ

بلـ عــدد القتلــى فــي " هيروشــيما" مــا يفــوق مائــة وأربعــون

ألف شخص وفي توأمها "ناكـازاكي" نحـو ثمـانين ألـف شـخص وفـي أواخـر ذلـك العـام ماتـت
أع ــداد كبيـ ـرة أخ ــرى ت ــأث ار ب ــالجراح وبس ــبب آث ــار الح ــروق والص ــدمات والح ــروق اإلش ــعاعية
وغيرها.3

1
2
2
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 -2.2التقنية المنفصلة عن القيمة :
إضافة إلى التجريب العلمي يتجلى انفصال المعرفة عن القيم أيضا في المعرفـة
التقنيــة التــي كانــت تهــدف فــي البدايــة إلــى الســيطرة علــى الطبيعــة وتطويعهــا لخدمــة اإلنســان
والمنافسة حول مراكمة األجهزة التكنولوجية وتطويرها وتحسين خدماتها غير أنها في اآلونة
األخيـرة حــادت عــن وظيفتهــا لمــا تحولــت إلــى تقنيــة ال عقالنية.إضــافة أن تطــور إنتاجيتهــا لــم
يــؤد إلــى تطــور الحاجــات والمواهــب اإلنســانية تطــو ار ح ـ ار بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا
فمنتاجيتهــا ال يمكــن أن تســتمر فــي التطــور علــى مــا هــي عليــه إال إذا قمعــت تطــور الحاجــات
والمواهب اإلنسانية.1
فالتقنيــة بمجرائهــا هــذا تجعــل العالقــة بــين الجانــب المــادي والروحــي عالقــة عكســية إذ
كل تطور فـي اإلنتـاج المـادي يصـاحبه ت ارجـع وانكمـاش فـي الخصـائص اإلنسـانية والروحانيـة
وتقلص في القيم والمعنى .وقد تنبأ "فريدريك نيتشه" Friedrich Nietzscheبالطابع التـدميري
للتقني ــة ف ــأطلح قول ــه المش ــهور"احذروا التقــدم التكنولــوجي الــذي ال غايــة لــه إال ذاتــه احــذروا
حركتـ ــه الجهنميـ ــة التـ ــي ال تتوقـ ــف عنـ ــد حـ ــد سـ ــتلد فـ ــي المسـ ــتقبل أف ـ ـرادا طيعـ ــين خـ ــانعين
مســتعبدين يعيشــون كــاآلالت احــذروا عصــر العدميــة الــذي ســيأتي ال محالــة إذ ال يكفــي أن
تُسقطوا اآللهة القديمة كي تحلوا محلها أصناما جديدة وال يكفي أن تأفل األديان التقليدية كي
تحل محلها األديان العلمية فالتقدم ليس له غاية في ذاته".2
هــذا الطــابع التــدميري ســفر متعــب نحــو عــالم العدميــة مــا جعــل بعضــهم يصــف التقنيــة
الحديثة بأنها أوثان جديدة وعود إلى عهود البربرية و الحروب العرقية.

1
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 -2.2التقنية الحيوية :
مايقــال عــن التقنيــة يمكــن أن يقــال أيضــا عــن التقنيــة الحيويــة التــي اخترقــت مجــال
اإلنس ــان وأخض ــعته للتجري ــب مث ــل أي ظ ــاهرة متجاهل ــة طبيعت ــه المقدس ــة وفاتح ــة المج ــال
للتالعـب بجيناتــه وذلــك مــن خـالل مــا تفعلــه الهندســة الوراثيــة مـن تــدخل فــي جينــات اإلنســان
والحيـ ـوان واستنس ــاخها وق ــد ول ــد ذل ــك مخ ــاوف ح ــول مص ــير الكائن ــات الحي ــة بص ــفة عام ــة
واإلنســان بصــفة خاصــة

أصــبحت العديــد مــن األســئلة المطروحــة تُتــرجم حيـرة اإلنســان إزاء

هــذه التقنيــة التــي لــم تقنــع بالســير العــادي لحيــاة و نمــو الكائنــات الحيــة و أرادت تحويرهــا
والتالعب بها .و كمثال عن هذه األسئلة :ما هـو مصـير األسـرة؟ هـل هـذه المؤسسـة سـتحتفا
بمعناه ــا وش ــكلها الح ــالي؟ أم أن المس ــتقبل س ــيحمل ص ــورة جدي ــدة ألسـ ـرة مختلف ــة تمام ــا واذا
استطاع العلماء أن يختصـروا مـدة الحمـل فـي أجهـزة –خـارج الـرحم-فهـل هـذا يعنـي أن معنـى
األمومة سيتغير؟ وما هو مصير األمومة؟ وماذا سيحد

لصورة األنثى في المجتمعـات التـي

نشـأت منــذ بدايـة وجــود اإلنســان علـى فكـرة أن رســالتها األساسـية فــي الحيــاة هـي حفــا وتنميــة
الجنس البشري ومـا هـو مصـير الطفـل نفسـه؟ هـل ينتسـب إلـى األُم أم إلـى الجهـاز الـذي نمـا
فيه؟ وهل ستؤدي هذه الطريقة فـي الحمـل إلـى ظهـور مـا يسـمى "بتجـارة الرقيـح" ؟ وهـل شـراء
ش ــكل جدي ــد م ــن أش ــكال العبودي ــة؟ وم ــاذا ع ــن

األجن ــة الحي ــة وبيعه ــا س ــيؤدي إل ــى اس ــتحدا

األس ـرة هــل ســينظر إليهــا اإلنســان باعتبارهــا مؤسســة مقدســة أم سيتالشــى ذلــك ألن متــاجر
األجنة توفر البديل.1
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كان هذا الفصـل توليفـة مـن األسـباب والمحطـات التـي شـكلت لحظـات هامـة سـاهمت
فــي فصــل المعرفــة عــن منابعهــا المقدســة وربطهــا بربــاط معلمــن يمحــي فيــه كــل أثــر إلهــي
متعــال وكــل القــيم المفارقــة والغايــات النبيلــة فاســحا المجــال للمعرفــة اإلمبرياليــة وارادة القــوة
التي تهدف إلى السيطرة واسـتغالل اإلنسـان حتـى وان مثـل أقـدس مخلـوق علـى وجـه األرض.
إضافة إلى بعض تجليات المعرفة المنزوعة القداسة كالتجريب العلمـي والتقنيـة المنفصـلة عـن
القيمة والتقنية الحيوية.

182

الفصل الثالث
علمنة المعرفة الغربية من منظور
"المسيري":التجليات والبديل المعرفي .
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ينطلح "المسيري" في مختلف دراساته من أن هناك حي از ومسافة تفصل الظاهرة
اإلنسانية عن المادية وأن اإلنساني يكتسي أبعادا مركبة في حين أن المادي اختزالي ُيرد
إلى بعد واحد وقد تخلح عنده هذا اإليمان بعد مراجعة فكرية فالمعروف عنه أنه كان

ماركسيا ماديا إذ يقول في هذا الصدد ُ"يخيل إلي أحيانا أنه لم يقاوم أحد اإليمان الديني

أكثر مني وذلك بسبب نزعتي العقلية الحادة فلم تحل النماذج التفسيرية المركبة التي تذهب

إلى أن هناك قانونين؛ واحد لانسان واآلخر للمادة محل النماذج التفسيرية البسيطة التي ترى
أن هناك قانونا ماديا واحدا يسري على كل من المادة واإلنسان دفعة واحدة بل كانت عملية
طويلة شاقة استمرت أكثر من ربع قرن" .1كما كان يقول أن "داخل النموذج المادي يمكن أن
يتحد

المرء عن أنزيمات عامة و ال يمكن الحدي

عن لحظة معينة لها خصوصياتها يتم

فيها هذا الفعل اإلنساني الذي ينتج األشياء اإلنسانية المركبة بهذا الشكل".2
من هذا المنطلح راح "المسيري" يوجه نقده للحضارة الغربية التي عايشها طويال في
كل مستوياتها الفكرية الفنية األدبية العلمية و حتى على مستوى الحياة اليومية والخاصة
لانسان الغربي.
وانطالقا من هذا األساس جاء نقده للحضارة والحداثة الغربيتين وزمانهما المعلمن
وكذا نقده للمنظومة المعرفية الغربية هذه األخيرة التي كانت " نتيجة حتمية للعلمانية الشاملة
التي تنزع القداسة عن العالم وتفصله عن كل القيم األخالقية و اإلنسانية وتحوسل الطبيعة
واإلنسان وتحاول التحكم فيهما والهيمنة عليهما لصالح األقوى أو لصالح أي مطلح علماني
( الدولة العرق األرقى...الف)".3
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القاهرة

مصر مج 2ط2

إن علمنة المعرفة –حسب المسيري -تندرج ضمن الحركة التي تسعى إلى علمنة
شتى المجاالت و ما المعرفة المعلمنة إال تلك المعرفة المنفصلة عن القيمة التي ال تأبه ال
باإلنسان وال بالطبيعة وال بأي شيء آخر بل تسعى فقط لتحقيح غاياتها مهما كانت الوسائل
المجندة لذلك.
ويأتي هذا الفصل محاولة للتعريج على الرؤية العربية للمعرفة الغربية متمثلة في
شخص " المسيري " الذي يعد واحدا من الذين تطرقوا إلى العالقة بين المعرفة القداسة وله
موقف نافذ نظ ار لقدرته على تحليل الظواهر وتقديم الحجج والبراهين التي يقنع بها قارئه
ونظ ار أيضا لجهده الحثي
المادية والنفسية

الرامي إلى تطويع المعرفة وجعلها في خدمة سعادة اإلنسان

ومحاربة النماذج المادية التي تؤدي إلى إنتاج معرفة تمارس الهيمنة

واإلمبريالية عليه.
 فما هي تجليات المعرفة المنزوعة القداسة عنده؟ وما هو البديل المعرفي الذي يطرحه "المسيري" لتجاوز المعرفة المعلمنة إلىمعرفة متواشجة بالقداسة ؟ وما مدى تحقح ذلك على أرض الواقع ؟
 وهل لقي هذا البديل المعرفي الترحيب أم الرفض؟ ولماذا ؟ -وما هو المنهج المعرفي الذي اعتمده ؟ وهل كل هذا يعكس تصوره للعالم؟

أوال :تجليات نزع القداسة من المعرفة عند المسيري:
-2.2على مستوى األداة اإلد ار ية ( النماذج ):
ال يكاد يخلو كتاب من كتب "المسيري" من مفردة " النموذج" فهي مفردة تبسط
مركزيتها في معظم مؤلفاته ويحيل ذلك على األهمية التي تظطلع بها فما المقصود
بالنماذج؟ وما هي أنواعها ؟ وما هي وظيفتها ؟ وكيف تم نزع القداسة منها ؟
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النموذج بنية فكرية تصورية يجردها العقل اإلنساني من كم هائل من العالقات
والتفاصيل فيختار بعضها ثم يرتبها ترتيبا خاصا أو ينسقها تنسيقا خاصا بحي
مترابطة بعضها ببعض ترابطا يتميز باالعتماد المتبادل حي

تصبح

تشكل وحدة متماسكة يقال لها

أحيانا " عضوية " وطريقة التنسيح والترتيب هي التي تعطي النموذج هويته المحددة وفرديته
وتفرده وقد يتصور البعض أن النموذج يشاكل الواقع ولكنه في حقيقة األمر ال يتطابح
معه فهناك فرق بين النموذج من ناحية والمعلومات والحقائح من ناحية أخرى".1
غير أن النموذج التحليلي ليس قانونا علميا صارما موضوعيا ومنفصال عن
الباح

وانما هو بمثابة صورة مصغرة يتصور "المسيري" أنها تتطابح مع العالقات التي

تشكل بنية الظاهرة وتعطيها خصوصيتها وهذا أمر حتمي لكل من اإلدراك اإلنساني اليومي
وإلجراء أي بح

واذا كان األمر كذلك فمن من المستحسن أن ندرك أنه لتحليل سلوك

البشر البد أن نحاول الوصول إلى النموذج اإلدراكي الذي يحدد إدراكهم لواقعهم ثم نقوم
بتجريده ونستخدمه في تفسير سلوكه وهذا ما نسميه "النموذج التحليلي" ومثل هذا النموذج
قادر على تفسير الواقع أي تفسير جزئياته الكثيرة ال بوصفها مضامين متناثرة وانما
بوصفها بنية متكاملة متداخلة وبوصفها مجموعة من العالقات الحية.2
وبما أن النموذج غير علمي فهو إذن إنساني شخصي يترجم أفكار صاحبه
ويكشف عن انتمائه الفكري والسياسي والديني...الف .فهو بهذا شبيه برؤية العالم أو
بالمرجعية التي يستبطنها كل واحد منا.
والنموذج أيضا يشبه التجربة المعملية في العلوم الطبيعية أو هو المقابل الوظيفي
لها ولكنه ال يطمح إلى معرفة موضوعية بجوهر الشيء أو الوصول إلى الحقيقة المطلقة

1
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ط2

والغايات الكلية

1

وألنه يقارب ظاهرة غير مادية "إنسانية" فمنه يختلف عن التجربة في العلوم

الطبيعية ويتسم بسمات من بينها كونه:

 أداة مسامية رخــوة:ألن النموذج يتعامل مع عالم اإلنسان البد أن يكون أداة تفسيرية تحليلية تتعامل
مع اإلنسان بحذر بوصفه غاية في التركيب ال يمكن أن ترد إلى عنصر واحد أو اثنين وال
يمكن لقانون واحد أن يحتويها فالنموذج يصدر عن اإليمان بأن عملية تغيير اإلنسان تغيي ار
كامال أمر مستحيل وكل ما يجب أن نطمح إليه هو فهمه وتفسير بعض جوانب وجوده
فرغم وجود إنسانية مشتركة إال أنه ال يوجد قانون إنساني عام ولذا فاألداة التي تستخدم في
دراسة اإلنسان البد أن تكون مرنة مسامية رخوة.
 تجـريــــــــدي:النموذج ثمرة ملكات العقل الفكرية ( المنطقية والتخييلية ) وهو ثمرة عملية اجتهادية
تجريدية متعمقة وهو أيضا صورة عقلية ونسح فكري ونمط تصوري وبنية عقلية مجردة
وتمثل للحقيقة تمثيال رمزيا يتسم عادة بقدر من البساطة والتجريد والوحدة واالتساق
الداخليين مما يعني اختالفه عن الواقع .ويجب أن يتم التجريد بشكل يتناسب مع الظاهرة
ويكون الهدف منه هو تفسيرها وتصنيفها .وبدون التجريد يصبح النموذج صورة فوتوغرافية
غير قادرة على التفسير أو التنبؤ ويصبح الفكر اإلنساني انعكاسا أبلها لكل تفاصيل الواقع
المتناثرة والمتعاقبة.2

له عالقـــــة بالواقــــع:ال ينفصل النموذج عن الواقع كليا و ال يتطابح معه أيضا كليا فلو تشابهت كل
الظواهر التي تنطوي تحت النموذج تشابها كامال لفقد النموذج فائدته وجدواه ألنه يفترض
1
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فيه أنه يحاول أن يصنف ظواهر مختلفة ويظهر الوحدة خلف التنوع ولو اختلفت كل
الظواهر التي تنضوي تحت نموذج ما بشكل كامل لفقد النموذج فائدته ألنه سيقوم بربط
ظواهر ال يصح الربط بينها فالنموذج يتناول الظواهر التي توجد حد أدنى مشترك أو معقول
بينها مما يبرر عملية وضعها داخل إطار تصنيفي واحد رغم اختالفها.1

محدوديتـــــه و تميــّزه:ال يمكن للنموذج أن يغطي كل أجزاء الواقع مهما بلغت شموليته وان تطابح
النموذج مع الواقع أصبح هو ذاته واقعا وفقد نموذجيته ونمطيته ومحدودية النموذج تدل
على أنه سيظل أقل من الواقع ولكنه سيظل أكثر تركي از وبلورة منه هذا يعني أن التعامل
مع الواقع من خالل نماذج يعني حتمية االختيار واالنتقاء واإلبقاء واإلبعاد أي حتمية تحيز
صاحب النموذج ومن يتوسل به .لذلك يرى "المسيري" أن الموضوعية المطلقة الخالية من
أي تحيزات أمر مستحيل.2
 -النموذج كأداة تحليلية يؤكد مسألة انفصال النص المقدس عن الواقع

والنموذج

ليس هو العقيدة بل هو ثمرة عملية اجتهادية بشرية لذا فهو عرضة للخطأ ومن الممكن أن
يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه.
 -النموذج هو بمثابة الميزان بالنسبة للعقل المسلم

يقيس عليه كل ما يعرض عليه

من معلومات وخبرات عصرية علمانية كانت أم إيمانية بال وجل فيمكن للمسلم أن يقبلها
أو يرفضها ويمكن أن يكتشف مسلماتها الكامنة بدال من استيعابها بال وعي.

1
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 النموذج ليس المعرفة اإلسالمية وانما هو مجرد أداة منفتحة مسامية ال تحتويسوى اإلجابة على األسئلة الكلية وهذا المستوى التجريدي العالي يجعل من السهل تشغيله
وتطبيقه على مجاالت معرفية كثيرة.1
 وظيفتـــــه:بعد أن ينتهي الباح

من تبني النموذج يقوم بتحديد حقل المشاكل المسموح بالتحرك

فيها واألسئلة التي يمكن أن تطرح كما يتم تحديد الطرق و المناهج لتناول هذه المشاكل
واإلجابة على هذه األسئلة ولوضع معايير الحل ومن هنا تصبح بعض القضايا األساسية
من منظور نموذج ما غير ذات موضوع أو غير علمية من منظور نموذج آخر والعكس
صحيح وتصبح بعض األسئلة المحورية من منظور نموذج ما أسئلة تافهة من منظور
نموذج آخر وهذا يعني أن وظيفة المعرفة ليست معرفية وانما معيارية.
وبما أن كل نموذج يسأل أسئلة خاصة به في سياقه الخاص فمن المعرفة تتطور ال
من خالل دراسة النماذج ودراسة التجارب التي تجرى في إطارها وانما من خالل مقارنتها
بالنماذج األخرى والتجارب التي تجرى في إطارها.2
وللنموذج وظيفة إدراكية تترتب بمقتضاها الحقائح والمعلومات أثناء فعل اإلدراك و
هو ينزع األغلفة الحاجبة للمسلمات أو ما قبليات النموذج ويفتح أفح البح

العلمي من

خالل تشغيل ملكة الخيال وضبطها في اآلن نفسه على محك االختبار.3
النموذج إذن أداة إجرائية يتوسل بها الدارس محاولة منه لفهم ظاهرة معينة واجابة له
عن األسئلة التي تراوده وما يهمنا في هذه الدراسة العالقة الجامعة بين النماذج والقداسة
أي هل ثمة نماذج مقدسة وأخرى معلمنة؟
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تدور النماذج المعرفية حول ثال

عناصر أساسية :اإلله الطبيعة اإلنسان وتسأل

ما الهدف والغاية من الوجود في الكون؟ هل اإلنسان مادة وحسب أم أنه مادة و روح؟ أين
يوجد مركز الكون؟ هل هو كامن فيه أم مفارق له؟ واإلجابة عن هذه األسئلة تختلف
باختالف النموذج.
توصل "المسيري" بعد طول حيرة إلى أن النموذج السائد في الحضارة الغربية؛ هو
النموذج المادي الذي اختزل كل شيء وأرجعه إلى أصل مادي كما أنه األداة اإلجرائية
التحليلية التي يتوسل بها في سبيل اإلجابة عن األسئلة الكلية و النهائية و ُيستقى النموذج

المادي من الرؤية الفلسفية المادية وهي" المذهب الفلسفي الذي ال يقبل سوى المادة باعتبارها
الشرط الوحيد للحياة ومن ثمة فهي ترفض اإلله كشرط من شروط الحياة

كما أنها ترفض

اإلنسان نفسه إن كان متجاو از للنظام الطبيعي المادي ولذا فالفلسفة المادية ترد كل شيء
في العالم ( اإلنسان و الطبيعة ) إلى مبدأ مادي واحد وهو القوة الدافعة للمادة والسارية في
تتجز وال يتجاوزها
أ
األجسام والكامنة فيها والتي تتخلل في أثنائها وتضبط وجودها قوة ال
شيء وال يعلو عليها أحد وهي النظام الضروري والكلي لألشياء ونظام ليس فوق الطبيعة
وحسب و لكنه فوق اإلنسان أيضا.1
وتنظر هذه الفلسفة المادية العلمانية إلى اإلنسان في ضوء احتياجاته المادية أي
أنه ينفصل عما هو إنساني واجتماعي فتصبح مرجعيته النهائية مادية ما يؤدي إلى اختفاء
اإلنسان الرباني وظهور اإلنسان الطبيعي الذي يتحرك داخل الحيز الطبيعي/المادي وال
يبرحه ويحكم على نفسه وعلى العالم بمعايير مستقاة من عالم الطبيعة/المادة وفي هذا
يعيش اإلنسان في عالم تسوده النسبية المطلقة كل األمور فيه متساوية ال قداسة لها مجرد
مادة استعمالية الجميل مع القبيح العدل مع الظلم والخير مع الشر
اإلنساني يحوي مركزه داخله وما تعدد المراكز إال فقدان للمركز.2
1
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فكل مجال للنشاط

فالنموذج المادي ينزع القداسة عن اإلنسان ويرده إلى مجرد مجموعة من غرائز
ودوافع مادية وينزل به من رحابة اإلنسانية ليسقط في حمأة األشياء والماديات .هذا عن
اإلنسان فماذا عن المعرفة في إطار النموذج المادي؟
يلجأ اإلنسان في محاولته لفهم العالم في إطار النموذج المادي إلى حواسه الخمس
ويعتبرها الوسيلة المثلى لفهم تفاصيله ويستبعد وال يحتاج إلى استعارة أي وسائل من خارج
عالم الطبيعة

بل يكتفي بحواسه الخمس التي ترصد المحسوسات إضافة إلى عقله الذي

يرتب و يركب الحواس شرط أال ينفصل عن الوجود المادي الحسي و بهذا تكون المعرفة
انعكاس الواقع الخارجي في دماغنا عبر إحساسنا وتراكم المعطيات الحسية عبر صفحة
العقل البيضاء.1
فالمعرفة بهذا ثمرة ناتجة عما تقدمه الحواس و العقل المادي واستبعاد كل أداة تكون
من غير جنس المادة .أما عن منهج تحصيل المعرفة في إطار المرجعية المادية فهو
"التحسيب والرصد التجريبي للظواهر ومراكمة المعلومات واألسئلة التي ال تدركها أدوات
اإلدراك الحسية فهي تارة أفكار خالية من المعنى وأخرى ليست موضوعا للمعرفة .2ويتم
استبعاد هذه األدوات المتجاوزة أثناء تحصيله للمعرفة ألن التفسير المادي للظواهر سهل؛ إذ
يمكن الحصول بشكل سريع على المعلومات التي تخص العالم المادي وقياسها كما أن
الترابط المادي بين الظواهر أمر يمكن رصده بشكل موضوعي محسوس.
إضافة إلى هذا يتعامل النموذج المادي فقط مع ما يقاس و يستبعد قضايا من جنس
األهداف و الغايات كونها قضايا غير مادية.
وهيمنة الفلسفة المادية والنموذج المادي أدى إلى ظهور مجموعة من القيم التي
يمكن قياسها مثل سرعة األداء وكفاءة اإلنتاج.3
1عبد الوهاب المسيري الفلسفة المادية وتفكيك اإلنسان ص .21

2عبد الرزاق بلعقروز قوة القداسة -تصدع الدنيوة واستعادة الديني لدوره -ص.223
3
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ويتوصل العقل إلى المعرفة أيضا من خالل استقراء المعطيات المادية التي يدركها
بالحواس الخمس ومن خالل التجريب فيها .وما الجهد المعرفي هنا إال جهد تلقي توثيقي
بالدرجة األولى ويمكن للعقل أن يفقد فاعليته لتصبح المعرفة مجرد معطيات حسية متدفقة
ال يربطها رابط.1
كما أن المنهج المتوسل به في دراسة اإلنسان في إطار النموذج المادي هو ذاته
الذي تُدرس به الطبيعة .لذلك ظهر الحدي

عن وحدة العلوم التي تفترض وحدة اإلنسان

والطبيعة بل ووحدة الوجود كله فيصبح هدف البح

العلمي رصد العالم بشكل محايد

وهدف المعرفة التعبير عن القوة.2
يفهم مما سبح أن المعرفة التي يتم تحصيلها تحت سقف النموذج المادي معرفة
محدودة تعتد بما تقدمه الحواس وتلغي من حسابها كل العناصر المركبة المتجاوزة؛ سواء
كانت إلهية أو إنسانية لذلك يمكن وصفها على أنها معرفة منزوعة القداسة.

 -2.2على مستوى العقل:
يعتبر العقل ملكة مهمة لدى اإلنسان ُيعد مقولة شغلت حي از هاما في الفلسفة الغربية

والعربية منذ القدم وثمة تأرجحا في تنزيل العقل ضمن عالم الطبيعة/المادة والتجربة

يتجز منها (عقل مادي) وبين كونه يسمو عليها ويستقل عنها (عقل غير
أ
واعتباره جزء ال
مادي).3
ويعتبر "المسيري" من المهتمين بالعقل ومن الذين تعاملوا معه بطريقة معمقة غير
سطحية متأث ار في ذلك بأصحاب مدرسة فرانكفورت فما المقصود بالعقل المادي؟ وما
عالقته بنزع القداسة من المعرفة؟
1

ينظر :عبد الوهاب المسيري إسالمية المعرفة – في النماذج المعرفية و األسئلة الكلية أفكار و تصورات -مخطوط

ص.22
2
3

المرجع نفسه :ص .21

ينظر :عبد الوهاب المسيري الفلسفة المادية و تفكيك اإلنسان ص.12
192

ما هو متفح عليه أن الحضارة الغربية هيمن عليها التعامل بالعقل المادي في تعاملها
يتجز من الطبيعة/المادة و قد عرفه الماديون
أ
مع مواضيع المعرفة .والعقل المادي جزء ال
بأنه صفحة بيضاء تتراكم عليها المعطيات لتصبح أفكا ار مركبة إلى أن تصل إلى األفكار
الكلية و الثوابت و المطلقات مع أنها في واقع األمر تعتبر مجرد أحاسيس لذلك كل ما هو
موجود في العقل موجود في الواقع المادي.1
والعقل بهذا المفهوم يرد بعكس ما تراه الفلسفة المثالية التي تذهب إلى أن العقل قوة
في اإلنسان تدرك المبادئ العامة التي تتحكم في الواقع كما تدرك المعاني العامة غير
المادية؛ مثل ماهية الظواهر والوجود والعدم والجوهر في مقابل الغرض والعلية والمعلولية
والغاية والوسيلة والخير والشر والفضيلة والرذيلة والحح والباطل والجزء والكل وعالقة
كل هذه الثنائيات بعضها ببعض.2
ويقترب مفهوم العقل المادي من مفهوم العقل األداتي الذي يلتزم على المستوى
الشكلي باإلجراءات دون األهداف أو الغايات ودون تساؤل عن مضمون هذه الغايات أهي
إنسانية أم معادية لانسان وهو على المستوى الفعلي العقل الذي يحدد غاياته وأولوياته
وحركاته انطالقا من نموذج عملي

مادي بهدف السيطرة على الطبيعة واإلنسان

وحوسلتهما.3
فالعقل المادي واألداتي كأنه عقل آلي مهمته رصد الواقع واعادة إنتاجه استنادا إلى
مقوالت الطبيعة؛ ال يفرق بين الظواهر الطبيعية والظواهر اإلنسانية المركبة ويكون الواقع
كما صوره العقل المادي مجرد كم وأرقام ال عمح ال أسرار وال تجاوز وال جمال فيه.

1

المرجع السابح :ص ص .22 23

2

المرجع نفسه :ص .12
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وما يهمنا في هذا المقام عالقة العقل المادي بالقداسة هل هذه األداة المعرفية
اإلجرائية المهمة والتي تعتبر مصد ار من مصادر المعرفة تضفي القداسة على موضوعات
المعرفة أم تجردها منها؟
 ينظر العقل المادي إلى الطبيعة باعتبارها مادة استعمالية يمكن توظيفها وحوسلتهالخدمة مختلف األهداف وينزع عنها عنصر القداسة عندما ال يراها مأوى لانسان أو تعبي ار
عن القدرة اإللهية واإلبداعية وانما " مجرد مصدر للمواد الخام لذلك يرى "سيد حسين نصر"
أنه من الضروري إعادة األمر المقدس للطبيعة واحترامها إذ بوسع اإلنسان أن ينظر
للطبيعة بدقة وبعقلية منطقية ويعتبرها في الوقت ذاته ومن ازوية أخرى أم ار قدسيا" .بممكان
اإلنسان أن يتعامل مع الطبيعة بآليات العقل والمنطح والتجربة ولكن عليه أال ينسى
قدسيتها من جهة أخرى فهاهو "أينشتاين" )2211-2122( Albert Einsteinكان
يقول " أنه حينما ينظر في الكون ينتابه نوع من الشعور بالقدسية".1
 العقل المادي ينظر إلى اإلنسان من منظور العلوم الطبيعية؛ باعتباره شيئا وكماواضحا ووضعا قائما ال يحوي أية إمكانيات؛ أو أية صفات متجاوزة تتعالى على سمو
الطبيعة.
 العقل المادي ينفي وجود الخالح وحتى إن ُوجد فهو غير مكتر بمخلوقاته والعالقة له بآليات العالم وبالتالي يمكن تفسير الكون دون افتراضه أو الرجوع إليه والخالح
متوحد بالمادة حال فيها بحي

يمكن رده إليها ومن ثم فالخالح ال يتجاوز قوانين الطبيعة

والمادة.2



عالم فيزياء ألماني المولد واضع النسبية الخاصة والنسبية العامة الشهيرتين اللتين كانتا اللبنة األولى للفيزياء

النظرية الحديثة.
1

سيد حسين نصر :المعرفة و األمر القدسي ضمن مجلة-قضايا إسالمية معاصرة-مركز دراسات فلسفة الدين وعلم
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 التاريف أيضا أفرغ من داللته اإلنسانية في إطار التفسير المادي؛ بكل ما يحويهمن تركيب وبساطة وصيرورة وثبات وشوق واحباط ونبل وخساسة سيصل إلى النهاية
في لحظة ما فيصبح سكونيا تماما خاليا من التدافع والصراعات والثنائيات والخصوصيات
إذ أن كل شيء سيرد إلى مبدأ عام واحد يفسر كل شيء وسيسيطر اإلنسان سيطرة كاملة
على بيئته وعلى نفسه .وسيجد حلوال نهائية حاسمة لكل مشكالته وآالمه في إطار الواحدية
المادية وهو ما يعني في واقع األمر أنه حينما يصل إلى قمة سيطرته على الطبيعة و على
نفسه فمنه يفقد ما يميزه كمنسان أي حريته ومقدرته على التجاوز.1
والمعرفة العلمية-حسب هذا التصور-هي المعرفة التي تمكن اإلنسان من السيطرة
وتحقح اليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية .وفي الحقيقة دعاة نهاية التاريف يصدرون عن
رؤية علمية ضيقة تدور في إطار السببية الصلبة باعتقادهم أن العلم سيؤدي إلى معرفة
يقينية شاملة كاملة.
إضافة إلى أن يوتوبيا عصر النهضة في الغرب ( وهي في معظمها يوتوبيات
ت كنوقراطية ) تنسلف عن التاريف اإلنساني ألنها تزعم أنها تدار بطريقة عقالنية تماما
انطالقا من إدراك القانون الطبيعي الذي ال عالقة له بالقوانين االجتماعية والتاريخية
واإلنسانية ألن قوانين العقل تماثل قوانين الطبيعة.2
وحتى فكر حركة االستنارة تم النظر إلى التاريف من منظور مادي فلم يعد التاريف
يسير بتوجيه إلهي وانما طرحت فكرة مخالفة تماما وهي أن التاريف يتحرك من تلقاء نفسه
1

ينظر :عبد الوهاب المسيري العلمانية الجزئية و العلمانية الشاملة دار الشروق القاهرة مصر مج 2ط2
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وتأسيس الفردوس األرضي و إنهاء التاريف".عبد الوهاب المسيري :الصهيونية و النازية و نهاية التاريف دار الشروق
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 مــا ُيعــرف باســم (عصــر األن ـوار) وهــي حركــة سياســية واجتماعيــة وثقافيــة وفلســفية واســعة تطــورت بشــكل ملحــوظ
ـر ولكــن التطــور الحقيقــي كــان فــي فرنســا وتحــول مفهــوم التنــوير
خــالل القــرن الثــامن عشــر فــي أوروبــا نشــأت فــي إنجلتـ ا
195

تدفعه قوى مادية كامنة فيه .وتنقسم رؤية التاريف لدى االستناريين إلى فريقين؛ فريح يذهب
إلى أن حركة التاريف ال غاية لها وال هدف أما الفريح الثاني فيرى أن حركة التاريف تطورية
غائية تتبع قوانين صارمة هي في األساس قوانين الطبيعة لكن في الواقع الرؤية األولى
تنسف فكرة التاريخي اإلنساني تماما أما الرؤية الثانية فترى أن التاريف عملية تقدم دائمة
ولكنه تقدم في إطار المرجعية المادية وهدفه النهائي هو تحقح قوانين الطبيعة في التاريف
ومن ثم يصبح التقدم هو تزايد تطبيح القوانين الطبيعية إلى أن تسود هذه القوانين تماما
ويصبح المجتمع اإلنساني في بساطة عالم الطبيعة ويحل التاريف الطبيعي محل التاريف
اإلنساني.1
التاريف إذن بكل تفاصيله وتدافعه وحركيته اختزل العقل المادي إلى ظاهرة مادية
مفرغة من هالة القداسة ومن أي عناصر متعالية.

 -2.2على مستوى المقاصد و الغايات:
ينتقد " المسيري" المنظومة المعرفية الغربية التي تصدرها الحداثة الغربية المنفصلة
عن القيمة

والتي تدور في فلك العقل المادي؛ ألنها حادت عن مقاصدها الحقيقية المتمثلة

أساسا في حفا اإلنسان والحيوان والطبيعة وتحقيح الخير والكرامة والسالم والرفاهية...الف
وألنها ال تعمل على معرفة الواقع للتواصل معه واالستفادة منه واالتزان معه ومعرفة الكون
دون نسيان معرفة الذات أوال".2
وحذف القداسة من المعرفة ما هو إال نتيجة حتمية ومنطقية لسيادة النموذج اإلدراكي
المادي وكذا ألداة المعرفة المهمة المتمثلة في العقل فغدا الهدف من العلم والمعرفة التحكم

ليشمل بشكل عام أي شكل من أشكال الفكر الذي يزيد تنوير العقول من الظالم والجهل والخرافة مستفيدا من نقد العقل
ومساهمة للعلوم.
1
2
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في الكون والسيطرة عليه بل فهمه والتواصل معه واعماره بدل تحقيح بعض الغايات النبيلة
التي كان قد أحصاها " صالح قنصوة" (1936 – 2322( وهي على التوالي:
 -إن غاية العلم تكمن في البح

عن القيمة القصوى التي تكشف المجهول لانسان

(الحقيقة) ومن ثم يستطيع هذا اإلنسان السيطرة على المادة.
 إن العلم في بحثه عن قيمة الحقيقة يصل باإلنسان إلى طمأنينة النفس و راحةالبال إزاء الطبيعة.
 -إن العلم يب

في اإلنسان قيم االستقالل واألصالة والحرية والتسامح؛ ألن هذه

القيم سمات رئيسية يتسم بها العلم ذاته.
 إن جهود العلم والعلماء ال يمكن أن تكون منزوعة الصلة باإلنسان بل علىالعكس أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيح غاية إنسانية رفيعة.
 يجب أن يكون العلم نظاما أو مؤسسة ثقافية تضرب بجذورها في المجتمع حييستمد العلم كافة ضروب نشاطه و أدواته من النظم االجتماعية األخرى.1
إن هذه الغايات اإلنسانية الرحبة والنبيلة؛ التي يتحد
أساس لها على أرض الواقع ألن العلم الحدي

عنها "صالح قنصوة" ال

انزاح عن هذه القيم وأقصى مبدأ القيمة من

حسابه وأصبح الهدف الحقيقي للمعرفة الحديثة التطلع أكثر على قوانين الواقع للتحكم فيه
ولغزوه والسيطرة عليه ولذلك فهي معرفة إمبريالية وهذه هي معرفة الغزاة.2
هذه المعرفة اختزالية ألنها تختزل رحابة الوجود إلى الصراع المستمر والرغبة في
التفوق وهزيمة الشعوب وبالتالي فهي تقطع الصلة بالقداسة والحكمة ولهذا يقول "المسيري"
أن الهدف من المعرفة في اإلطار المادي ليس الوصول إلى الحكمة والتوازن مع الذات ومع



مفكر وفيلسوف مصري ولد في القاهرة وهو أحد أشهر أساتذة الفلسفة في العالم العربي حي

فلسفة الفن وفلسفة العلوم وفلسفة العلوم االجتماعية والنقد الفني وأستاذا في مناهج البح
1
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كان أستاذا في

وعلم الجمال.

وغزو اآلخرين وهزيمتهم وتسخيرهم لصالح

الطبيعة وانما الهدف هو التحكم في الواقع
األقوى.1
فالمعرفة التي يتحد

عنها " المسيري" هي معرفة "فرانسيس بيكون" الذي اختصرها

في كلمة "قوة" ومعرفة "نيتشه" التي تستند إلى مبدأ " إرادة القوة".
ولما كانت المعرفة الغربية الحديثة صادرة عن الرؤية العلمانية االمبريالية والرغبة
في غزو العالم وتحويله إلى مادة استعمالية

ولما ازداد انغماس اإلنسان الغربي في عالم

الحس وتم صرف انتباهه عن العقل والقلب؛ أصبح هدف "زيادة معرفة قوانين الحركة
والطبيعة البشرية والهيمنة عليها وقمع اآلخر إلى أن يخضع كل شيء (اإلنسان والطبيعة)
لحكم العقل وقانون األرقام (وهو قانون يستمد مشروعيته من المعارف العلمية المادية)
بحي

تحول الواقع بأسره (طبيعة وبشرا) إلى جزء متكامل عضوي تنظمه شبكة المصالح

االقتصادية والعالقات المادية فيخضع الواقع للواحدية المادية ويصبح أشبه مايكون بالسوق
والمصنع".2
هدف المعرفة الصادرة عن الرؤية العلمانية –حسب المسيري -ليس تحقيح الوصل
بالقيم و إنما زيادة الهيمنة و التكميم و تحقيح المصالح واختزال كل ما هو مركب ونزع
هالة القداسة عن ه واإلنسان والطبيعة.
نظ ار لحدة المد العلماني الذي اجتاح المعرفة ,تعالت أصوات كثيرة تعترض على
علمنتها وتدعو إلى ضرورة وصلها بالمقدس ,حتى تعود وتنتعش وظيفتها وتحرر بذلك
اإلنسان وتنتشله من التهديد الذي تمارسه العلوم العلمانية ,ألجل هذا بالتحديد وجد مشروع
إسالمية المعرفة أو أسلمة العلوم.
تعتبر إسالمية المعرفة أحد الموضوعات المحورية في الفكر اإلسالمي المعاصر
التي نادى بها جماعة من الباحثين والمفكرين المسلمين في البالد العربية وايران وباكستان
1
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وماليزيا وأندونيسيا وتركيا و الواليات المتحدة األمريكية وأخذت عدة مؤسسات على عاتقها
النهوض بهذه المهمة وعقد الندوات والمؤتمرات. 1
-فما هو المقصود بأسلمة المعرفة ,وكيف تم تلقيها في األوساط الثقافية ؟

ثانيا :أسلمة المعرفة:
 -2.2إشكالية المفهوم:
تعددت الدوال التي تعبر عن إسالمية المعرفة ,إذ نعثر مثال على "أسلمة المعرفة"
"أسلمة العلوم"

"التوجيه اإلسالمي "

" التأصيل اإلسالمي للمعرفة "هذا التعدد في الدوال

قد يحيلنا على أنه لم يتم االستقرار بعد على مصطلح واحد.
ويتمثل المفهوم الشائع ألسلمة العلوم في " أن ال نقبل من الوقائع واألحدا
يتوافح مع حقائح الوحي والمبادئ اإليمانية ".

سوى ما

2

فما مدى استيعاب هذا الفهم ألسلمة العلوم ؟ وما مدى إحاطته به ؟
وكي يعرفنا "المسيري" على مفهوم إسالمية المعرفة لجأ إلى استبعاد بعض
الممارسات أو النشاطات الساذجة التي يتبناها البعض ويعتبرها من جنس إسالمية المعرفة,
وهي في الواقع مجرد ممارسات إسالمية نذكر منها:
أ-هناك من يرى أنه يمكن أن نستورد العلوم اإلنسانية والطبيعية الغربية ونضعها
داخل إطار إسالمي وذلك بمضافة آية في المقدمة وفي الخاتمة وبعض اآليات في المتن
فتصبح المادة المستوردة بذلك إسالمية .


1
2
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ب-هناك من يرى أن أسلمة المعرفة هي تنقية العلوم االجتماعية الغربية من
الشوائب؛ يمكن مثال استيراد نظريات علم النفس مع استبعاد نظريات فرويد ( Sigismund
 )Schlomo Freudفي الجنس ,يمكن أن نستورد نظريات اإلدارة ونستبعد أي حدي

في

الطبيعة أو "الصدفة ".
ج -هناك من يؤسلمون المعرفة عن طريح التوفيح بين العلم والدين أو ما يسمى
بالمالئمات والمقابالت؛ كأن يبح

العالم عن مفهوم علمي ,ثم يذهب إلى القرآن والسنة

ينقب فيهما عسى أن يعثر على مفهوم مماثل ,ويعلن أن المفهوم العلمي إنما هو مفهوم
إسالمي.
د-هناك من يتصور أن أسلمة المعرفة تعني دراسة إسهامات العلماء والمسلمين
وممارساتهم في المعرفة البشرية.
ه-هناك من يكرس جل نشاطه إلثبات أن المسلمين لهم فضل السبح في كذا وكذا
ويؤكد فضل المسلمين على غيرهم.
-هناك من يعتبر أن الباح

الذي يتناول موضوعات إسالمية حول الت ار

الديني

والحضارة اإلسالمية إنما يقوم بأسلمة المعرفة.1
هذه النشاطات هي تصورات سطحية و ساذجة ال تعبر عن عمح إسالمية المعرفة؛إذ تفتقد إلى شيء أساسي وهو "إسالمية الرؤية المتكاملة (النموذج) ,إذ تظل عملية األسلمة
بهذه الطريقة سطحية تدور في إطار الجزء دون الكل ,فقد يقوم مفسر بتفسير القرآن والتوفيح
بينه وبين العلم مستخدما دون أن يعي نموذجا كامنا فعاال يتضمن إجابات علمانية عن
األسئلة الكلية مثل االلتزام بالعلم كقيمة حاكمة ومن ثم االلتزام بحاكمية العقل والعلم

1
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ومرجع يتهما ,وهذا أمر مختلف عن القيمة الحاكمة اإلسالمية؛ التي تؤكد أهمية عقل اإلنسان
ومركزيته في العملية المعرفية. 1
يربط " المسيري" أسلمة المعرفة بالكيفية الواعية لتطبيح النموذج اإلدراكي المعمول
به إذ يتم تجريد النموذج في إطار القيم الحاكمة اإلسالمية و استشفاف اإلجابة على
األسئلة الكلية ( حركة من الخاص إلى العام ومن الجزئي إلى الكلي ) ثم تطبيح هذا
النموذج على حالة بعينها ( حركة من الكلي إلى الجزئي ) بحي

يكتسب هذا الجزئي الذي

يشبه إحدى المفردات الموجودة في المعجم خارج أي سياق معنى إسالميا محددا من خالل
تحوله من جزء مستقل إلى جزء من اإلجابة اإلسالمية على األسئلة الكلية وهذا هو في
تصورنا النشاط المعرفي اإلسالمي. 2
ويهدف هذا النموذج اإلدراكي إلى الوصول دائما إلى جوهر ثابت .والوعي بالنموذج
اإلدراكي عملية تشح على معظم الناس لذلك يرى "المسيري" مشروع أسلمة المعرفة
والبح

عن النظام المعرفي مشروعا ثوريا وحلما كبيرا؛ والحلم بطبيعته قابل للتحقح لذلك

يجب علينا إدراك حجم ثورية هذا المشروع وعدم االستسالم

ولنأخذ بالحسبان دائما أن

النموذج المعرفي الغربي تشكل عبر قرون بدأ بأن قال إن االقتصاد له محددات والسياسة
لها محددات والعقل له محددات بمعنى أنه بدأ يفصل كل شيء عن القيمة حتى انتهى
إلى أن االغتراب نفسه أصبح قيمة فمثال في األدب الحداثي نجد أن اإلنسان المغترب
إنسان متميز واإلنسان المتميز فريد و هكذا.

1
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وبما أن النموذج المعرفي الغربي تشكل عبر قرون فال يمكن أن يتشكل لدينا نموذج
معرفي إال بعد فترة طويلة من الزمن وبعد جهد كبير جلسات متتالية ندوات
مؤتمرات...إلف حتى ال ننهزم و يستلبنا اآلخر.1
المنظومة العلمانية ال تطرح أي أسئلة بخصوص اإلله ألن هذا يقع خارج نطاق
أنموذجها التفسيري فهي ال تكتر باإلله حتى وان لم تنكره لهذا يجب اإلشارة إلى أن
المنظومة العلمانية انتهت بالقضاء على اإلنسان كمرجعية بل والقضاء على كل المطلقات
وعلى أي مرجعية من أي نوع لذا يجب أن يكون جوهر اإلستراتيجية اإليمانية هو التركيز
على مقولة اإلنسان كأرضية مشتركة للحوار وتقوم باستعادة اإلنسان مرة أخرى كمطلح ثم
تبين مصدر إطالقه الذي ال يمكن أن يكون إال وراء الطبيعة وبذا تستعيد مقولة اإلله من
خالل مقولة اإلنسان ألن محاولة استعادة اإلله بشكل مباشر في حوار مع اآلخر مسألة
مستحيلة وهذا ما يسميه "المسيري" ب ـ ـ ـ ــ"أنسنة المعرفة" وهي مرحلة أولية من " أسلمة
المعرفة" وعن طريح األنسنة تُثار مجموعة من األسئلة إجابتها تستدعي القداسة والمطلح
وتبين نقاط الصمت المريب في النموذج اآلخر وهي مرحلة أساسية في الحوار مع
العلمانيين ومع المسلمين الذين استنبطوا النموذج العلماني وأهم النقاط التي ُيدار حولها

الحوار هي عالقة المنظومة المعرفية بالمنظومة القيمية فالمنظومة القيمية تخرج باألسئلة

من أرضية فلسفية مجردة إلى أرضية حياة اإلنسان الذي يفرح ويحزن و يحب ويكره.2
إذا كان "المسيري" يربط أسلمة المعرفة بالنماذج اإلدراكية فمن "سيد نقيب العطاس"
يربطها بالحرية عن دما يعتبرها عملية تحرير وهي كذلك؛ ألن تحرير اإلنسان مادام كائنا
تصدر

ماديا وروحيا؛ يتجه إلى روحه وعقله

إذ بهذا االعتبار تتحدد حقيقة اإلنسان بحي

عنه كل األعمال التي تنم عن وعي

وتنطوي على معنى وتحرير الروح والعقل ذو أثر

1
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مباشر في الكيان المادي لانسان باعتباره سبب التوافح والطمأنينة في داخل اإلنسان إزاء
نفسه وفي الخارج إزاء الطبيعة.
وعندما تتحرر روح اإلنسان وعقله فمن وجهة حياته وسيرها يكونان نحو تحقيح
طبيعته األصلية؛ تلك الطبيعة المتوائمة مع طبيعة الكائنات ومع الوجود كله أال وهي الفطرة
كما يتحرر من العبودية لدوافعه الحيوانية النزاعة إلى كل ما هو دنيوي والى ما من شأنه
أن يكون ظلم ا وتعديا على جوهر كيانه وعلى روحه

ذلك أن اإلنسان بوصفه كائن مادي

يغلب عليه نسيان طبيعته الحقة فيجهل هدفه الحقيقي الذي من أجله خلح وبالتالي يزيع
عنه.1
بهذا تكون األسلمة بح

عن الذات و" عملية عودة و رجوع إلى الطبيعة األصلية

أكثر مما هي تطور وتحول عنها فاإلنسان من حي

هو كيان روحي يعتبر كامال

ولكنه

عندما تنظر إليه بوصفه كائنا ماديا فمنه عادة ما يكون عرضة للنسيان والجهل والظلم
لنفسه وبالتالي ال يكون بالضرورة كامال .وفي هذه الحالة تطور اإلنسان نحو الكمال يعني
تقدمه في طريح التحقح بطبيعته الروحية األصلية.2

-2.2لماذا األسلمة وليس ال ونية؟
كان باإلمكان الخروج من حالة اللبس باستخدام "الكونية" عوضا عن األسلمة لكن تم
استخدام "أسلمة" عمدا لعدة أسباب:
 -2مواجهة الوضعية المادية في فلسفة العلوم الطبيعية واإلنسانية.
 -2تجريد الجدلية الثالثية ( الغيب اإلنسان والطبيعة ) من مصدر الكوني وهو
القرآن المعادل موضوعيا للوجود الكوني وحركته فهو المصدر الوحيد للنفاذ إلى
هذه الكونية.
1
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 -2ال يمكن انتحال الرؤية القرآنية باستخدام مضامين اآليات دون اإلشارة إلى
النص.
 -2إسالمية المعرفة كرؤية كونية ال تستهدف خالص العرب والمسلمين فقط بل
خالص العالم كله وفح مفهوم عالمية اإلسالم وليس بمنطح األحادي الشمولي.
 -1تعبير إسالمية المعرفة هو اتكاء على مطلقية القرآن كمصدر للمعرفة الكونية
وليس انطالقا من خصوصية المسلمين الذين كاد بعضهم بالهوتيته أن يحد
قطيعة معرفية مع القرآن.1

 -2.2أسلمة المعرفة بين التأييد و الرفض:
القت مقولة " إسالمية المعرفة " ضجة في األوساط الثقافية بين رافض ومرحب بها
يأمل فيها نهضة للحضارة العربية وتحرير له من قيود المعرفة المنفصلة عن القيمة وأبرز
من يمثل هذا االتجاه الرافض:

-2.2.2علي حرب:
يرى " علي حرب " في مشروع أسلمة المعرفة ردة فعل عقدية على التفوق المعرفي
الغربي و تغليبا لعقلية الدعوة والنضال على لغة الفهم والمعرفة

كما أن هذه المقولة تحيل

على وجود منظومة معرفية تخص المسلمين وحدهم من دون سواهم وهي من اآلليات
الدفاعية التي يلجأ إليها المثقفون العرب والمسلمون في سياق السجال الحضاري الذي لم
يهدأ بيننا وبين الغرب منذ قرنين على األقل لذلك فهي تغلب عقلية الدعوة والمناضلة على
لغة الفهم و إرادة المعرفة ما جعلها تنبني على الحجب والزيف والتضليل والتبسيط.2
1
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إضافة إلى هذا يرفض "علي حرب" األسلمة ألنها:
 تصنف العلوم والمعارف على أساس ديني عقدي في حين أن العلوم تصنفبحسب مواضيعها وحقولها أو طرقها ومناهجها وهذا التصنيف ثابت عن كل
الحضارات

بهذا المعنى يتضح أن ال هوية ثقافية للعلم ولو كان موضوعه

الهويات.
 أسلمة المعرفة تغفل عملية التفاعل بين الحضارات والهويات الثقافية فالحضارةاإلسالمية التي تمحورت حول الحد

القرآني والتي كانت أداتها اللغة العربية

قد ازدهرت وسادت بقدر ما أفادت واغتنت من اتصالها بالثقافات القديمة
والديانات السابقة ما جعل رؤية المسلم كما تشكلت في العصر العباسي؛ تختلف
عن رؤيته كما كانت عليه بشكلها األول في صدر اإلسالم إذ ط أر تطور واضح
من جراء الترجمات وغزو األفكار والتأثيرات المتبادلة بين نماذج الثقافة
وأنماط العيش وفي المقابل حصل غزو ثقافي معاكس نتيجة انتشار األفكار
والعلوم و المعارف التي ابتكرها المسلمون في المجتمعات األوروبية
الحال اليوم بعد دخول المجتمعات اإلسالمية في العالم الحدي

وهذه هي

والتأثر بحقائقه

ووقائعه واالطالع على أفكاره ونظمه أو اإلفادة من أدواته ووسائله وسائر
منتجاته لقد ط أر تحول كبير على رؤية المسلم لنفسه وعلى عالقته بثوابته
وأصوله مما جعل هويته مركبة بل هجينة من حي

تعدد أطوارها وأزمنتها؛ أو

اختالف عناصرها وروافدها .فكيف إذا كنا نعيش في زمن العولمة الذي تزداد فيه
إمكانات التواصل والتبادل بين البشر على نحو ال سابح له لذلك فالحدي

عن

رؤية إسالمية توحيدية عارية عن التأثر بالخارج الثقافي أو الديني أو الفلسفي
إنما هو ممارسة نوع من الحجب و الزيف في التعامل مع معطيات الوجود.1

1
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 األسلمة محاولة لسحب الداخل على الخارج لاللتفاف على الحقائح و السطوعلى المعارف هذا ما يفعله المفتشون عن نسب أو سبح إسالمي لكل إنجاز
غربي؛ بدال من أن يكون الهم األساسي عندهم إنتاج معارف جديدة حول الواقع
والعالم واإلنسان تطغى االعتبارات األيديولوجية والنضالية لكي تجعل دعاة
األسلمة يتوهمون بأن ما عرفه الغربيون قد سبقناهم إلى اكتشافه أو بأننا نملك
منظومة معرفية شاملة تقدم أجوبة شافية على كل األسئلة والقضايا والمشكالت
وتلك هي ثمرة النرجسية الثقافية.1
 -من غير المعقول الحدي

حول معنى إمبريالي واحد ووحيد يتحكم في النظرة إلى

الكون والعالم واإلنسان أو يتجسد في مختلف وجوه الحياة وأساليب العيش وما
هذا إال خطاب أيديولوجي يقوم على التبسيط واالختزال لعالم الفكر ومساحات
المعنى ونحن نعلم أن من سنن الكون التعدد والتنوع والتباين؛ إذا الطرق إلى ه
هي بعدد أنفس الخالئح كما يقال.
 من األحسن أن ما يحتاج إليه المسلمون ليس أسلمة الحياة و المعرفة بل تدريبعقولهم على التفكير بصورة حية وخصبة وحرة ومفتوحة خالقة ومتجددة
بمخضاع عقلياتهم ومجتمعاتهم للدرس والتشريح والتعرية من أجل تشخيص
األفات وتفكيك المشكالت ومعالجة األزمات بصورة بناءة ومثمرة .فاألولى بدعاة
األسلمة مراجعة النصوص ونقد الذات وفضح الممارسات لنزع األلغام التي تفجر
مشاريع التقريب والحوار والتوحيد واالهتمام ببناء المعادالت وخلح الصي
الحضارية التي تتيح للمجتمعات اإلسالمية التعايش والتواصل والتعارف والتبادل
سواء فيما بينها أو من حي

1

عالقتها بسواها.
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 األسلمة تؤدي بالمسلمين إلى التراجع عن عالمية المعرفة التي مارسها فيمامضى العلماء والفالسفة العرب والمسلمون.1
 الدعوة إلى األسلمة تقوض مشاريع التحرر من الهيمنة ذلك أن زرع الحواجزوالسدود بين العقول والثقافات يعني أن نترك للغربيين الذين يتعاملون مع
خصوصيتهم ومعارفهم بصورة عالمية على سبيل الخلح واالبتكار الفرصة لكي
يفكروا لهم ولنا فيما يهتم المسلمون بأصولهم الثابتة ومعارفهم الخاصة.
يدعو "علي حرب" في األخير إلى كسر كل الثنائيات الثقافية الخانقة واالنخراط في
ورشة اإلنتاج و اإلبداع البتكار مقوالت ومعارف تكون قابلة للتداول على ساحة الفكر
العالمي .وأن نخرج من قوقعة الهوية لكي ننتج معارف حول واقعنا وحول العالم.2

 -2.2.2رشيد جرموني:
يرى رشيد جرموني( وهو باح

مغربي في مشروع أسلمة العلوم مجرد مرافعات إيديولوجية

جد متحيزة .وأن هذا الطابع المختلح واإليديولوجي لهذا االتجاه ال يعدو أن يكون تخلفا عن
الموعد وانعكاسات لعدم نضج الشروط الموضوعية الكفيلة بتحققه الفعلي .كما أن أسلمة
العلوم ال تعمل سوى على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وطرح مشروعية انفصال العلوم
عن الالهوت والميتافيزيقا على طاولة المناقشة من جديد وكأننا نعود إلى القرن السادس
عشرة.
لذلك ُيفترض أن تسم الكونية القضايا العلمية والضرورة التي يجب أن تحكم العالقة بين
مقدمات العلم والنتائج المترتبة عنها.3

1

المرجع السابح.

2

المرجع نفسه.

3

جمال فزة  :وضع حد في ما بين الدين والعلم من جدب وشد أو في الرد على دعاة أسلمة العلوم مؤسسة مؤمنون

بال حدود للدراسات واألبحا
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 -2.2.2عبد العزيز الخضر:
يعتبر الخضر "أسلمة المعرفة" تضخيما لالنحياز المعرفي وتحجيما " للمشتركات
اإلنسانية والحياد العلمي".
كما يرى أن إشكالية مصطلح أسلمة أو إسالمية المعرفة بحاجة إلى إعادة نظر لما
يترتب عنه من إعاقة معرفية في المستقبل واجهاض للعقلية العلمية للمسلم في رؤية العالم؛
ألن العلم وآلياته " خارج األحكام الشرعية " كما يغلب عليه طابع الحياد ويتضح هذا الحياد
عادة في مجال العلوم الطبيعية أما في العلوم اإلنسانية فيقل هذا بصورة مفهومة عند
بعض األفكار ويبرز تأثير الجوانب الثقافية و الخلقية الدينية بسبب طبيعة هذه العلوم التي
يصعب ضبطها بدقة نتيجة العدد الكبير من المتغيرات والمعطيات التي جعلت مثل هذه
العلوم مازالت متأخرة جدا عن العلوم الطبيعية ومع هذا ال نستطيع أن ننفي وجود جانب من
الحياد ومشترك إنساني كبير حتى في هذه العلوم.
أسلمة المعرفة شهدت ظاهرة االستدالل باآليات واألحادي

وتحميل النصوص أكثر

مما تحتمل وتحوي قد ار عاليا من التعسف العلمي بحجة األسلمة؛ عن طريح إقحامها
بصورة ال تتناسب مع المنهج الشرعي الذي ينضبط بأصول معروفة وهو يمثل اعتداء بحسن
نية على النص أو إقحاما لمقوالت علماء السلف في أفكاره وابداعاته العلمية حتى يكون
كاتبا إسالميا أو ممن يساهمون في أسلمة المعرفة وهذا أمر سلبي.
وقد يلجأ الباح

إلى إقحام النصوص في غير موضعها والتعدي عليها حتى تصبح

فكرة إسالمية أو مقبولة لدى المجتمع المسلم؛ لذا يلحا أنه تكون وعي خاطل في هذا
الزمن فقد يشكك في أفكار أي كاتب أو مفكر ألنه ال يستشهد بآيات أو أحادي .
أسلمة المعرفة قد تؤدي إلى إعاقة البح

1

العلمي واإلبداع فيه.1
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إن نقد "الخضر" و"علي حرب" لمقولة األسلمة يقبله العقل في بعض جوانبه لكنه
كذلك يبدو سطحيا عندما يحصر أهداف األسلمة في اإلقصاء والتقوقع والتحيز لذلك كان
يجدر بهما وعلى أي منتقد لألسلمة أو أي مشروع آخر أن يغوص في اإلجراءات واآلليات
التي يتوسل بها دعاتها ثم بعد ذلك تأتي مرحلة إصدار األحكام.
ومن المؤيدين ألسلمة المعرفة نجد " عبد الوهاب لمسيري " الذي نتخذه نموذجا حتى
يتضح أريه في هذه القضية أكثر.
"أسلمة المعرفة "عند" عبد الوهاب المسيري " هي باألساس محاولة لتحرير الفكر
اإلنساني من انحياز المعرفة في الغرب ونزعتها المادية وتحريرها أيضا من هيمنة الفلسفة
المادية التي تساوي بين اإلنسان والطبيعة .هذه الفلسفة تجعل من أتباعها يستخدمون نماذج
تحليلية مادية تختزل اإلنسان إلى عنصر طبيعي واحد أو عنصرين لذلك يرى "المسيري"
أنها ال تصلح لتفسير الظاهرة اإلنسانية ومن هنا فهي ليست معادية لاله وحسب وانما هي
معادية بالدرجة األولى لانسان.
وللتصدي لهذه النزعة المادية يستخدم المدافعون عن اإلنسان في الشرق والغرب
نماذج مركبة يدخل في تركيبها عدد من العناصر المتنوعة والمتداخلة بل والمتناقضة منها
السياسي واالجتماعي والديني وحتى العناصر الحضارية واألبعاد المعرفية.
واستخدام النماذج المركبة في– تصور" المسيري" – هو تعبير عن احترام تركيبة
اإلنسان وتعبير عن إنسانيته وتصد للنزعات المادية " العدمية " التي تحاول تفكيك اإلنسان
وارجاع كل ممارساته إلى قوانين المادة وحركتها.1
" المسيري " واحد من المنشغلين بمحاولة التوصل إلى علوم إنسانية ال تنقل تحيزات
الرؤية الغربية المادية المعادية لانسان وانما تنقل رؤيتنا بمرجعيتها العربية اإلسالمية وهذا
هو مشروع توليد معرفة إسالمية أو ما يسمى " أسلمة المعرفة " .
1

المرجع السابح.
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واألسلمة شبيهة باألنسـنة لكـن هنـاك نقـاط اخـتالف بينهـا؛ إذ العناصـر األساسـية التـي
تشــكل نمــاذج اإلنســانيين التحليليــة تــدور حــول ثنائيــة أساســية هــي ثنائيــة اإلنســان فــي مقابــل
الطبيعــة /المــادة لــذا فــالنموذج التحليلــي ذي التوجــه اإلنســاني الهيومــاني والنمــوذج التحليلــي
اإلســالمي ينطلقــان مــن افت ـراض مشــترك لهــذه الثنائيــة بــين اإلنســان والطبيعــة  /المــادة والتــي
تتف ــرع عنه ــا مجموع ــة كبيـ ـرة م ــن الثنائي ــات  :كثنائي ــة (مركزي ــة اإلنس ــان  /حري ــة االختي ــار /
الطبيعــة  /ومــا وراء الطبيعــة  /المســؤولية الخلقيــة ) فــي الرؤيــة اإلنســانية فــي مقابــل ( مركزيــة
الم ــادة  /حتمي ــات مادي ــة  /الطبيع ــة فقــط  /انع ــدام المس ــؤولية ) ف ــي الرؤي ــة المادي ــة العدمي ــة.
وتتفح الرؤية اإلنسانية مع الرؤية اإلسالمية على وجود حالة ثنائية بين اإلنسان
والطبيعة/المادة .إال أن الخالف يصب في المصدرية لهذه الثنائية فهي عند أصحاب الفكر
اإلنســاني الهيومــاني فــي الغــرب مجــرد انفصــال اإلنســان عــن الطبيعــة (دون ذكــر مصــدر هــذا
االنفصــال) و تحولــه إلــى كــائن حضــاري يعــيش داخــل منظومــات معرفيــة وجماليــة وخلقيــة
ولدها هو بنفسه من خالل عقله ومن خالل تفاعله مع ما حوله.
إن اإلنسان في الفكر الهيوماني الغربي كائن مستقل عن النظام (الطبيعي/المادي)
فهو مكتف بذاته ومرجعيته وهو في النهاية النقطة المرجعية النهائية األمر الذي سيجعله
يتحول تدريجيا إلى البديل الميتافيزيقي لاله في المنظومة التوحيدية.
والعالم من المنظور الهيوماني ليس منفصال عن القيمة والمجتمع اإلنساني ليس
مجرد غابة أو حلبة صراع وليس خاليا من المعنى فمنظومات اإلنسان المعرفية واألخالقية
والجمالية تفرض على العالم نظاما وتزود اإلنسان بمعيارية يدير بها حياته ويحسم من
خالله الصراعات ويصب

المعنى والهدف على حركته ويمكن لهذه الفلسفة اإلنسانية

الهيومانية أن ترقى لتصل إلى مفهوم اإلنسانية المشتركة حي

يصبح الهدف من الوجود

اإلنساني تحقيح السعادة والرقي لكل أبناء الجنس البشري هذا اإليمان باإلنسان و"اإلنسانية
المشتركة" وبمقدرة اإلنسان على تجاوز النظام الطبيعي/المادي وعلى مقدرته توليد القيمة
والمعنى هو ما ينقذ النظم الفلسفية اإلنسانية الهيومانية من السقوط في الحلولية الكمونية
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ووحدة الوجود والعدمية التي يكرسها الفكر المادي الغربي ولذا فكثير من دعاة اإلنسانية
الهيومانية يسمونها اإلنسانية الميتافيزيقية أو الطبيعة المتجاوزة للطبيعة.1
ويؤكد "المسيري" أن ثنائية اإلنسان والطبيعة داخل إطار مادي والتي يستند إليها
الفكر اإلنساني الهيوماني هي ثنائية واهية ليس لها أساس وسرعان ما تتهاوى أمام األصول
الفلسفية المادية؛ ألن أساس هذا الفكر اإلنساني الهيوماني وجداني وجودي؛ ال يقف على
أرضية فلسفية صلبة كما أن الممارسة التاريخية بينت أن الفكر اإلنساني الهيوماني لم
يترجم نفسه إلى إيمان عميح باإلنسانية المشتركة وانما بمنسانية "اإلنسان األبيض" ومركزيته
في الكون فاإلنسان األبيض هو مرجعية ذاته وهو الذي يولد قيمة من داخله.2
نظـ ـ ار له ــذا التش ــابه ب ــين الرؤي ــة اإلس ــالمية والنزع ــة الهيوماني ــة ي ــدافع "المس ــيري" ع ــن
مشروع "أسلمة المعرفة"؛ ويعتبره جزءا مـن تيـار عـالمي أدرك أن األطروحـات الماديـة الضـيقة
التي تصدر عنها الحداثة الغربية الداروينية؛ قد أدخلتنا في طريح مسدود لذا تم االنتقال إلى
البحـ ـ

ع ــن حداث ــة إنس ــانية ت ــرفض التق ــدم الم ــادي المس ــتمر وتص ــاعد مع ــدالت االس ــتهالك

كهــدف نهــائي والقــوة كمعيــار وحيــد وكآليــة وحيــدة لحســم الص ـراع والتــي تطــرح نظريــة صــدام
الحضارات بدل فكرة حوار الحضارات.3
كل هذا جعل حركة االحتجاج على الحداثة وقيمها تظهر عند بعض الفالسفة
وعلماء االجتماع الغربيين الذين لجؤوا إلى نموذج فعال ليس مصمتا بل يضم عناصر غير
مادية كثيرة ومن ثم فرؤيتهم في نهاية األمر ليست مادية .وتحت هذا اإلطار والمعنى
يندرج مشروع " إسالمية المعرفة " إذ يعتبر " المسيري " أن " أسلمة المعرفة " يبدأ كمشروع "
أنسنة المعرفة " أي استعادة الفاعل اإلنساني كمقولة مادية روحية ال يمكن ردها إطالقا إلى
عالم المادة وتتطلب دراستها مناهج خاصة ونماذج مركبة تحوي عناصر مادية وغير مادية

1
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2

المرجع نفسه.

3

المرجع السابح.
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وألن اإلنسان ظاهرة غير طبيعية كائن ( روحي و مادي ) وألنه كذلك فمنه يشير في النهاية
إلى ما وراء الطبيعة والى ه سبحانه وتعالى.1

ثالثا  :المزاوجة بين المعرفة والقداسة :
إن هيمنة الفلسفة المادية وهيمنة النماذج المادية على تفسير ظاهرة اإلنسان
والظواهر األخرى

جعلت المسيري يضيح بها ويرفضها؛ إلدراكه مدى اختزالها لرحابة كل

شيء ( الط بيعة

عن بديل معرفي يستوعب الظاهرة

اإلنسان

المعرفة ) فراح يبح

اإلنسانية وينتشلها من براثن المادية؛ هذا البديل يتمثل في مشروع " إسالمية المعرفة " وهو
ليس لصيقا بشخص "المسيري" فقط وانما حمل همه مجموعة من الباحثين العرب الذين
عملوا على إعادة القداسة للطبيعة واإلنسان والمعرفة كما عملوا على تحرير هذه العناصر
من الرؤية الغربية التي اختزلت النشاط المعرفي إلى آليات واجراءات في يد إرادة القوة
وقوقعت العقل في سقف مادي ال يتجاوزه واختزلت مهمة المعرفة إلى تجسيد مبدأ القوة
وتحقيح المصالح .وهذا المشروع يتم عبر خطوات من أهمها البدء بدراسة الحضارة الغربية
بعمح؛ ورصد العناصر المكونة لرؤيتها إلى العالم ثم استجالء كيف أن هذه الروح الغربية
وهذه العناصر هي الرحم الذي تتخلح فيه المعرفة التي تخرج إلى العالم متشربة بهذه
العناصر؛ غير منفصلة عنها .وتتلوها المرحلة الالحقة وهي المرحلة األهم ألنها تتجاوز دائرة
التشخيص والفرز والتصنيف إلى مرحلة إعادة البناء والتفكير في نسج منظومة جديدة تتغير
تبعا لها القوالب المفهومية والقيم والمضامين المعرفية وغاية المعرفة تبعا لهذا التغير تتخذ
مقاصد أخرى تعكس رؤية أخرى للوجود.2
إن هذه المهمة الثقيلة التي تقع على عاتح أصحاب هذا المشروع تتوفر مادتها
العلمية في الدراسات التي نشرها المعهد العالمي للفكر اإلسالمي .وكل ما يجب فعله حيال
1
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مخطوط غير

هذه الدراسات هو استخراجها و تبويبها و تصنيفها و جعلها قابلة للتطبيح والتشغيل على
نطاق أوسع وعلى مستويات أعلى من التعميم والتخصيص .لكن ما أعاق هذه العملية -
حسب المسيري– الفقر في الجانب اإلجرائي الذي يسمح بالتراكم المعرفي وبتوليد المعارف
الجديدة .والمقصود بالجانب اإلجرائي تلك الحركة الحلزونية من الخاص إلى العام ومن العام
إلى الخاص.1
ومن أهم المعوقات التي تقف حاج از أمام تفعيل هذه الجوانب اإلجرائية نذكر:
 عدم تحديد رقعة نشاط المشروع المعرفي اإلسالمي الذي يتبناه المعهد العالميللفكر اإلسالمي وعدم تحديد أولوياته إضافة إلى أن طموحاته الكثيرة
والمتنوعة جعلته يتناسى بعض الخطوات اإلجرائية الالزمة.
 مشكلة المصطلحات والمفاه يم إذ كثير منها غير قابل للتشغيل بمعنى أنه اليمكن نقلها من خطاب المؤلف وتطبيقها على مواقف مغايرة مختلفة .
 غياب توحيد المصطلحات؛ إذ كل مفكر ينفرد بمصطلحات خاصة بهومقوالت تحليلية خاصة به.2
ولتجاوز هذه المعوقات يقترح المسيري :
 تحديد رقعة نشاط المعهد بأنها رقعة معرفية بالدرجة األولى وليست رقعةحضارية أو إنسانية والهدف من النشاط المعرفي هذا هو التوصل إلى إطار
معرفي إسالمي أو رؤية إسالمية تصلح أساسا لتوليد معرفة إسالمية حديثة
ولتمثل ما هو موجود من معارف شرط أال تخل عملية التمثل هذه ببنيتنا
المعرفية؛ وتحيل كلمة " تمثل" إلى أن المادة التي ستُستورد سيتم إخضاعها
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لعملية طويلة من االنتقاء والحذف ولن تدخل البنية اإلسالمية إال بعد إعادة
صياغتها بما يتماشى مع الرؤية اإلسالمية.1
 لكي تتحقح نهضة حضارية واسالمية في -نظر المسيري -ال بد من توفرعنصرين:

 )2الشمولية الحضارية والمعرفية:
ال يمكن أن تقوم نهضة حضارية إسالمية إال بعد طرح رؤية إسالمية كلية نابعة من
القرآن الكريم والسنة تغطي كل جوانب الحياة؛ وتقدم إجابات للمسلم تساعده في سلوكه
اليومي والبد أن تتعامل هذه الرؤية مع الظاهر والباطن والصريح والكامن.

 )2ضرورة االجتهاد اإلنساني:
الشمولية التي تطمح أن تغطي كل حياة البشر ال بد أن تكون نابعة من القرآن والسنة
وغير متطابقة معه ألن ثمة ثغرة تفصل القرآن والسنة عن الواقع وعن الفهم لهما إذ القرآن
والسنة مطلح والواقع نسبي والقرآن والسنة مطلح أما إدراك اإلنسان لهما (االجتهاد) فهو
نسبي .لذا يستحيل أن يترادف القرآن والسنة مع الواقع أو اإلدراك اإلنساني إذ يظل المطلح
هو المعيار والميزان الذي يحاكم النسبي والتاريخي والزمني واإلنساني هذه الثغرة تفرض
وجودها حين نتحد

عن التفسير أو الشرح أو االجتهاد ألنها جهود معرفية تفترض أن

النص ال يعطي معناه بشكل مباشر دون إعمال العقل.2
بهذا يكون " المسيري" قد حدد منبع النهضة بجزمه أنها لن تتدفح إال من القرآن
والسنة مع مراعاة ضرورة البد منها وهي وجود فاصل أو ثغرة تفصل القرآن عن الواقع إذ
القرآن يتعامل مع الكليات تاركا لنا جزئيات الواقع ووجود هذه الثغرة بين الكليات
والجزئيات هي التي تشكل مجال تفاعل اإلنسان المخلوق مع خالقه.

1
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لكن السؤال الملح الذي يطرح نفسه كيفية استخالص هذه الرؤية وكيفية تفعيلها
وتعاملها مع الظواهر؟ أو ما هي الخطوات اإلجرائية التي يقترحها "المسيري" ألسلمة
المعرفة؟

الخطوات اإلجرائية نحو أسلمة المعرفة:
أ) النماذج:
تتعلح الخطوة التأسيسية األولى لمسألة النموذج بتطوير النموذج المركب في مسألة
المعرفة؛ وهو نموذج منفتح وتعددي وفضفاض" والنماذج المركبة ترفض الواحدية (المادية أو
الروحية) وتنطلح من اإليمان بأن هناك ثنائية أساسية في الكون هي ثنائية اإلنسان والطبيعة
 /المادة التي تفصل بينهما مسافة ال يمكن اختزالها أو إلغاؤها؛ فالعالم مكون من أكثر من
جوهر واحد وهذا يعود إلى أن المبدأ المنظم للكون ومن ثمة مركزه ( اإلله المثل األعلى
القيم غير المادية ) ليس كامنا في المادة و إنما متجاوز لها وللعالم .و نجد اإلنسان كائنا
مختلفا عن الطبيعة  /المادة متمي از عنها بسبب تركيبته (وهي تركيبة مصدرها اإلنسان نفسه
في المنظومة اإلنسانية الهيومانية ومصدرها القبس اإللهي في اإلنسان في المنظومة
التوحيدية ) فالجانب الرباني في اإلنسان لصيح تماما بمنسانيته".1
وبعد هذه المرحلة يشرع "المسيري" في مسألة تأسيس النماذج المعرفية؛ إذ يتبين أن
ثمة مصادر تراتبية ُيستقى منها النموذج هي القرآن والسنة ثم التفسيرات المختلفة ثم
الممارسات اإلسالمية السابقة .من هذه المصادر ي َّ
ولد النموذج األكبر الذي يجيب عن
ُ
األسئلة الكلية التي تدور حول طبيعة اإلنسان وعالقته باإلله وبالكون وهو يتسم بأعلى قدر
من الشمولية والتجريد .وبعد ذلك واستنادا إلى النموذج األكبر يتم توليد نماذج فرعية لكل
العلوم؛ الطبيعية واإلنسانية وتتسم بقدر أقل من الشمولية والتجريد مقارنة بالنموذج األكبر.
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وبعد هذه المرحلة يتم "توليد المعارف" وذلك بتطبيح النماذج الفرعية اإلسالمية على الحاالت
المختلفة في العلوم اإلنسانية والطبيعية وتتم التجارب من خالل هذه النماذج الفرعية.

ب) العقــــــــــل:
مشروع إسالمية المعرفة يرفض العقل المادي ويدعو إلى أن تكون وظيفته معرفة ه
أوال ألن العقالنية اإلسالمية ترفع من قيمة التعقلية باعتبارها قناة معرفة قوية لمعرفة حقائح
التوحيد؛ إذ من دون العقل ال تُعرف حقيقة الشرع لذلك كان المطلب اإللهي األول والواجب
اإللهي األول هو" المعرفة" معرفة ه ومعرفة اإلنسان نفسه وعالقاته المتنوعة وهذه
المعرفة منطلقها األساس هو "النظر العقلي".وبذلك كان النظر العقلي المطلب اإللهي األول
من اإلنسان إذ بدونه ال يمكن بناء أي مطلب آخر .أي أن العقل سبيل موصلة إلى اإليمان
بالتوحيد لكنه ال يجزم في أمور الغيب ألنها ليست من اختصاصه وهذا ال يعني انتهاء دوره
وانما فتح باب االجتهاد أمامه.1
بتتبع هذه الخطوات يتغير هدف المعرفة من تعظيم الواقع المادي إلى تعظيم ه
الواحد األحد والتوصل إلى الحكمة التي تقودنا إلى معرفة ه؛ ألن هدف المعرفة في اإلسالم
دائما السعي إلى إثبات وحدانية ه تعالى وهو المطلح وما دونه نسبي.
كانت هذه أهم األفكار والمبادئ التي أراد "المسيري" أن يؤسس بها لمشروع إسالمية
المعرفة وينهض به وهي أفكار تطبيقية أكثر منها نظرية ألن ما ينقص المعاهد القائمة
على مثل هذه المشاريع -في نظره – ليس المادة العلمية النظرية وانما كيفية تفعيلها وجعلها
تنتج على أرض الواقع .والسؤال الذي يطرح نفسه هو :ما مدى نجاعة ما يطرحه "المسيري"
وما يطرحه المعهد للعالمي للفكر اإلسالمي القائم حول مشروع إسالمية المعرفة؟ هل سيؤتي
ثمره مستقبال أم سيبقى مجرد أحالم ومشاريع على أوراق خاصة ونحن نشهد تزايد هيمنة
المعرفة الغربية على العالم؟ وهل إسالمية المعرفة سترد الدين للعلم فعال؟ وستحرر العلم من
البوتقة الضيقة وستحرر اإلنسان نفسه وتتجه به إلى مقامي الكوني؟
1
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ها هو البح

يبل منتهاه بعد أن طاف حول عدة إشـكاليات ليرسـو فـي األخيـر علـى

مجموعة من النتائج دون أن يدعي بأنـه أحـاط بالموضـوع إحاطـة كليـة ,بـل إنـه يبقـى بحاجـة
إلى مزيد من الدراسات التي تثريه وتتعمح فيه.
وقــد جــاء هــذا البح ـ

ليرفــع اللــبس عــن قضــية تنبــع مــن صــميم عص ـرنا تتمثــل فــي

انفصــال المعرفــة الحديثــة عــن الــوحي والقــيم وقــد تــم تطعــيم هــذه القضــية بــآراء "عبــد الوهــاب
المسيري" فيها والبديل المعرفي الذي يطرحه.
وقد خلص البح

إلى مجموعة من النتائج نذكرها حسب ترتيب الفصول .فقـد توصـل

المــدخل بعــد بحثــه فــي المعرفــة فــي الســياق الفلســفي العربــي والغربــي إلــى اكتشــاف االخــتالف
بينهما كما خلص إلى أن العالقة بين المعرفة والوحي فـي المنظومـة المعرفيـة الغربيـة عالقـة
قلقــة ومتــوترة ال مجــال فيهــا للتكامــل؛ إذ يســعى أحــدهما للهيمنــة علــى اآلخــر عكــس مــاهو
موجود في السياق اإلسالمي .وهذا الصراع بين العلـم والـدين ضـارب بجـذوره فـي تـاريف الفكـر
الغربي لكنه برز إلى الوجود بصـفة الفتـة فـي العصـر الحـدي

نتيجـة عـدة تراكمـات ونتيجـة

تهيؤ ظروف معينة.
وفي الفصـل األول وبعـد التطـرق إلـى المقـدس فـي الثقـافتين الغربيـة والعربيـة تبـين أن
المقــدس يختلــف مــن ثقافــة إلــى أخــرى وعلــى وجــه الخصــوص مــا تعل ـح بعالقتــه بالــدنيوي.
إضــافة إلــى أن نــزع القداســة عــن العــالم يـرتبط ارتباطــا مباشـ ار بنــزع القداســة عــن الكــون ككــل
إضــافة إلــى االنتشــار غيــر المســبوق للتصــور العلمــي الــذي فــاق انتشــار التصــورين اآلخ ـرين؛
الفلسـفي والـديني .وبمـا أن التصـور هـو الـذي يحــدد نـوع المعرفـة( إمـا مقدسـة أو معلمنـة) فــمن
المعرفــة الحديثــة فــي معظمهــا جــاءت نتيجــة لطغيــان التصــور العلمــي لــذلك فهــي غالبــا مــا
تكون معلمنة؛ مادامت تفك االرتباط بينها وبين الوحي.
وفي الفصل الثاني حاول البح

أن ينقب عن البداية الفعلية لعلمنة المعرفـة فتوصـل

إلى أن بداياتها الفعلية تنبثح من العصر اليوناني وقد تزايدت حدتها بالتـدريج عبـر العصـور
إلــى غايــة الوصــول إلــى العصــر الحــدي  .ولعــل الســبب الـرئيس فــي علمنــة المعرفــة نــاتج عــن
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التضييح الذي مارسته الكنيسة على مدار عصور طويلة والذي أجج صحوة رجال اإلصالح
الديني ورفع من رغبة العلماء في فك عقال هذه القيود والتمرد كليا على الدين وحتـى القـيم.
وهــذا مــا أدى إلــى توســع مفهــوم نــزع القداســة مــن المعرفــة ؛ مــن تهمــيش المعرفــة للــدين إلــى
فصلها كليا عن القيم واالعتداد بمبدأ القوة والمصلحة .ومن هنا ُفتح الباب الواسع أمـام العلـم
التجريبي المنفصل عن القيمة والتقنية حتى صا ار بمثابـة الـوثن المعبـود فـي عصـرنا .وهـذا مـا
أثــار حفيظــة كثيــر مــن النقــاد والمفك ـرين وعلــى أرســهم عبــد الوهــاب المســيري الــذي دعــا إلــى
أسلمة المعرفة كبديل معرفي يسعى إلى التوفيح بين الـدين والعقـل والمقـدس وتطويـع المعرفـة
لخدم ــة البشـ ـرية وته ــذيب اإلنت ــاج البش ــري ف ــي العل ــوم الحديث ــة ليتوافـ ـح م ــع حيثي ــات الرؤي ــة
اإلسالمية.
وتن ــدرج د ارس ــته لعلمن ــة المعرف ــة ض ــمن د ارس ــته النقدي ــة للحداث ــة الغربي ــة .وق ــد توص ــل
الفصل األخيـر إلـى أن السـبب األساسـي الـذي أدى إلـى نـزع القداسـة مـن المعرفـة الغربيـة مـن
منظور"المس ــيري" يتمث ــل ف ــي تبن ــي المنظوم ــة المعرفي ــة الغربي ــة للنم ــوذج اإلد اركـ ـي الم ــادي
والتوسل بالعقل األداتي.
ولمـا كـان المســيري يـؤمن بـأن التوســل بالنمـاذج اإلدراكيــة فـي فهـم الظـواهر يـؤدي إلــى
تولي ــد المع ــارف فمن ــه اعتب ــر القـ ـرآن الكـ ـريم والس ــنة النبوي ــة نبع ــين أساس ــيين لتولي ــد النم ــاذج
اإلدراكية التي تساعد على فهم مختلف الظواهر.
وبما أن اإلسالم دين كوني شمولي وبما أن القرآن والسنة ينضـحان باإلنسـانية فـمن
أسلمة المعرفة عند "المسيري" هي باألساس أنسنة .ورؤيته للمعرفة ليسـت صـادرة عـن تصـور
دينــي فحســب وانمــا عــن تصــور فلســفي إنســاني حكمــي روحــي .لــذلك يمكــن اعتبــار أســلمة
المعرفة عنده مشـروعا معرفيـا يتجـاوز النظـرة العقديـة والتعصـب الـديني أو الطـائفي ويتجـاوز
كل تحيز أو إقصاء.
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وتبقــى قضــية علمنــة المعرفــة أو تقديســها قضــية نســبية قابلــة للتغيــر عبــر الــزمن ألن
التاريف أثبت لنـا دومـا أن صـعود أي نمـوذج معرفـي يسـاهم فـي نـزول نمـوذج آخـر .لـذلك فقـد
يبزغ النموذج المقدس يوما ويأفل النموذج المعلمن.
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القرآن ال ريم :برواية حفص عن عاصم.
قائمة المصادر و المراجع:
أوال :المصادر:
 .2سوزان حرفي حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري-الحداثة والعلمانية والعولمة-
دار الفكر دمشح ط.2332 2
 .2عبد الوهاب المسيري :العلمانية تحت المجهر عزيز العظمة دار الفكر دمشح
ط. 2333 2
-الفلسفة المادية وتفكيك اإلنسان دار الفكر المعاصر دمشح سوريا ط2

.2

.2332
-موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية نموذج تفسيري جديد دار الشروق ج2

.2

ط.2222 2
-إسالمية المعرفة-في النماذج المعرفية واألسئلة الكلية-أفكار وتصورات-

.1

مخطوط.
-العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة دار الشروق إفريقيا القاهرة مصر مج2

.2

ط.2332 2
.2

-دراسات معرفية في الحداثة الغربية مكتبة الشروق الدولية ط.2332 2

.1

-العلمانية و الحداثة و العولمة دار الفكر ط.2332 2

.2

دفاع عن اإلنسان دراسة نظرية و تطبيقية في النماذج المركبة دار الشروقط.2332 2

.23

-نيتشه فيلسوف العلمانية األكبر على الرابط:

https://awraqfalsafiya.wordpress.com/2009/07/12/

ثانيا :المراجع:
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-2ال تب العربية و المترجمة:
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد :فصل المقال في تقرير ما بين الحكمة

.2

والشريعة من االتصال دار المشرق المطبعة الكاثوليكية بيروت لبنان دط دت.
.2

أبو نصر الفارابي :الجمع بين رأي الحكيمين موفم للنشر دط .2222

.2

أحمد فؤاد باشا فلسفة العلوم بنظرة إسالمية دار المعارف القاهرة ط2

.2212
إدغار موران :هل نسير إلى الهاوية :تر :عبد الرحيم حزل إفريقيا الشرق

.2

دط .2322
إدموند هورسل :أزمة العلوم األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية تر:

.1

اسماعيل المصدق المنظمة العربية للترجمة بيروت لبنان ط.2331 2
.2
بينان

أزمة العلم المعاصر :إعداد فريح شبكة العالم الثال

ورابطة المستهلكين في

ماليزيا تر:هبة ناصر المركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية ط.2321 2

.2

أكرم مطلك محمد :ولييم جيمس و البراغماتية موسوعة األبحا

الفلسفية

للرابطة العربية األكاديمية للفلسفة الفلسفة الغربية المعاصرة-صناعة العقل الغربي من
مركزية الحداثة إلى التشفير المزدوج-منشورات االختالف ط 2ج.2322 2
.1

ألبيرت أشقيتسر :فلسفة الحضارة تر:عبد الرحمان بدوي المؤسسة المصرية

العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر دط .2222
.2

إلياس بيلكا :العقل والغيب :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي-دراسة في حدود

المعرفة البشرية-الواليات المتحدة األمريكية ط.2331 2
.23

اميل برهييه :تاريف الفلسفة الغربية-العصر الوسيط والنهضة-تر :جورج

طرابيشي دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت لبنان ط 2ج.2211 2
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.22

إيمانويل كانط :مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة-متبوع بأسس ميتافيزيقا األخالق-

موفم للنشر دت  2222الجزائر.
.22

برتراند راسل :النظرة العلمية تر:عثمان نويه دار المدى للثقافة و النشر

ط.2331 2
.22

بييردوكاسيا :الفلسفات الكبرى تر :جورج يونس منشورات عويدات

بيروت ط.2212 2
.22

توم بوتومور :مدرسة فرانكفورت :تر :سعد هجرس دار أويا بنغازي ليبيا

ط.2
.21

جعفر عباس حاجي :نظرية المعرفة في اإلسالم-دراسة مقارنة ألهم األسس

والمفاهيم المتعلقة بنظرية المعرفة في اإلسالم وبقية المذاهب الفلسفية األخرى-مكتبة
األلفين الكويت ط.1986 2
.22

حسان الباهي جدل العقل و األخالق في العلم إفريقيا الشرق المغرب دط

.2332
.22

حسين علي ما هي الفلسفة دار التنوير بيروت لبنان دط .2322

.21

راجح عبد الحميد الكردي نظرية المعرفة بين القرآن و الفلسفة المعهد

العالمي للفكر اإلسالمي فرجينيا و.م.أ ط.2222 2
.22

رضا سعادة :الفلسفة ومشكالت اإلنسان-منافذإلى الحقيقة والحرية والعدالة

االجتماعية-دار الفكر اللبناني بيروت ط.2223 2
.23

روبن آبيل:اإلنسان هو المقياس-دعوة صريحة لدراسة المشكالت األساسية

في الفلسفة -تر:مصطفى محمود المركز القومي للترجمة القاهرة ط2322 2
.22

روجيه كايوا :اإلنسان والمقدس تر:سميرة ريشا المنظمة العربية للترجمة

بيروت لبنان ط 2323 2ص.12
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.22

ريشارد تارناس :آالم العقل الغربي– فهم األفكار التي قامت بصياغة نظرتنا

إلى العالم – تر :فاضل جكتر ط 2323 2مكتبة العبيكان الرياض دار الكلمة
أبوظبي.
.22

زكي محمود نجيب نظرية المعرفة مطابع و ازرة اإلرشاد القومي مصر

دط .2212
.22

الزواوي بغورة وآخرون :مدخل جديد إلى فلسفة العلوم (دراسة تاريخية نقدية

مع نصوص مترجمة ) مطبوعات جامعة منتوري قسنطينة.
.21

سالم يافوت :إبستيمولوجيا العلم الحدي

دار توبقال للنشر ط2331 2

الدار البيضاء المغرب.
.22

سعدون محمود الساموك الفلسفة اإلسالمية دراسات نقدية منتخبة

األكادميون للنشر والتوزيع عمان األردن ط.2332 2
.22

سمير أبو زيد :العلم و النظرة العربية إلى العالم التجربة العربية و التأسيس

العلمي للنهظة مركز دراسات الوحدة العربية البصرة العراق بيروت لبنان ط2
.2332
.21

سيد حسين نصر :الحاجة إلى علم مقدس تر :حمادة أحمد علي وعمر

نورالدين دار نيوبوك للنشر والتوزيع القاهرة مصر ط.2322 2
.22

سيد محمد نقيب العطاس :مداخالت فلسفية في اإلسالم والعلمانية تر:

محمد طاهر الميساوي دار الفجر (ماليزيا) دار النقاش(عمان األردن) ط.2333 2
.23

سيف الدين عبد الفتاح العولمة واإلسالم رؤيتان إلى العالم دار الفكر

دمشح ط.2332 2
.22

ضياء حبيب توفيح :مصادر المعرفة في الفلسفة اإلسالمية المعاصرة ط2

 2323دار دجلة عمان.
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.22

طه عبد الرحمن :سؤال األخالق– مساهمة في النقد األخالقي في الحداثة

الغربية المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب ط.2333 2
.22

طه عبد الرحمن :سؤال العمل– البح

عن األصول العلمية للفكر والعلم

المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب ط.2322 2
.22

عادل مصطفى :فهم الفهم مدخل إلى الهيرمينوطيقا-نظرية التأويل من

أفالطون إلى جادامر-دار رؤية القاهرة مصر ط.2332 2
.21

عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة المؤسسة العربية للدراسات والنشر

بيروت ط 2ج .2212 2
.22

عبد الرزاق بلعقروز :مداخل مفهومية إلى مباح

العالم الحقيقة والقيم الفعل مركز نماء للبح
.22

فلسفية وفكرية الدين رؤى

والدراسات بيروت ط2322 2

عبد الرزاق بلعقروز :قوة القداسة -تصدع الدنيوة و استعادة الديني لدوره-

منتدى المعارف ط.2322 2
.21

عبد الرزاق بلعقروز :مدخل إلى الفلسفة العامة منشورات االختالف ط2

2321
.22

عبد العال عبد الرحمن عبد العال :اإلنسان لدى فالسفة اليونان في العصر

الهيليني دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر مصر دط دت.
.23

عبد الغني بارة :الهرمينوطيقا و الفلسفة-نحو مشروع عقل تأويلي منشورات

االختالف الجزائر العاصمة الجزائر الدار العربية للعلوم بيروت لبنان ط.2331 2
.22

علي أحمد مدكور :نحو الخالص النهائي رموز ضمن مؤتمر الرؤية

اإلسالمية وانعكاساتها على التربية في الفترة  22 22أفريل  2331كلية التربية جامعة
الزقازيح  /المعهد العالمي للفكر.
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.22

العمري حربوش إبستيمولوجيا الطب والبيولوجيا في فلسفة فرانسوا داغوني

دار األيام للنشر و التوزيع عمان األردن ط.2322 2
.22

غنارسكيربك نلزغيلجي :تاريف الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن

العشرين تر :حيدر حاج إسماعيل المنظمة العربية للترجمة بيروت لبنان ط2
.2322
.22

فتحي حسن ملكاوي :منهجية التكامل المعرفي-مقدمات في المنهجية

اإلسالمية -المعهد العالمي للفكر اإلسالمي الواليات المتحدة األمريكية ط. 2322 2
.21

كليفورد كيرتز :تأويل الثقافات تر :محمد بدوي المنظمة العربية للترجمة.

.22

لوسيان غولدمان :اإلله الخفي تر :زبيدة القاضي منشورات الهيئة العامة

السورية للكتاب دمشح .2323
.22

محمد إقبال :تجديد التفكير الديني في اإلسالم تر:عباس محمود دار

الهداية القاهرة ط.2333 2
.21

محمد الجوة :الحقيقة المقدسة ضمن كتاب االنسان المقدس دار محمد علي

الحامي تونس.
.22

محمد الشيكر :هايدغر وسؤال الحداثة دار إفريقيا للشرق الدار البيضاء

المغرب دط .2332
.13

محمد شوقي الزين :الثقاف في األزمنة العجاف "فلسفة الثقافة في الغرب

وعند العرب" منشورات اإلختالف ط.2322 2
.12

محمد هشام :في النظرية الفلسفية للمعرفة-أفالطون -ديكارت_كانط -إفريقيا

الشرق المغرب .2332
.12

محمود زيدان نظرية المعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب

المعاصرين مكتبة المتنبي دط . 2322
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.12

ممدوح الشيف :عبد الوهاب المسيري من المادية إلى اإلنسانية اإلسالمية

مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي بيروت لبنان ط.2331 2
.12

ميرسيا إلياد:المقدس والمدنس تر :عبدالهادي عباس المحامي دار دمشح

للطباعة والنشر و التوزيع ط.2211 2
.11

نورالدين الزاهي :المقدس اإلسالمي دار توبقال الدار البيضاء المغرب

ط. 2331 2
.12

نورالدين الزاهي :المقدس والمجتمع دار إفريقيا الشرق المغرب دط

.2322
.12

هاني عبد الستار فرح :مفهوم الرؤية الكلية-منظور فلسفي ومضامين

منهجية مؤتمر الرؤية اإلسالمية وانعكاساتها على التربية كلية التربية جامعة الزقازيح
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي .2331
.11

هربرت ماركيوز اإلنسان ذو البعد الواحد دار األداب بيروت ط2

.2332
.12

وجيه قانصو النص الديني في اإلسالم من التقسيم إلى التلقي دار الفارابي

بيروت ط.2322 2
.23

ولتر ستيس :الدين والعقل الحدي

تر إمام عبد الفتاح إمام دار التنوير

بيروت ط.2332 2
.22

وليم كيلي رايت :تاريف الفلسفة الحديثة :تر :محمود سيد أحمد دار التنوير

بيروت لبنان ط.2323 2
.22

يحي هويدي :قصة الفلسفة الغربية دار الثقافة القاهرة دط . 2222

.22

يوسف تيبس :التصورات العلمية للعالم-قضايا واتجاهات في فلسفة العلم

المعاصرة-دار الروافد الثقافية ناشرون ط.2322 2
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.22

يوسف كرم :العقل والوجود مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة القاهرة

مصر .2322
.21

يوسف كرم :تاريف الفلسفة األوروبية في العصر الوسيط مؤسسة هنداوي

للتعليم والثقافة مصر دط دت.
.22

يوسف كرم :تاريف الفلسفة الحديثة مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة .دط دت.

.22

يوسف كرم :تاريف الفلسفة اليونانية مكتبة الدار العربية للكتاب دط دت.

-2المعاجم و الموسوعات:
 .2اندريه الالند :موسوعة الالند الفلسفية ترجمة خليل أحمد خليل منشورات عويدات
بيروت باريس ط.2332 2
 .2اندريه الالند :موسوعة الالند الفلسفية المجلد الثال

منشورات عويدات بيروت

باريس.
 .2ابن منظور :لسان العرب المحيط :دار الجيل بيروت دار لسان العرب بيروت
ط 1مادة قدس.
 .2جار ه أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري :أساس البالغة دار الفكر بيروت
لبنان ط.2332 2
 .1جميل صليبا  :المعجم الفلسفي دار الكتاب اللبناني دط ج2212 2م.
 .2جميل صليبا :المعجم الفلسفي دار الكتاب اللبناني ط 2ج.2222 .2
 .2مصطفى حسيبة :المعجم الفلسفي دارأسامة للنشر و التوزيع عمان االردن ط2
.2332
 .1يوسف خياط :معجم المصطلحات العلمية والفنية عربي فرنسي أنجليزي التيني
المجاد السابع دار الجيل بيروت دارلسان العرب بيروت دط دت.
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 -2المقاالت:
 .2إيهاب عبد الرحيم محمد :اإلطار األخالقي ألبحا

الجينوم و الهندسة الوراثية

البشرية مجلة عالم الفكر ع 2م 21أكتوبر ديسمبر .2332
 .2التيجاني القماطي :المقدس و العنف مجلة دراسات فلسفية الجمعية الجزائرية
للدراسات الفلسفية ع.2321 2
 .2بسام الجمل :اإلصالح الديني الحدي

بأوروبا مفهوما و مسا ار تاريخيا ( مقاربة

تفهمية نقدية ) مؤسسة مؤمنون بال حدود.
 .2جمال فزة :وضع حد في ما بين الدين والعلم من جدب وشد أو في الرد على أسلمة
العلوم مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحا

سبتمبر .2322

 .1جميل حمداوي :علم االجتماع بين الفهم والتفسير مجلة المنهاج ع  21مركز
الغدير للدراسات اإلسالمية  2322بيروت لبنان .
 .2خالد قطب :العلم في سياقه اإلنساني-أوراق فلسفية-مصر ع.2331 22
 .2سيد حسين نصر :المعرفة واألمر القدسي ضمن مجلة-قضايا إسالمية معاصرة-
مركز دراسات فلسفة الدين وعلم الكالم الجديد لندن العدد.2332 22
 .1الطيب بوعزة :الرؤية إلى العالم بوصفها أداة إجرائية لقراءة تاريف الفكر الفلسفي
مجلة "تبين" المركز العربي لألبحا

ودراسات السياسات ع .1

 .2فوزية ضيف ه :ما معنى أن يكون الحدس عند برغسون منهجا للتفكير مؤسسة
مؤمنون بالحدود للدراسات واألبحا

 32ماي .2321

 .23لونيس بن علي :النقد والمقدس -في انزالقات النقد -من نقد الدين إلى النقد الديني.
 .22المقدس بين العادة والمعتقد :مجلة الثقافة الشعبية فصلية علمية متخصصة
البحرين ع .2331 2
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 المقدس مجلة دراسات فلسفية مجلة محكمة نصف سنوية تصدر: منوبي غباش.22
.2321  أفريل2 عن الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية ع

: المراجع باألجنبية:ثالثا
1. Jaque Chamberland: Nietzsche et les sciences socials, fevrier,1989.
2. Louis-marie morfaux :vocabulaire de la philosophie et de sciences
humaines,Armand Colin,Paris,1980,1999.
3. Marcel Gauchet et les sciences hummaines , Du désenchantement
du monde a la crise de la democratie .

:  المواقع اإلل ترونية:رابعا
https :// ar.wikipedia.org/wiki : نزع السحر عن العالم على الرابط: .2
2. http// ar.wikipedia.org/wiki.
3. http//fr .wikipedia.org./wiki/max Wiber et
http://frwikipedia.org./wiki/Marcel Gauchet .
4. http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title
5. http://www.francescoconiglione.it/Francesco_Coniglione/Attivita_dottorato
_2011_files/Charles,%20Gauchet%20texte%2006-10-11.pdf.
6. http://www.siironline.org/alabwab/alhoda-culture/019.html
https://archive.aawsat.com/details.asp?article=177717&issueno=8972#. .2

أسلمة المعرفة هل تقودنا نحو اإلسالم الشمولي

8. https://manshoor.com/people/nietzsche-marx-freud-philosophy/ 32
2321/23/
9.

https://suhairwashalia:wordpress.com/2011/05/08/

10.

www.cntrl.fr/definition/désenchantement.
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:ملخص
يوصف عصرنا بأنه مادي؛ إذ تم فيه تهميش اللجوء إلى ه واإلحالة إلى الروح و في هذا
ُّ رفض للتعالي و
اللحمة بين العقل و عناصر أخرى من جنس الطبيعة الجمالية و الروحية لانسان
فكان نتيجة ذلك الوقوف على مشارف عالم ُمعلمن منزوع القداسة و من أبرز و أقوى المجاالت التي
تتجلى فيها نزع القداسة نجد المنظومة المعرفية؛ التي شهدت بدورها تحوالت في عالقتها بالدين و بكل
.ما هو مقدس

و تأتي هذه الدراسة محاولة لرفع اللبس عن معنى "نزع القداسة" و محاولة لكشف أسباب التوتر

بين المعرفة و القداسة في المنظومة المعرفية الغربية و كذا الكشف عن المسار التاريخي لعلمنة
رؤية المفكر المصري "عبد الوهاب

 كما يستعرض البح.المعرفة وفصلها عن أوشاجها المقدسة

 و يعرج على.المسيري" حول هذه القضية و يبين تجليات نزع القداسة من المعرفة الغربية عنده

 كما. الذي يمثل محاولة و رغبة في وصل المعرفة بالمقدس-إسالمية المعرفة- مشروعه البديل
 عن مدى مصداقية هذا المشروع و ما مدى إمكانية تحقيقه على أرض الواقع و- البح- يتساءل

.قدرته على رأب الصدع بين المعرفي و المقدس

في األخير تأمل هذه الدراسة في أن يعود المقدس ليخيم على العالم و يلتحم بالمعرفة فيتم بذلك

 و ما السبيل إلى ذلك إال بالتعامل بعقل منفتح بعيدا عن.إنقاذ اإلنسان من مخاطر المعرفة المعلمنة
.همجية العقل األداتي و كذا بتفعيل القيم و المقدسات

. المعرفة نزع القداسة تصور العالم إسالمية المعرفة:ال لمات المفاتيح
Résumé:

Notre époque est jugée de matérielle car le refuge auprès de Dieu et le recours à
l’âme y sont écartés, ce qui consiste un rejet de la sublimation et du rapport solide entre la
raison et d’autres éléments de la nature esthétique et spirituelle de l’Homme : le fait qui
mène à une science laïcisée et désacralisé. « Le système de connaissance » est parmi les plus
importants domaines dans lesquels la désacralisation se manifeste. Il connait à son tour
des changements dans sa relation avec la religion et avec tout ce qui est sacré.
Cette étude vient pour essayer d’élucider « la désacralisation » et de découvrir les
causes de la tension entre la connaissance et la sacralisation dans le système de
connaissance occidental. Egalement, elle cherche à dévoiler le parcours historique de la
laïcisation de la connaissance et de sa séparation de ses liens sacrés.
Ainsi, cette recherche étudie la vision du penseur égyptien « Abd alWahab
AlMoussiri » sur cette question et met le point sur son image de la desenchantement de la
connaissance occidentale. Par la suite, elle passe à son nouveau projet : « l’islamisation de la
connaissance » qui représente un effort de lier la connaissance au sacré.
Finalement, cette étude espère le retour du sacré et son union avec la connaissance,
de sorte de sauver l’Homme des dangers de la connaissance laïcisée. Cela n’est possible que
par le recours à un esprit ouvert loin de la raison instrumentalisée et par revivre les valeurs
et le sacré.
Mots clés: la connaissance, desenchantement, conception du monde, l’islamisation de la
connaissance .
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