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وحین . إذن لیست أزمة البدیل الحضاري أزمة أوروبیة بقدر ما ھي أزمة عالمیة، في حدود التحول الجاري باتجاه ھذه العالمیة"
قد أصبحت األرضیة الفكریة مشتركة، . حلول، فإن المسألة ال تتعلق بنا بمقدار ما تتعلق بالوضعیة العالمیة ككلنحاول إیجاد ال

قد أسقطت التجربة العالمیة نفسھا .. والتفاعل عضویا موحدا، وھكذا یصبح البدیل ألزمة الالھوت األرضي بدیال عالمیا ولیس محلیا 
جتماعیة الحدیثة على األقل، وبالتالي فإن االختیار ال بد أن یأتي عالمیا وإال اندثر مع الخصوصیة علینا، واندمجنا بـھا عبر قوانا اال

" .المندثرة

محمد أبو القاسم حاج حمد

ترمي ھذه المداخلة إلى محاولة تشریح بعض البنى المستترة في خطابات فكریة عربیة جدیدة، یروم أصحابـھا تطبیق إستراتیجیة ذات 
ج؛ من جھة نقد األسس المعرفیة التي تطال العقل الغربي، ومن جھة محاولة تأثیل وتأصیل لقاعدة معرفیة عربیة، بعیدة كل بعد مزدو

إذن سینحو ھذا المقال منحى نقدیا بالمعنى الكانطي، ینظر في . البعد عن االستالب الفكري أو ما یطلق علیھ البعض مصطلح التغریب 
إلجرائیة والحدود المنھجیة، وكي نفھم غائیة النزعة النقدیة في ھذا البحث، سنبدأ بمثال یعكس ھذا االتجاه األسس المعرفیة واآللیات ا

اإلیدیولوجیا العربیة "ویضيء لنا الطریق لمساءلة الخطابات النقدیة التأصیلیة، یقول المفكر العربي عبد هللا العروي في كتابھ 
، أول ما ینطلق، مما یالحظ مباشرة من عملیة التمایز الجاریة في مجتمعنا، وإنما یستبق ال ینطلق فكر أي من دعاتنا": "المعاصرة

ھذا واقع ال یجب التغافل عنھ إن كنا نرید . نتائجھا المنطقیة اعتمادا على ما توحي بھ إلیھ بنیة خارجیة، وبالضبط بنیة الغرب الحدیث
.)1(" أن نمسك بمبعث الحداثة والتطور عندنا

مال مصطلح البنیة في ھذا القول لھ داللة ال یمكن المرور علیھا دون التفكیرفي أبعادھا وحیثیاتـھا؛ فكتاب العروي محاولة إن استع
الشیخ والزعیم وداعیة التقنیة، وعلى الرغم من االختالف الماھوي : لمتابعة كل أشكال اإلیدیولوجیا العربیة، انطالقا من ثالثة ممثلین 

في مستوى السطوح الخطابیة، بین الشیخ صاحب النموذج التراثي، والزعیم صاحب النزعة التلفیقیة، والتكنوقراطي والفكري المتواجد
صاحب النموذج التغریبي اللیبیرالي، فإننا مع العروي نكتشف بأن ھنالك بنیة واحدة مضمرة مشتركة تساھم في صنع ھذه المتمثالت 

تطابقیة الوجود مع اآلخر، وتضادیة الوجود مع اآلخر، لھذا یمكن اعتبارالفكرالعربي : لى ثنائیة الثالث كلیة، وھي بنیة عالئقیة تقوم ع
.رھین ما یمكن أن نطلق علیھ الغیریة المانویة

عندما یحاول داعیة التقنیة أن یرى في الغرب نموذجا تطوریا مادیا، مثاال حیا للحضارة فإنھ یجعل الغرب كحضور، ویحلم بھ كتطابق 
یتري، ألنھ ظن بأن حذو القدة بالقدة یدفع بالثقافة العربیة إلى األمام وینزع عن عجالت الحضارة صدأ السنین، لألسف تولد ھذه سم

النظرة وعیا زائفا وأدلوجة ساذجة، لماذا؟، ألن داعیة التقنیة ال یفّرق بین الوجھ التنویري والوجھ اإلمبریالي للغرب، ال یفّرق بین 
أي محاولة تألیة ومكننة اإلنسان والعالم بقوانین Le scientismeیة وعقالنیة مادیة، ال یفّرق بین العلم والعلمویة عقالنیة إنسان

، وزیادة على ذلك، ال یستطیع ھذا الممثل تبیئة معطیات الحضارة !!الضرورة، بتعبیر آخر وأخیر ال یفّرق بین المیتافیزیقا والفیزیقا 
.، ألن مركز جاذبیتھ یكون دائما الشمالالغربیة في حیزه الثقافي

إن آلیات إنتاج المعرفة عند الشیخ الذي یعیش في العصر الحالي تختلف من حیث األسئلة ومن حیث الھموم عن آلیات إنتاج المعرفة 
كم الغالب، والشیخ في التراث القدیم، وذلك الختالف الھیئة الحضاریة، الشیخ الحدیث في حكم المغلوب مثال، والشیخ القدیم في ح

القدیم ھذا، كان ال یحتاج إلى الخوف من قوة فكریة خارجیة كي یبلور خطابا، كانت القوة الوحیدة التي تدعوه ھي قوة التاریخ، أما 
ج الشیخ المعاصر فھو في جبھة الدفاع، لھذا نجد خطابھ یكتسي طابعا رفضیا وتخویفیا ودفاعیا، لھذا یكون في كثیر من األحیان خار

!.التاریخ 

من فصیلة منطق التوازي، ولكن لو نمعن النظر قلیال، فإننا ) الشیخ والتكنوقراطي(یبدو ـ ألول وھلة ـ أن العالقة السائدة بین الممثلین 
نلحظ تقاطعا جانبیا، یتبدى في أن كال الفصیلین اإلیدیولوجیین مرھونین بغیریة مانویة، الغرب موجود عند التكنوقراطي وجودا 

.حاضرا، وعند الشیخ وجودا صامتا

تغدو اإلیدیولوجیات العربیة انطالقا من ھذا الترھین، حبیسة خطاطات وسیناریوھات واستراتیجیات بؤرتـھا في كل األحوال الغرب، 
كل خطاب ال نستطیع ـ إذا لم نبدأ في تشریح ھذا التكبیل المعقد ـ إنتاج خطاب عربي حر، لھذا ال بد من تفكیك وكشف الحجب عن

یدعي التأصیل وھو غیر واع بالشعوره المعرفي من جھة، والبد من تشجیع سیكولوجیا التحفیزات التشریطیة في المعرفة، انطالقا، لم 
.التي اشتغل علیھا كثیرا فرانز فانون في المعذبون في األرض) بالفتح(مستعمر ) بالجر(ال؟ من الثنائیة اإلكلینیكیة المعقدة مستعمر

عملیة التشریط المعرفي عدة أشكال وتمثل بتجسیدات متباینة، تختلف توزیعاتـھا باختالف الظرفیات، لھذا فإن االرتكاز الدقیق تتخذ 
.على تاریخانیة المعرفة یساعدنا كثیرا على استجالء الخطاطات العامة إلرادة التأصیل المعرفي في الفكر العربي المعاصر

، *قاربات الفیلسوف محمد إقبال، والدكتور عبد الوھاب المسیري، والباحث محمد أبو القاسم حاج حمدلو نحاول المقارنة مثال بین م
فإننا سنالحظ بأن ھؤالء المفكرین یتقاطعون في ھم إرادة التأصیل، إذ یشتركون في محاولة تجاوز أزمة ما یطلق علیھ في نظریة 

ي كانت تعد إطارا اجتماعیا معرفیا، انطالقا من برادیغم جدید ظھر في النسبیة المطلقة، ویشّرحون ھذه األزمة الت: المعرفة
الفكرالغربي لتجاوز انغالق ودوغمائیة الوضعانیة، ومن المفكرین الغربیین الكبار الذین حاولوا ملیا صناعة ھذا البرادیغم الجدید نذكر

.اتش وكارل مانـھایم ومیخائیل باختینعلى سبیل المثال ال الحصر نیتشھ وھیدغر ودلتاي وماكس فیبر وجورج لوك

ال یتوقف تشریح ھؤالءالمفكرین الثالثة عند حدود االستعانة ببدائل اقترحھا الفینومینولوجیون، أو رواد المثالیة األلمانیة، أو 
ولكن باختالف . يالماركسیون؛ بل حاولوا إرساء دعائم نظریة بدیلة مستمدة من معطیات ذاتیة مبثوثة في الكیان العربي اإلسالم
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المعطیات التاریخیة وبتجدد األسئلة األنطولوجیة، نالحظ بأن البدیل اإلقبالي لھ شحنات أقرب إلى جاذبیة غرب الحرب العالمیة، 
.وشحنات المفكر السوداني محمد أبو القاسم حاج حمد أقرب إلى أسئلة الحرب الباردة، وشحنات المسیري أقرب إلى أسئلة العولمة

:والعلـم كرؤیـة تجزیـئیة للـواقع إقبـال

یعد كتاب تجدید الفكر الدیني في اإلسالم لمحمد إقبال كتابا محوریا في فكر ھذا الرجل، إذ نالحظ بأنھ عصارة فلسفیة ومعرفیة رھیبة 
رت أفكارأینشتاین، حض. للفكرالغربي، استعان بـھا إقبال لتغذیة العقل العربي اإلسالمي المستقیل، وإلعطاء بدیل إنساني كذلك

بقوة في ھذا الكتاب لمحاولة فھم معطیات أبعاد التجربة والفعل في الفكر العربي، خاصة عند .. وبرتراند رسل، وبرغسون، وویتھاید
.المتصوفة، ونخص بالذكر منھم الحالج

طلق علیھ اإلبیستیمولوجیون بالنسبیة یالحظ إقبال بأن جوھر أزمة العلوم التي كانت سائدة في الفكر الغربي عموما، تلخص في ما ی
، La totalitéالمطلقة، ویرجع سبب نتوء ھذه الظاھرة إلى فكرة موت المرجعیة القیمیة والتشكیك الوضعاني في مقولة الكلیة 

مقولة سنؤجل الحدیث عن مقولة موت المرجعیة القیمیة، ألنـھا عولجت بطریقة عمیقة في أفكار عبد الوھاب المسیري، وسنتناول 
.الكلیة في آراء إقبال

مع نـھایة القرن الثامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر، اكتسحت العلوم كل الحیاة في أوروبا، إلى أن وصفھا البعض بالظاھرة 
معرفة التي وبـھذا االكتساح الذي ولّد شرخا كبیرا في مقولة العالم واإلنسان والتاریخ والمعرفة، تراجعت كثیرا أنماط ال. العلمویة

.تتعكز على علوم ال تقوم على التجربة، بل تقوم على التجرید، ونقصد بذلك على وجھ الخصوص الفلسفة المیتافیزیقیة

قدیما كانت رؤیة اإلنسان . الكلیات: وبظھور العلمویة وقع إشكال كبیر، جرح أساس المعرفة التقلیدیة الممثل في البعد اإلحتوائي للكون
لیدیة، تنطلق من أن العالم الذي نعیش فیھ مغلق، ولھذا سیكون أساس المعرفة من طبیعة تطابقیة سمیتیریة، یروم للكون رؤیة أوق

فاعلوھا نسج صیغة لغویة تنسجم مع حیثیات الكون التام أو المغلق، لھذا أصبحت مقولة الكلیة ـ في منطق أرسطو مثال ـ دعیمة 
.الحظ على ھذه الكلیة أنـھا سكونیةجوھریة لمحاولة فھم الكینونة، وأھم ما ی

مع مجيء فیزیاء نیوتن، وتحّول مركزیة الكون؛ إذ غذت الشمس مركزا للكون بعدما كانت األرض في األزمنة القروسطیة، بقیت 
كا نیوتن بأن العالم مقولة الكلیة على قید الحیاة، ولكن اتخذت بعدا آخرا یمكن أن نطلق علیھ البعد الدینامي، إذ تطلعنا فیزیاء أو میكانی

الذي نعیش فیھ مغلق، ولكنھ غیر ساكن، بل تعجھ الحركة والصراع، كما علمتنا أفكار كوبرنیقس وغالیلي بأن تغییر مركزیة الكون 
م سیشكك نوعا ما في عالقة العقل بالكون، إذ ما كنا نعتقد بأنھ بسیط في العصور الغابرة أصبح معقدا، لھذا كان ال بد من إعادة فھ

.العقل من جھة، وفھم الطبیعة من جھة ثانیة، وفھم التفاعل الحاصل بین العقل والطبیعة من جھة ثالثة

مع بدایات القرن العشرین حصل شرخ ثالث في كوسمولوجیا المعرفة، بّین أینشتاین بأن العالم الذي نعیش فیھ ال یحتوي على مركز 
في مجرة التبان، وھذه المجرة ال تشكل سوى مجرة واحدة من بلیارات المجرات العائمة في أصال، فالشمس سیارة مع كواكب 

فضاءات ال منتھیة، ال یمكن أن نحّدد كل عناصر ھذا الكون المفتوح إال بمنطق عالئقي نسبوي، في حین كان أساس تحدید نظرة 
.الكون التقلیدیة ینطلق بداھة من منطق ماھوي

بوي أفلت بالضرورة مقولة الكلیة، ألن مفھوم الھویة لم یعد صالحا كأداة إجرائیة یمكن بواسطتھا مقاربة عالم مع بروز المنطق النس
كما أن مفھوم القیمة الذي یعد إطارا مرجعیا من طبیعة تواصلیة وتشاركیة لم یعد صالحا كأرضیة خطابیة في عالم . مفتوح غیر منتھ

.یعیش الفضفاضیة التامة

من المفكرین والفالسفة الغربیین التصدي لھذا المنطق النسبوي الفضفاض، فمثال ـ انطالقا من ھذا السیاق ـ نفھم جیدا حاول الكثیر 
لماذا حاول مانـھایم أن یجعل اإلیدیولوجیا في تفاعلھا الجدلي مع الطوبى مقوما أساسیا لكي یفھم ویتعرف اإلنسان على العالم الذي 

في ھذا اإلطار العام ـ الذي كان سائدا في أوروبا، حاول من جھتھ أن یعطي حال لھذه المسألة، متخذا في أما عن إقبال ـ . یعیش فیھ
.ذلك طریقا جدیدا، یعد تركیبا معقدا لعدة اقتراحات أخرى

ا الفكر اإلنساني یرى إقبال، بدایة، بأن الفكر أو العقل لوحدھما ال یمكن أن یكونا مصدرا للمعرفة، ویالحظ بأن ھذا الخطأ كلف كثیر
عامة والفكر الغربي خاصة، ألن االعتقاد بأن العقل التجریدي لوحده مصدرالحقیقة سیؤدي ال محالة إلى خسارة كبیرة، یقول في ھذا 

كما تعودنا ] وھي حجج عقلیة صرف[ أتمنى أنني برھنت بطریقة مثلى وواضحة بأن الحجج األنطولوجیة والحجج الغائیة : "الصدد 
وسبب خیبة ھذین النوعین من الحجج أنـھما یقاربان الفكر دائما، كعامل یؤثر ویشتغل بطریقة برانیة . ، ال توصلنا إلى ما نرومھعلیھما

یعطینا ھذه المفھوم من الفكر في حالة من الحالتین مجرد نظرة آلیة، وفي الحالة الثانیة یخلق لنا غشاء سمیكا، ال یمكن . لمعاینة األشیاء
.)2(" ین المثالي والواقعياختراقھ ب

من : "انطالقا من نقد المبدأ االنطولوجي والمبدأ الغائي كمرتكزین في المعرفة، یقترح إقبال نـھجا آخرا في معاینات المعرفة، ألنھ 
ل أدواتـھا منظور ما، من الممكن اعتبار المعرفة، بعیدا عن فھمھا كمبدأ ینظم ویدمج أدواتھ من الخارج، كإرادة وطاقة وقوة تشك

إن الفكرة أو الفكرعلى العموم لیس غریبا عن الطبیعة األصلیة لألشیاء، ألنھ عمادھا األخیر ومكون جوھر . انطالقا من حیثیاتـھا
.)3(" وجودھا

ه، ھو ھنا تستشف مالمح تأثر إقبال بالفلسفة األمبریقیة االنجلوساكسونیة، إذ یصبح أساس المعرفة انطالقا من قولھ المذكور أعال
.التجربة المادیة، والتجربة الحیاتیة، والتجربة العقلیة: التجربة الحسیة، أو لقاح التجارب الثالث



المعاصرالنقديالعربيالفكرفيالصامتةالمرجعیاتوأزمةالتأصیلإرادةآلیات«، بوعزیزبنوحید »

طبعا ستصبح مقولة التجربة عند محمد إقبال مقولة أساسیة في فكره، ولكن ال یمكننا الجزم بأن ھذا الفیلسوف حاول إعادة كل معطیات 
قي الذي وضع أسسھ برتراند رسل، أو مدرسة اكسفورد، بل یرى بأن ھنالك نوعا رابعا من أنماط فلسفة دافید ھیوم، أو المنطق االمبری

إن العلوم الطبیعیة تعالج المادة والحیاة والعقل، ولكن في : " التجربة ال بد من التركیز علیھ، ویقصد بذلك التجربة الروحیة أو الدینیة 
عالق بـھا العقل والمادة والحیاة بطریقة متناوبة، نفھم بسھولة الطابع التجزیئي اللحظة التي نتساءل فیھا عن الكیفیة التي یت

في حقیقة األمرال یمكن اعتبار معظم العلوم . والقصورالتام المتواجد في ھذه العلوم عندما نرید منھا أن تعطینا نظرة شاملة عن وجودنا
.نھا كلما أخذت قطعة معینةالطبیعیة إال بمثابة عقبان تحوم حول جثة الطبیعة، تـھرب م

تعد علوم الطبیعة علوما تجزیئیة بامتیاز، ال یمكنھا ـ بأي حال من األحوال ـ خاصة إذا كانت مخلصة لجوھرھا ووظائفھا الخاصة، أن 
.)4(" تمرر نظریاتـھا كرؤیة كاملة تطال الواقع

ویا لألبعاد المتبقیة، یطلق علیھ إقبال البعد الدیني أو الروحي إذن ھنالك بعد رابع في التجربة، یقترحھ محمد إقبال لیكون شامال وحا
ویطلب منھ أن یشغل حیزا مركزیا تركیبیا، وال یفھم من الدین عند إقبال تلك الممارسات السلوكیة أوالطقوسیة أوالشرائعیة، بل یقصد 

ونیة غیر مستنفذة، مثل الزمن، الذي یعد موجودا تلك التجربة الروحیة الصوفیة التي یكون أساسھا الحدس واإلیمان بوجود أبعاد ك
.یحتاج إلى كشف، فلیس المستقبل سوى زمن أّجل اكتشافھ

یعطي إقبال عدة خصائص للتجربة الصوفیة كي یبین بأنـھا طاقة حدسیة ذات كمون رھیب، وھذه الخصائص كلھا تسیر في الطریق 
:المعاكس تماما للعقل التجریدي كما سنرى 

.تجربة تقوم على المعرفة المباشرة التي ال تحتاج إلى برھنة سیجیلموسیة أو تمثیلیةـ إن ال1

.ـ امتالئیة التجربة، خاصة التجربة الصوفیة القائمة على الكشف، تمتاز ھذه الخاصیة الثانیة بأنـھا تتحدى كل العملیات التحلیلیة2

ء االتصال تنمحي أناه وتتبدى الغیریة في فنائھ، غیریة وحدانیة ومتعالیة ـ إن المتصوف، انطالقا من تجربتھ، یفھم جیدا أنھ أثنا3
والموضوعیة، فالتجربة الصوفیة تكون في كثیر من األحیان من ) نسبة إلى بركلي(وھذا ردع لمبدأ الھویة والذاتیة البیركلیة . ومھیمنة

.طبیعة فینومینولوجیة

.سیة منھا إلى العقلیة، لھذا تمتاز بظاھرة الصعوبة التواصلیةـ إن التجربة الصوفیة أقرب إلى الحاالت الح4

ـ إن الفناء الذي یحیاه المتصوف ال یعني بأنھ بعیش خارج الزمن، بل ال بد من تفریق بین الزمن المادي والزمن الروحي، لھذا 5
.فالمتصوف یمكنھ، زیادة عل معایشتھ للزمن المادي، أن یفتح فتوحات كینونیة أخرى

ل إقبال في بحثھ ھذا، أن یقترح بدیال للمادیة المطلقة التي كان یعیشھا الغرب في القرن الماضي، بدیل یقوم على الروحانیة من حاو
منظورصوفي عربي إسالمي، فاستفاد من الوازع التجریبي المعرفي في الروحانیة اإلسالمیة، وحاول أن یغطي بھ ذلك الفراغ الذي 

.یة في تحدید اإلنسان والعالم والطبیعةوصلت إلیھ العلوم الطبیع

فھم إقبال بأن أزمة الغرب أزمة روح، وأزمة مرجعیة قیمیة، لھذا سھل علیھ األمر فاستعان بضدیة غیریة، فوجدھا بطبیعة الحال 
یرجع ـ زیادة على إذن نفھم من ھذا بأن سبب تفكیر إقبال في التصوف.التجربة الصوفیة، ألنـھا مآل كل واحد سیعیش تخمة مادیة فجة

كونھ یأتي من منطقة إسالمیة مشبعة بالروحانیات ـ إلى منطق معاكس، فلوال بروز أزمة اإلنسان الحدیث في الغرب الذي یعیش العدم 
.والتألیة والمكننة بسبب التطبیع الذي یعیشھ یومیا بتطورالعقالنیة التقانیة، لما شرط فكر وفلسفة إقبال ببعد روحي معاكس

ة على ذلك، ھنالك روح وإستراتیجیة استشراقیة، سقط فیھا محمد إقبال سقوطا ملحوظا، فالفترة التي كانت في أوروبا بین زیاد
الحربین، ولدت إنسانا یعیش الخراب والنیھیلیة المتوحشة، فالحظ المستشرقون، خاصة ھنري كوربان ولوي ماسینیون بأن فتح الشرق 

جدید لإلنسان الغربي الموغل في العدمیة، سیساعد كثیرا على تجاوز األزمة والكارثة، لھذا الصوفي كموضوع دراسة، وكتریاق 
واالھتمام المتزاید بالشرقیین، ومنھم إقبال L'iranologie** فصورة الحالج وابن عربي والتفكیر في علم جدید یدعى اإلیرانیات 

یعد الشرق الدیني والصوفي في ھذه الحال سوى تریاق عارض أخرى للشرق، أي ال *** على وجھ الخصوص، ما ھو سوى حوسلة 
.لفترة عابرة سیرمى في مزبلة الفكر بعدما یصبح غیر صالح لالستعمال

:حاج حمـد، القراءتـان ضـد الھـوت األرض

یة، لتبیین نظریتھ الخاصة العالمیة اإلسالمیة الثانیة، ومنھجیة القرآن المعرف: یضع المفكر السوداني محمد أبوالقاسم حاج حمد كتابي 
وھو یضع الكلمات على الحروف، ویسمى األشیاء بمسمیاتـھا حینما یضیف أقنوما جدیدا للدیالیكتیك الحاضر في . في نظریة المعرفة

.نظریة المعرفة

الصراع في حد ذاتـھا، یرى ھذا المفّكر بأن نظریة المعرفة تعاني من نقص فادح في فھم الوجود والعالم واإلنسان، فھو لیس ضد فكرة
جدلیة اإلنسان والطبیعة، لھذا نجده یقترح من البدایة مقولة الغیب، لكي تكون في تداخل : ولكنھ ضد اختزال الصراع في الثنائیة الفجة 

.معقد مع العنصرین المتبقیین، فالجدل الموجود في الكون یكون بین الغیب واإلنسان والطبیعة
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لنقد أسس المعرفة في العالم الحدیث، ألنھ ـ حسب رأیھ ـ ال یمكننا فھم ھم إرادة البدائل، إذا لم نستوعب انطلق حاج حمد من مبدأین
.استیعابا كامال وشامال الحدود واألزمات والتخبطات التي وقع ومازال یقع فیھا العقل الغربي

الغرب إلى بنیة واحدة، أو بتعبیر آخر ال بد أن نجد صیغة أول ھذه المبادئ، التي یجب أن تؤخذ بین االعتبار، أنھ من األحرى اختزال 
شاملة تركیبیة، نتخذھا منطلقا ومتعكزا لمحاورة الغرب، وھذا التركیب ال یمكن أن نراه إال في الماركسیة لعدة أسباب؛ فالماركسیة تعد 

اشرة في تخصیب وتجدید ھذا العقل، ألن فلسفة نقدیة، فضحت وعرت أقنعة العقل اإلمبریالي، وساھمت بطریقة مباشرة أو غیر مب
اللبیرالیة استفادت كثیرا من انتقادات الماركسیین إلعادة تجدید ھیئتھا، وبعث روح جدید لتفتیق آفاق جدیدة، كما أن الماركسیة ال بد 

لى للفكر اللبیرالي التي وجھ منھا في العصر الحالي، ألن ما یطلق علیھ اآلن اإلمبریالیة الجدیدة ال یعد سوى تنویع على األسس األو
لھا ماركس نقدا وجیھا في كتاب رأس المال، كل ھذا یجعل الماركسیة بمثابة مفتاح ضروري لفھم حیثیات التاریخ الحدیث؛ یقول في 

لمنھج الجدلي فالحقائق العلمیة ـ على نسبیتھا التاریخیة ـ ال تعطي في حال تماسكھا وتكاملھا، أي في حال وحدتـھا إال ا: "ھذا الصدد
. إذ نستطیع القول بأن الماركسیة ھي الوجھ العلمي المادي في الفلسفة للمقابل العلمي المادي في الواقع. المادي كما صاغتھ الماركسیة

وكل محاولة أخرى تنطلق من تحلیل المعلومة العلمیة في واقعھا المادي، وال تنتھي إلى الماركسیة كأسلوب في التحلیل الفلسفي ال
بمعنى أوضح إن التأویل الفلسفي للعلم ینتھي بالضرورة إلى الھوت األرض في شكلھ . تملك إال أن تكون متناقضة مع مقوماتـھا 

.)5(" التحلیلي الماركسي

إذا كانت الماركسیة ـ في فكر حاج حمد ـ تمثل منھجا ضروریا الستیعاب وتجاوز العقل الغربي اإلمبریالي، فإن الوضعیة تجسد 
، لم یتمكن من المحافظة "األنوار ھي أالّ تجعل أحدا یفكر في مكانك: "حرافا خطیرا، فالغرب التنویري الذي رفع الشعار الكانطيان

.على ھذا الموقف بسبب التطور المذھل الذي وصلت إلیھ العلوم التجریبیة

امنة في محاولة التحكم في الطبیعة ـ نسي بأن اإلنسان والعجیب أن الغرب ـ على الرغم من فھمھ العمیق لماھیة العلوم التجریبیة الك
بینھ وبین العالم الذي یقبع فیھ، لھذا فكل محاولة لتطبیع Distanciationیختلف من حیث الماھیة عن الطبیعة، إذ یوجد ھنالك تنائي

حمد إلى دین جدید یطلق علیھ الالھوت اإلنسان ستبوء بالفشل، فالوضعیة أوصلت اإلنسان إلى التألیة والمكننة والصراع، بتعبیرحاج
.األرضي، أوصلت اإلنسان إلى االنسحاق تحت مطرقة العلم وسندان التقانة

فأمام الھزات التي أصابت البنیة الذھنیة اإلقطاعیة والفكر الالھوتي الكنسي أعاد اإلنسان األوروبي تحت طائلة المتغیرات نظرتھ " 
میال إلى الحریة بمعناھا االجتماعي والفردي، أصبحت ھدفا یقاتل من أجلھ عبر تضخم اإلحساس أصبح أكثر. إلى نفسھ وإلى العالم

طغت النقدیة .. لم یعد اإلنسان قابال للتقولب السھل واالنقیاد األعمى. بالذات سواء بمعناھا الرومانسي أو الفردي الرأسمالي أو الطبقي
قد مجد إنسان . طبیعة التي أصبحت امتدادا عضویا للجسد وأصبح الجسد امتدادا لھاضمن كل االتجاھات وارتبطت بعالقة جدیدة مع ال

تكتسب األخالق ھنا معنى جدیدا كشأن ما .. ثم مجد إنسان العلم وأصبح الفن المحّرم تعبیرا عن الحیاة ..الطبیعة في أوروبا من قبل
.)6(" جرى ضمن كل التحوالت الجذریة في العالم

مشكلة تطبیع اإلنسان ال تتوقف عند جغرافیة الرجل األبیض، بل ھنالك نزعة تصدیر تطال كل العالم، لھذا یرى حاج حمد بأن 
فالمبادرة األولى التي یجب أن تتخذھا كل ثقافة لھا بذور العیش خارج أطر الالھوت األرضي، ال بد أن تتخذ قالبا دفاعیا، یحمل بین 

اج حمد بالتفكیر في آلیات دفاع، مستمدة من ثقافتنا اإلسالمیة العربیة، إلرساء دعائم بدائلیة طیاتھ بعدا عالمیا، وھنا یبدأ األستاذ ح
.جدیدة

یستغل حاج حمد كثیرا القرآن كمحطة أولیة في بناء معرفة؛ ویرى بان القرآن بّین بطریقة تحتاج إلى استبطان وتأویل، أسس المعرفة 
.صفة عامةفي الثقافة اإلسالمیة والثقافة العالمیة ب

المطلقة في الحركة الكونیة، 
لتجلیات القدرة في نشاط الظواھر ووجودھا وحركتھا وتفاعالتـھا، وھو ) القلم(بالتفھم العلمي الحضاري "والقراءة بالمعیة ھي قراءة 

وضعي ومدھا ما درج الناس على تسمیتھ بالعلم الوضعي وأسمیھ بالعلم الموضعي، وذلك ألننا ال نقر بتحویل دالالت ھذا العلم الم
.كفلسفة وضعیة

تم الربط والجمع بین علمین، علم رباني مفتوح على السجل الكوني، ) یقصد اآلیات األولى من سورة العلق(في ھذه اآلیة بالذات، 
معینة متعلق بقدرة هللا التي تتجاوز في فعلھا كل شروط الواقع الموضوعي وتكیفھ من داخلھ كما تكیفھ من خارجھ، لیستوي إلى نتائج

.)7(وعلم موضعي قائم على أطر موضوعیة محددة في نشاط الظواھر وكیفیاتـھا العالمیة ). اإلرادة اإللھیة(تحددھا 

یجد بأن إدخال مقولة ثالثة في نظریة المعرفة شيء ال مناص منھ، :) مع(والقراءة :) ب( إن المتمعن في العالقة الموجودة بین القراءة
ب، وھنا یحسم حاج حمد أمره بالقضاء على نزعات المنطق القائم على الثنائیات الفجة واالرتجاجیة، ألنـھا من ونقصد بذلك مقولة الغی

خصائص منطق یقوم على أنطولوجیا اإلنسان مقابل الطبیعة، والغیب كما یفھمھ حاج حمد انطالقا من دراستھ للتجربة الموسویة 
بین غیبین وحقیقتین، غیب ما وقع، وغیب ما سیأتي، وحقیقة سماویة متجسدة في الكتب والمحمدیة، یتسم باالنفتاحیة، فاإلنسان یعیش

المقدسة، وحقیقة أرضیة متمثلة في العلم الموضعي، فالكتب السماویة ال تدل على مطلق الغیب، والعلم األرضي كذلك ال یعكس اكتفاء 
إن االعتقاد بوجود انفتاحیة في . وتغذیة جدلیة تفتح الكل على الكلوجودیا، لھذا ال بد من أن یكون التأویل طاقة مستمیتة إلحداث 

الغیب یجعلنا نغیر نظرتنا للعلم الموضعي وللنصوص المقدسة، إذ ال تصبح ھذه المصادر المعرفیة بمثابة تطابقات مع العالم فتتولد 
ر عالقتنا بالعالم وتجعلنا مندغمین مع منطقھ الحقیقي، منھا دوغمائیة ھزیلة، بل تصبح مھادا النطالقات اجتھادیة مفتوحة تغیر باستمرا

.منطق تداخل المطلق مع النسبي والمفتوح مع المغلق والمصادفة مع الضرورة
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إن مجّرد االعتماد على ھذا المنطق الثالثي الجدلي، سیقضي ال محالة على أھم أزمات العالم الذي نعیش فیھ، أوال سیؤسس لمبادئ 
دة تتسم باالنفتاح وباحترام اإلنسان في جوھره، ومن جھة أخرى سیقضي على النزعات الداروینیة والنیتشویة، التي أخالقیة قیمیة جدی

تعد نتائج ضروریة لمنطق اختزل اإلنسان في الطبیعة بقالب علمي وضعي تقاني، فكل محاولة لبناء إنسانیة جدیدة وإتیقا منفتحة یعد 
.ز القلق الوجودي المعاصرمرام كل الفلسفات التي تحاول تجاو

نالحظ بأن أفكار حاج حمد تقترب كثیرا من أفكار الفیلسوف الفرنسي رجاء غارودي، من جھة اعتماد الفلسفة الماركسیة محطة ال بد 
من جھة أخرى یشترك . منھا في فھم العالم الحدیث، أو لفھم الالھوت األرضي بتعبیر حاج حمد، والھوت السوق بتعبیر غارودي

اج حمد مع غارودي في الدعوة إلى إنشاء عالمیة روحیة تتجاوز وتتصدى للعالمیة المادیة، ولھذا نجد بأن النزوع نحو التصوف ح
.كمالذ عند المفكرین لھ ما یبّرره في سیاق طغیان ما یطلق علیھ في اإلتیقا الحدیثة بالمادیة المطلقة

ولكنھما راءة في القراءتین، فھاتان المقوالتان أصیلتان عند المفكر السوداني، فعال یختلف حاج حمد عن غارودي بمقولة الغیب والق
من جھة ما، تؤكدان ما ذھبنا إلیھ في بدایة المقال، فتفكیر حاج حمد ـ على الرغم من تبدي روح األصالة فیھ ـ لم یستطع االنفكاك من 

لثالثي بدیال للمنطق الثنائي، والعالمیة الروحانیة مالذا عن العالمیة أواصر آلیات الدفاع، فالموضعي یأتي مقابال للوضعي، والمنطق ا
.المادیة

لسنا ضد فكرة التأصیل بالضدیات والتقابالت، ولكن ال بد أال نغفل بأن ھذه الضدیة ستولد فكرا یجسد ردات الفعل، أي فكرا انفعالیا 
.وتشعباتـھا لنقد العقل الغربي ال یعد سوى تنویع على نقد الغرب للغربولیس فاعلیا بالضرورة، وإن االستعانة بالمثالیة األلمانیة 

:الحوسلة والنماذج التحلیلة والمركبة : المسیري

إذا كان فكر المفكر السوداني حاج حمد ینطلق من أن الماركسیة ھي خالصة تركیبیة ال بد منھا لفھم آلیات المعرفة عند الغرب، فإن 
. ب المسیري یرى بأن الخالصة الحقیقیة التي تعكس الغرب ال یمكن أن نجدھا إال في الرومانسیةالمفكر المصري عبد الوھا

والرومانسیة الغربیة كما یفھمھا المسیري تجسد لحظة احتجاج عنیفة في الفكر الغربي، وتعكس روح عصر مليء باالرتجاجات 
.یبة الجدلیة الھیغیلیة بامتیازوالتأزمات والتناقضات، تمثل الرومانسیة ـ حسب المسیري ـ الترك

تخّصص عبد الوھاب المسیري في الشاعر األمریكي ویتمان، ودرس في كبرى الجامعات األمریكیة، مثل جامعة ریتجرز وكولومبیا 
ماركوزه، ویال، لھذا فإننا لما نقرأ الرجل نجده متمثال تمثال عمیقا ألھم التیارات النقدیة والفلسفیة المعاصرة، مثل أفكار ھربت 

.وتیودور أدورنو، وماكس ھوركھایمر، والنزعة التفكیكیة كما مثلھا في أمریكا جوناتان كوللر، وبول دي مان

نالحظ كذلك في أفكار المسیري نزعة نضالیة ذات بعد یساري حاملة لنقد ثقافي، یطال النماذج المعرفیة واإلدراكیة، وھي نزعة تبحث 
ولم بثقافة الجسد، ونزعة تروم احترام النماذج المھمشة لنسف المركزیة األمریكیة، لھذا یمكن إدراج عن اإلنسان المفقود في زمن تع

فكر الرجل ضمن مساعي النقد ما بعد الكولونیالي، فھو قریب من فكر إدوارد سعید، المفكر األمریكي من أصل فلسطیني، وھومي بابا 
.المفكر الھندي صاحب كتاب موقع الثقافة

ذلك في فكر عبد الوھاب المسیري نزعة فیبیریة، فھو یقارب المعرفة من باب سوسیولوجي، ینطلق من البرادیغم لتحدید فترة نالحظ ك
زمنیة والختزال معطیات وترسبات وتنوعات ھائلة في مقولة أو مقولتین، لھذا سنجد فكر المسیري أساسا ال یعد سوى محاولة لتجاوز 

.الماضي بالنسبیة المطلقة في العلوم، والمادیة المطلقة في اإلتیقاما أطلق علیھ في مطلع القرن 

إذن، ھنالك عدة روافد ساھمت في عملیة بلورة ونسج نظریة متكاملة عند المسیري، ھنالك نزعة نقدیة تجلت في التأثر بأفكار مدرسة 
نقد األدبي، وھنالك كذلك روح ایتیقیة تحاول أن فرانكفورت، وھنالك نزعة سوسیولوجیة فیبیریة، وھنالك روح جمالیة متمثلة في ال

.تتجاوز التشیؤ والتألیة

نالحظ مرة أخرى ـ حینما نقرأ أعمال عبد الوھاب المسیري ـ وجود جرأة كبیرة في وضع ترسانة البأس بـھا من المصطلحات، 
كیة، والنماذج اإلختزالیة والمركبة، والمسافة، النماذج والخرائظ اإلدرا: ونذكر على سبیل المثال ھذه المصطلحات المسیریة الخاصة 

والتحیز، والحلول، والعلمانیة الشاملة، والعلمانیة الجزئیة، والجماعات الوظیفیة، والحوسلة، والنسبیة الفضفاضة، والمطلقة، 
..والموضوعیة المتلقیة، والموضوعیة االجتھادیة 

رفیا، لھ شروط إنتاجھ وأسئلتھ الخاصة، لھذا ال بد من إیجاد صیغة شاملة یرى المسیري بأن الفكر الغربي یعد فكرا تنسیبیا وظ
الحتوائھ وغربلتھ ونقده وتجاوزه، وما الرومانسیة سوى مذھب وفلسفة احتجاجیة احتوت كل أطراف الفكر والعقل الغربي، والمسیري 

دیدة بین اإلنسان والطبیعة، مع محاولة إضفاء البعد ھنا یفرق تفریقا صارما بین رومانسیة جوتھ مثال التي تبحث عن إیجاد عالقة ج
.اإلنساني على الطبیعة، ورومانسیة نیتشھ التي تمشي في طریق مغایر تماما للرومانسیة األولى

تحاول رومانسیة جوتھ، بسبب محاولة دؤوبة لتجاوز العقالنیة الفجة، أن تؤنسن الطبیعة، للبحث عن اإلنسان المقھور والمطموس في 
ن تعمھ نزعة التنظیم الشامل، أما رومانسیة نیتشھ، فھي رومانسیة تحاول أن تطّبع اإلنسان، لھذا فھي رومانسیة تمحو دون ھوادة زم

تلك المسافة الموجودة بین اإلنسان والطبیعة، إذا كانت رومانسیة جوتھ من طبیعة أفالطونیة، تدعو إلى التسامي واالرتفاع عن 
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نیتشھ من طبیعة داروینیة تدعو إلى االندغام التام مع الطبیعة، لھذا فھي تبشر بعصر ثقافة الجسد، حیث الطبیعة، فإن رومانسیة 
سیعیش اإلنسان بدون أرضیة مشتركة مع أخیھ اإلنسان، بدون مرجعیة وبدون مطلقیة ما، فالغریزة ال یمكن أن تبنى علیھا إتیقا، 

.واإلنسان ال یستطیع أن یعیش دون تشاركیة

بب بروز الداروینیة النیتشویة، ووالدة زمن فیھ میتافیزیقا دون أعباء أخالقیة، ھو التطور الھائل والثقة المطلقة التي أعطتھا إن س
عة الحضارة التقنیة للعلم، أي لألداة المباشرة التي یتمكن بـھا اإلنسان أن یسخر الطبیعة لصالحھ، وھذه اإلرادة المستمیتة لتسخیر الطبی

بریالیا ولد في العصر الحدیث نزعة تصنیمیة تطال العلم، لدرجة أن ھذه الفیتشویة طالت كل مجاالت الحیاة، وھذا ما یطلق تسخیرا إم
ھذا ھو ما أسمیھ العلمانیة الشاملة التي تتمیز عن العلمانیة الجزئیة : " یقول في ھذا الصدد . علیھ األستاذ المسیري بالعلمانیة الشاملة

ومن تم ) واألخالقي والدیني(الجزئیة ال تدور في إطار القانون الطبیعي وحده، إذ أنـھا تترك مجاال للقانون اإلنساني في أن العلمانیة
تسمح بقدر من الثنائیة، وھذا یتضح في أن العلمانیة الجزئیة تطالب بفصل الدین عن الدولة وحسب، ولكنھا تلزم الصمت بخصوص 

لخاصة، والمرجعیة النھائیة للقرارات السیاسیة واالقتصادیة، أي أنـھا تترك حیزا واسعا للقیم اإلنسانیة مفھوم القیمة المطلقة، والحیاة ا
..واألخالقیة المطلقة، بل للقیم الدینیة، ما دامت ال تتدخل في عالم السیاسة بالمعنى الفني ) غیر الطبیعیة غیر المادیة(

ألصف وضع المجتمع العلماني بعد التطورات التي أشرت إلیھا، فھي إیدیولوجیة " ة العلمانیة الشامل" لكل ھذا قمت بصیاغة مصطلح 
كاسحة ال یوجد فیھا مجال لإلنسان أو للقیم، ومن ھنا فھي ال یمكنھا أن تتصالح مع الدین أو القیم الثابتة أو اإلنسان، وتحاول أن 

.)8(" تختزل حیاة اإلنسان في البعد المادي وحسب

ر المسیري بمقولة النموذج لتفسیر وتبیین بأن الفكر الغربي ما ھو سوى عقل ظرفي، ولید لحظاتھ، یكون من الخطأ یستعین الدكتو
الفادح إضفاء الطابع المتعالي علیھ، أو اإلیمان بمركزیتھ، لھذا نجده یضع مقولة التحیز لتحفیز ثقافة االختالف من جھة، وإلعادة 

ارك األمر بصناعة ھویتھا ومركزھا الخاص فإنـھا ستعیش عملیة تذویب وتفتیت تطال ھویتھا االعتبار للثقافات التي إن لم تتد
.وانتماءاتـھا

من كم ھائل من العالقات والتفاصیل ) بشكل واع أو غیر واع(النموذج ھو بنیة تصوریة أو خریطة معرفیة یجردھا عقل اإلنسان " 
ویربط بینھا وینسقھا تنسیقا خاصا، ویجرد . ـھا غیر دالة ویستبقي البعض اآلخر، فھو یستبعد بعضھا بحسبان)الموضوعیة(والحقائق 

.)9(" منھا نمطا عاما

انطالقا من ھذا التعریف، نستشف إرادة عند الدكتور المسیري لالنـھمام بالذات، فمشكلة العالم المعاصرأن كل الثقافات المحلیة تبقى 
ا، وما الفكر الغربي الذي یحاول أن یشومل كل العالم سوى فكر محلي یستحیل تطبیقھ رھینة تصورات خارجة عن حیثیاتـھا وأسئلتھ

على الجمیع، إال إذا استعان أصحابھ بالقوة لدفعھ قدما نحو التحقق القسري القیصري، إذا ال بد أن تكون فكرة النماذج والخرائط 
.، بعید كل البعد عن األحادیة والشوملةالمعرفیة بمثابة قاعدة جوھریة لبناء مجتمع عالمي متعدد األقطاب

یرى الدكتور المسیري بأن ھنالك نزعة صوفیة أرضیة تنتاب العقل الغربي، وھي نزعة من طبیعة حلولیة میتافیزیقیة، خالیة كل 
اذج، فیكون نموذج الخلو من األعباء األخالقیة، وسبب بروز ھذه الصوفیة األرضیة یرجع إلى بروز العلم، معدوم القیمة، لیتصدر النم

.النماذج

إن العلم بمیكانیكیتھ الصارمة ولّد رؤیة جدیدة تطال اإلنسان والعالم، فأصبح اإلنسان ذا بعد واحد، حسي یقارب بفیزیولوجیتھ، مختزل 
سوى دلیل واضح وما طغیان ثقافة الجسد والتفكیك والنزعات التفتیتیة والشكالنیة . في مادیة صرف، ال یؤبھ ببعده المعقد و المركب

.على ھذا التقزیم المخل لإلنسان

إن من یقرأ أفكار المسیري، یرى حقا وعیا نافذا وثاقبا وإرادة حیة لخلق ترسانة اصطالحیة ونموذج مستقل لبناء ثقافة مواجھة وآلیات 
الرجل، إذ ال نستطیع أن نفرق تفكیر وأدوات إجرائیة، ولكن یصعب حقا ـ في كثیر من األحیان ـ التعرف على ما ھو أصیل في فكر 

من الناحیة المفاھیمیة أو من الناحیة اإلیبیستیمولوجیة بین مفھوم الحوسلة ومفھوم العقل األداتي كما تجلّى عند فالسفة مدرسة 
ـھم، كما أننا فرانكفورت، فقضیة تحویل العالم إلى وسیلة سبق وأن تطرق إلیھا ھیدغر وأدورنو ووالتر بنیامین بإسھاب كبیر في مؤلفات

ال نستطیع أن نفّرق بین مفھوم المسافة عند المسیري ومفھوم التنائي عند الفالسفة المیتافیزیقیین واألخالقیین، وبین مفھوم اإلنسان 
.المركب واإلنسان المختزل، واإلنسان ذي البعد الواحد كما دقق فیھ ھربرت ماركوزه

جھة أخرى ال نستطیع بسھولة أن نفھم فكرة التحیز وھي نقد للموضوعیة المتلقیة، بعیدا عن النقد الھیرمینوطیقي الذي أعاد من 
وعلى الرغم من أن المسیري یعد أكثر استیعابا للغرب بحكم معاصرتھ . االعتبار لمقولة المسبقات، ونظریة غادامیر حافلة بـھذا المبدأ

لحدیثة، إال أننا نرى في فكره غیابا تاما لالستثمار التراثي، عكس محمد إقبال، ومحمد أبو القاسم حاج حمد، للمعطیات والنظریات ا
.اللذین تعد مؤلفاتـھما محتفیة بالتراث كقاعدة انطالق لتفكیر بدیل في عصر البدائل

یة الغرب كتشریط وكسناریوھات وانعكاسات نخلص ـ في آخر المطاف ـ إلى أن محاوالت التأصیل ال بد أن تأخذ بعین االعتبارغیر
وخطاطات، فمن السھل أن نضع الروحانیة ضد المادیة، والتركیب ضد االختزال، والمسافة ضد المحو، والالھوت السماوي ضد 

بمانویة ولكن من حیث یسري ھذا المنطق الضدي فإنھ ال یخدم كثیرا الفكرالتأصیلي، ألنھ یربط عملیة التفكیر.. الالھوت الغربي 
محضة، ال یمكن الخروج من احتماالتـھا المقّدرة، فالتفكیر التأصیلي ال بد أن ینطلق فعال مما ھو سائد، ولكن ال بد من تعّرفھ على 
حدود تجربتھ المانویة، وبعد ذلك یحاول جاھدا أن یفتح احتماالت متعددة لمعرفة الخیارات الممكنة لبناء معرفة بعیدة عن النمذجة 

!!.ور الغربي، فلیس شرطا أن یفھم قلقامش حقیقة ذاتھ فقط مع أنكیدو والحض
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.61، ص2003الدار البیضاء، /ـ عبد هللا العروي، اإلیدیولوجیا العربیة المعاصرة، المركز الثقافي العربي، بیروت

أصحابھا حاولوا أن ینقدوا الغرب وینزعوا الطابع األسطوري ـ اخترنا ھذه المشاریع ألننا الحظنا فیھا إرادة عمیقة للتأصیل، وألن *
الذي ینتابھ كإطار مرجعي وحید، كما أن ھذه النماذج الفكریة لم تلق حظا وفیرا من الدراسة مثلما القتھ أعمال محمد عابد الجابري، 
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