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افتتاحية العدد األول

ون». يصدر العدد األول من مجلة «لوغوس»، محتفيا بما حققتھ فلسفة املفكر الراحل «محمد أر
ين للعقل اإلسالمي  اث الفلسفي و الثقا املم م حقيقة ال ان ف من فتوحات أساسية تمنح لنا إم
صوص  ا وجــھ  ع  ارتبطت  فتوحات  سانية.  اإل ضارة  ا الفضاء  داخــل  ر  التنو حركة  منذ بــدء 
ون « إلخراج  ا «أر ندة ع ترسانة واسعة من املنا العلمية ال استعار بالقراءات الصارمة املس
ي «ع حرب»فاتحة  ون وقفة املفكر اللبنا ي. و لقد فضلنا أن ت طاب الدي من سباتھ الدوغما ا
ي , و مقاصده األولية  الداعية  و ة حول عموم أغراض النص األر ا أنجزت قراءة متم و امللف  ل
طاب الدي اإلسالمي . طبعا قراءة «ع  إ الس قدما نحو إيجاد مفاتيح تمكننا من فتح مغاليق ا
ن الذين انفتحوا  ن البارز اننا القول بأنھ من املفكر ست بجديدة إ درجة أنھ بإم ون ل حرب» إلر
ة  التخفيف من حدة صرامة مشروعھ  موا بصورة وا ون تحليال و نقدا و سا ع نصوص أر

م العقائدية .    ة و انتماءا م الفكر انت اختالفا ما  ل الناس م س قراءتھ  لي

اث باالشتغال ، بحيث تمكنت  ذا و قد تناولت األستاذة الدكتورة « محمدي رشيدة» فكرة ال          
ال  القراءة  منا  مع  ذلك بالتعامل  تراثا . و  أي   ، كذلك  باعتباره  ه  ان تفك االنفتاح ع إم من 
القراءات  ن  أع عن  ة  املتوار كنوزه  عن  اإلفــراج  و  ي .  ا ال النص  طالسم  كشف  ــ  إ ا  بدور سعت 
شر ، ف تتجسد  علن و ت ي  ش األستاذة : «ل ة  قيقة املوج انت ا ية اإلرثوذكسية . فإذا  الفق
ا  اء و اإلرادة و التجاوز ، فإ سان  عمل ال ينفصم من التعب و الذ ق وساطة اإل دائما عن طر
خية و  ا ما يتعلق ب التار ا ما يرتبط باللغة و السيميائية  و م ات من التحليل م تتطلب عدة مستو

أخرى بالسوسيولوجية . باإلضافة التحليل املستوى الفلسفي «. 

ا  ة عن ترا ن ال انقطاع واحد . ف منقطعة من ج ن اثن ية املعاصرة إنقطاع ش الثقافة العر ع     
ة أخرى منقطعة  ة القوروسطية و  من ج ره  ف ش أوج تنو ع ان  ي املبدع و الذي  الكالسي
م سؤال  عة قرون . تقف الباحثة عند أ ــي  مجال الفكر منذ أر ة ما أنتجھ الغرب األورو عن ح
ــون» و املتمثلة  قضية البحث عن الشروط املمكنة للمعرفة و ال  أرتبط بھ مشروع «محمد أر
إنتاج  و  الــفــردي  الــقــدر  قـــادرا ع توجيھ  شكال  ا  تأخذ لنفس أن  قيقة  ا لفكرة  ا  خالل مــن  يمكن 

ما . التار ا

القادر  داثة « يــحــاول الباحث «عبد  ــ دراســتــھ املعنونة « الفكر النقدي و نقد مــشــروع ا و         
ــي  ــو ــد الــ ــ املــشــ ــ صــــارت تــمــ ى الــ ــ ـــــون أمــــام الــتــحــوالت الــكــ بـــودومـــة»طـــرح فــتــوحــات مـــشـــروع أر
عة». إذ  عرف ب»الثورات التكنولوجية السر د متقدمة و باألخص ما صار  باملنتجات املعرفية ا
د؟  إنھ السؤال املقلق الذي ال يزال إ اليوم  كذا مش انة داخل مثل  انا و م كيف نوجد ألنفسنا م
ظات   نذواتنا .أما األستاذ «بن عون بن عتو « ، فإنھ فضل الوقوف عند ال يؤزم عالقتنا بذواتنا و ب
ون باإلسالميات  ري . و القائم باألساس ع ما ينعتھ أر ون التنو األو املعلنة عن ميالد مشروع أر
اث املسدودة أمامنا منذ الزمن األول  ا نمط من املعرفة يحاول فتح مغاليق ال التطبيقية ، باعتبار

. يمولو س عيدا عن البعد املعر و اال اث اإلسالمي ،  ية  قراءة ال مفضال تحديد املن

ا أســاتــذة و  ، دراســـات و أبــحــاث أخــرى أنجز ح  امللف املق ــ  ا باإلضافة إ        و يقدم الــعــدد ا
لة األو بقضايا  ا تلتطم من الو و قل الفلسفي تناولوا قضايا تبدو أساسية ل باحثون داخل ا



.

مية االنفتاح من خاللھ ع  صوص، للبحث الفلسفي و أ ن ، و باملسائل العملية ع وجھ ا الرا
ولوجيا .  و عد حكرا غ الدراسات السوسيولوجية و االقتصادية و االن الواقع . الواقع الذي لم 
ة التقليدية ال يحاول من  باختصار لقد صارت الفلسفة  األخرى مسألة عملية.غ مكتفية بامل
د  ا مجرد تفك مغرق  التجر م بأ ا بھ كقول عض املعادين للفلسفة داخل مجتمعنا وسم ا  خالل

و اإلطالقية

ــس زواوي «  لة بدراسة لألستاذ «را ر ا ق تحر من طرف فر حة  املق سلسلة الــدراســات       تبدأ 
ذا  اب  ور «. و ال  فضلت الوقوف  عند إ س» قراءة ل»بول ر اكس املعنونة ب»املاركسية و ال
ن داخل الفكر املارك :  ن  و مركز ن أساسي وم األخ بألتوس قارئا ل»ماركس» ، ملتفتا إ مف
ما . فاإليديولوجيا ال تختلف عن  يا» ، و مؤكدا ع عدم وجود فارق كب بي اإليديولوجيا و اليوتو
قيقة  و الواقع . و بموازاة ذلك يقدم األستاذ  م . إدراك ا و التو ما  يا لوجود خيط رفيع بي اليوتو
م فيلسوف ال تزال أعمالھ تجذب  «عطار احمد» مقالة متقدمة من حيث البحث و الدراسة. حول أ
ابرماس» و  صوص . يلتفت الباحث إ «يورغن  ي ع وجھ ا ن  العالم العر العديد من الباحث
ى  عد التحوالت الك ة  عودتھ القو مية الفضاء الدي الذي صار يتم  ا ا أ العالم اإلسالمي مش
ابرماس الفلسفية  ات  ا الوقع الكب ع توج ان ل . إذ  تم ة 11 س عد ضر ا العالم  ال عرف
 ، ــدا» . بحيث توجھ نحو تفك الفلسفة و الدين  شأنھ  ذلك شأن الفيلسوف الراحل «جاك در
غلب فلسفة التواصل داخل مجتمعاتنا . و  اب يرجع تحديدا إ عدم  مؤكدا أن تمادي العنف و اإلر
ة فضلت التعامل مع األحداث من موقع الفعل  ذه األخ ية ،  تمعات العر صوص ا ع وجھ ا
ا منذ  مة أ إل يجة م ت الباحث إ ن عقيدا . و ي اتي الذي لم يزد من الوضع أال تأزما  و  اإلس
ا  ــ من بحثھ و املتمثلة  أنھ آن األوان ألجل تفعيل فلسفة التواصل ال ال يرى ف ظات األو ال

سداد . ة من اال شر ابرماس» اال منفذا إلنقاذ ال »

ب» ال أخــذت مقالتھ الفضاء الواسع داخل  ي «محمد األش انت مقالة الباحث املغر ما           ر
ذه الدراسة  ي  ابرماس» تأ غم التواصل لدى يورغن  ا ب»دور الفلسفة  براد لة و ال عنو ا
و  معمقة  ة  و برؤ ب تقديم  األش إذ حــاول  أحمد»  محاولة األستاذ»عطار  اليھ  ت  ان ما  ع  لتؤكد 
الواقع  نحو  ة  املتج العملية  الفلسفية  ة  الرؤ إطــار تفعيل  دائما   . طبعا  التواصل  داللــة  مطولة 
ى  طات الك زا ا ابرماس» للمجتمع ، عقالنية إجرائية م ا « د نا تكمن العقالنية ال ير ا .
مة جديدة  ظة اليونانية . إننا أمام م وم العقل منذ بدء التفك فيھ ، اي منذ ال ا مف ال عرف
نذاتية نقدا و تحليال . و تقدم  شاف الب ة نحو اك س إ تجاوز الفلسفة الذاتية ، متج للفلسفة 
دف البحث  ة  وار ب:»يركز ع العالقة ا ذا البديل الفلسفي يقول األش ا بديال جديدا  نفس

وار و التواصل . عن شروط ا

م ع وفاء منقطع النظ للبحث  ا م عب ا الباحثون و األساتذة           إذا الدراسات ال قدم
ل الشكر و العرفان. م منا جز الفلسفي و ل

لة مدير ا
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تحية في ذكرى أركون1

     
ع حرب2

- فيلسوف لبنا -

ـــ تــحــيــة لــلــراحــل األســـتـــاذ  ــ  ــلــمــ  
ھ.  بدين املع تجا

ً
افا ون، واع محمد أر

ــا،  ــ وأنـــــا قـــــرأت أعـــمـــالـــھ وأفــــــدت مــ  
ّ أن  ولم يكن  أن أنجز ما أنجزتھ، إذا 
شغف معر ال  ، لو لم أقرأه 

ً
ئا أنجزت ش

حّد لھ.

ــــــــــــ نــــــصــــــوصــــــھ مـــا  ــــــــي ا لــــــقــــــد شــــــــد  
ار والروعة  تنطوي عليھ من األصالة واالبت
ملا  والف  ة  والتعر الكشف  ــ  ــدة،  ــ وا
ل منھ وعينا من  ش تصنع منھ ثقافتنا أو ي
والشعوذات  رافات  وا ــام واألباطيل  األو

والتعميات...

ــــــــــون يـــدخـــل  ولــــــــــذا، فــــمــــن يــــقــــرأ أر  
ــ عــالــم فــكــري جــديــد، بــقــدر مــا يــخــرج من  ا
ذا شأن  يقظ من غفلتھ. و س قوقعتھ أو 
شتغل  ف، الذي  الفيلسوف واملفكر ا
ــــــار. إنــــــھ يــــوقــــظ قـــــارئـــــھ مــن  ــــ بـــصـــنـــاعـــة األفــ
ب بھ ا أماكن لم تكن  سباتھ، بقدر ما يذ

منتظرة وال متوقعة. 

ــا،  ــ ق عــقــل قــار ــ إن نــصــوصــھ تــخــ  

أقيمت  التي  االحتفالية  يف  الكلمة  هذه   أُلقيت    1
يف  األحد  مساء  أركون،  محمد  الجزائري  الفيلسوف  ذكرى  يف 
البحرينية  نامة، بدعوة من وزيرة الثقافة  24/10/2010، يف ا

الشيخة مي آل خليفة.  
فيلسوف لبناني  2

ــة،  ـــط عــــاداتــــھ الــفــكــر ــز قــنــاعــاتــھ وتـــخـــر ــ لــ
لھ من أمر ثقافتھ  ان يج فتكشف لھ عما 
ومجتمعھ، بقدر ما تحملھ ع إعادة النظر 
ة  و قيقة واملع وال ا بمفردات وجوده 

واألصل والدين...

 ، ـــ ـــلـــمـــ ـــــــــول  أقـ أن  ــــــ  ــــــــان  وإذا   
ــ  ـــــون الــثــقــا ـــ مـــشـــروع أر ــــذا املـــقـــام،  ـــ 
 امتداد 

ً
و أوال ذا املشروع  والفكري، فإن 

غ  دف  س ونھ  ضة  ال عصر  ع  ملشار
ر  والتحر ر  التنو ثــالــوث  تحت  تمعات  ا
ون   مشروع نقدي. فأر

ً
و ثانيا والتحديث. و

يندرج تحت ما أسميھ «عصر النقد» الذي 
ــيــار املــشــروع  ــ ــمــة 1967 وا ــز ــعــد  ابـــتـــدأ 
فال  العقل،  بنقد  يتعلق   

ً
ثالثا ــو  و القومي. 

ب أو  دف النتاجات املعرفية من مذا س
دف مؤسسة اإلنتاج  س مدارس، بقدر ما 

وأدواتھ وآلياتھ... 

ــــــون لـــم يـــدرج  ــــــم إن أر  واأل
ً
ــــعــــا را

ـــــي كــــمــــا فــعــل  ــــــــــار الـــــعـــــر ـــــ اإلطــ ـ مـــــشـــــروعـــــھ 
س  ــابــري، بــل آثــر الــعــنــوان اإلســالمــي، ل ــ ا
شأ تحييد  ألنــھ أوســع وأشــمــل، بــل ألنــھ لــم 
ــ  ــ مـــن عــمــل الــفــحــص الــعــقــ ـــال الــديــ ـــ ا
ــانــت املــرجــعــيــة  . ألنــــھ إذا  ــ والــــــدرس الــعــلــ
ــا  ــا ومــعــارفــ ـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، بــنــصــوصــ الـــديـــ
ــا، قـــد لــعــبــت الــــدور  ــ ــا وســلــطــا ــ ومــؤســســا
ـــيـــة،  الـــعـــر ـــتـــمـــعـــات  ـــ ا صــــنــــاعــــة  ـــ  ــ األول 
إذا  ــح،  ــشــر والــ للتحليل  ا  إخضاع ــ  فــاألو
ــة األزمـــــــات املــتــعــلــقــة بــالــتــأخــر  ــ ــنــا مــعــا شــ
ز  ، أو بال ــ ــف عــن الــركــب الــعــالــ

ّ
والــتــخــل

ضاري. والتبعية للغ ع املستوى ا
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ــون ع نقد  ان ترك أر نا  من   
ــل،   ــشــ ــي الــــذي  ــو ــ والــال الــعــقــل الــديــ
ــلــة، ســـواء  نـــظـــره أصــــل الــعــلــة وجـــــذر املــشــ
علق األمـــر بــاألصــول أو بــالــفــروع، بخطاب 
انھ لعنونت  ه. ولو كنت م الو أو بتفاس
العقل  ألن  ي:  و الال العقل  نقد   : مشرو
، بل متعدد، باختالف 

ً
س واحدا اإلسالمي ل

ــري  ــنــاك الــعــقــل الــتــنــو ــ واملـــداخـــل.  املــنــا
ي كما لدى  ا كما لدى املعري، والعقل ال
ــ كــمــا لــــدى ابــن  ــ ـــي، والــعــقــل الــتــأو الـــفـــارا
ي،  رشد، والعقل الصو كما لدى ابن عر
الذي  الكالمي  أو  الفق  العقل  عن   

ً
فضال

ية بقدر  انت لھ السيطرة  الثقافة العر
تجتمع  وقــد  الــنــّص.  س  مــن تقد مــا ينطلق 
ـــن الـــواحـــد كــمــا لــدى  ــ الـــذ ـ ـــذه الــعــقــول 

ازي...  صدر الدين الش

ـــــــــــون مــــــن مـــواكـــبـــتـــھ  وقـــــــد أفـــــــــاد أر
سان،  ا علوم اإل د للطفرة املعرفية ال ش
ــن،  ـــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــر ـــ الــنــصــف الـــثـــا
ا  وثورا العقلية  ا  وآفاق ة  الفكر ا  بحقول
ما   

ً
ثمرا مس ومية،  املف ا  ا وشب ية  املن

الفلسفة  داثة   ا عد  ما  مفكرو  أنجزه 
واللغة والسيمياء واإلناسة وعلم االجتماع 

 ... والتحليل النف

اتــيــجــيــة النقدية  ــ ــ اســ ــنــا اســتــخــدم  مــن 
ـــة مــــتــــعــــددة االخـــتـــصـــاصـــات  تــــرســــانــــة نـــظـــر
. األمـــر الـــذي أتـــاح لــھ خـــرق أســـوار  ــ واملــنــا
ــــر قـــولـــھ 

ّ
ــــــل مــــــا يــــحــــظ أي  ”املــــــمــــــنــــــوعــــــات“، 

مــــــن جـــــانـــــب الـــســـلـــطـــات  ـــــــدال فــــيــــھ  ـــــــ ا أو 
لــھ تفكيك  كــمــا أتـــاح  تمعية،  ــيــة وا الــديــ

ن  ا ي من سلطة ال ”املمتنعات“، ال ال تأ
عود  ى من الداخل، أي  أو الطاغية، بل تتأ
ـــــ طــبــيــعــة الـــعـــقـــل الــــــذي لــــھ مـــحـــدوديـــتـــھ،  إ
ه أو  ــــ ــــامــــھ وأســــاطــــ بـــقـــدر ال يــنــفــك عــــن أو
ــيــحــاتــھ، كــمــا تتجسد   ــشــ ــعــمــيــاتــھ و عــن 
امدة أو  ادعة أو القوالب ا ات ا البدا

ساق املغلقة أو املمارسات املعتمة...   األ

ــفــر  ــ ـــــون ا ــــذه مــنــطــقــة أجــــاد أر
ــصــيــلــة، خـــاصـــة   ــ ـــانـــت ا ــا. و ــ ـــ طــبــقــا
، فتح ملفات مرجأة  أو زعزعة  ال الدي ا
ة أو كسر سياجات مغلقة أو  يات را يقي
مفارقات  كشف  أو  خانقة  ثنائيات  تفكيك 
ــلــكــة...  ــ ــة أو زحـــزحـــة مــشــكــالت مــســ ــ فــا
أو يصنع منھ  بھ  مــا ي ــــون  أر ــن  ّ بــذلــك بــ
ي واملتعا  و ال القد والغي والال ا
، أو  ــ ــ ـــشـــري، أو دنـــيـــوي، أو تــار ـــو  مــمــا 
ــن مــا مارستھ  ّ ، أو يــومــي... بــقــدر مــا بــ ــ خــرا
ـــة من  ــيــة الــرســمــيــة واملـــركـــز املــؤســســة الــديــ
ــر فــيــمــا يخّص  الــطــمــس والــتــالعــب والــتــحــو
 عـــــن الـــوجـــھ 

ً
ــــاشــــفــــا ـــــع،  ـــقـــائـــق والـــــوقـــــا ـــ ا

ية،  العر وللثقافة  اإلســالمــي  خ  للتار اآلخـــر 
ـــبـــعـــاده أو  ـــ مـــا جــــرى اســـ كــمــا تــمــثــل ذلــــك 
ــاص  ــ ــشــھ أو الــتــعــتــيــم عــلــيــھ مـــن األ ــمــ ــ
أو  الثقافية  ات  و وال والنصوص  واألدوار 

تمعية... ا

ن   ب
ً
ــون يم أحيانا أر أن  يح 

ر  د تحر بأنھ ير صرح  ه، و القرآن وتفاس
ولكن  ــي؛  الــثــوا النصوص  مــن  األول  النص 
ــو تفس ألقوالھ  اجع مــن جانبھ  ــذا ال
و  . إذ 

ً
ا األمــر كث غ من  عتد بــھ، وال  ال 
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ـــتـــھ الـــنـــقـــديـــة بــإخــضــاع  ـــــان قــــد ســـــدد ضـــر
الكشف  يل  س ع  ح  شر لل ــ  الــو كتاب 
ة، بما يف ا كشف اللعبة ونزع  والتعر
ــھ  ـــ وجــ رداء الـــقـــداســـة، األمــــر الــــذي أثــــار 
عة  الشر شرطة  جانب  من  عاصفة،   

ً
ردودا

ن العقيدة املقدسة. ية وتنان اإلل

ذا النقد ال  نا بأن  وأنــا ال أقــول   
م  تحديثھ. فما  س ُ ء ا اإلسالم بل 
املشروعية  أســس  زعزعة  و  ــون  أر حاولھ 
ــان  ــا. وإذا  ــ ــا وســلــطــا ــ ــيــة بــمــؤســســا الــديــ
ـ الــصــعــيــد الــفــكــري  ـ  عــ

ً
ــــذا الــنــقــد مــنــتــجــا

ــيــة  ــتــمــعــات الــعــر ــ ، فــإنــھ يــفــيــد ا ـــ واملـــعـــر
ذه  أو املسلمة، ألن أحــوج مــا تحتاج إليھ 
ــا  ــتــج مـــعـــرفـــة بــنــفــســ ــــو أن تــ ــتــمــعــات  ــ ا

ا، كما باآلخر والعالم. وواقع

ــن.  ــــــ مــســألــتــ أخــــلــــص مـــــن ذلــــــك إ  
ــــــــون. وال شــك  ــ تــتــعــلــق بـــمـــا أنــــجــــزه أر ـــــ األو
ــ  ـــطـــلـــع عــ عــــنــــدي أن مـــــن يــــقــــرأ أعــــمــــالــــھ و
ــ غ  ،  يــخــرج عــ ـــ ــ تــحــلــيــالتــھ لــلــعــقــل الـــديـ
ــم جـــديـــد، وجــديــر  مـــا دخـــــل، إذا يـــفـــوز بــفــ

.
ً
باالعتبار، لإلسالم وللدين عموما

ــــــون،  ومـــــع ذلـــــك ال أعـــتـــقـــد بـــــأن أر  
ـــــ الــــعــــدة  ــــل، قـــــد جــــــــّدد 

ّ
كـــفـــيـــلـــســـوف مــــحــــل

ھ  ومية ع غرار فالسفة الغرب ومفكر املف
ثمار  ــ اس و أبــدع  م. ف الــذيــن قــرأ أعمال
اتھ  الثقافة اإلسالمية. من  ذلك  حفر

نا س مشروعھ «إسالميات تطبيقية».

ــا تتعلق  ــ أمـــا املــســألــة الــثــانــيــة، فــإ  
ون  أر ان  تمع.  ا بجدوى النقد وأثــره  

ان  آت. و  « الكب ر  التحر ر بأن «زمن 
ّ

ش ي
بما  رحيلھ،  قبل  ف،  ــ اعــ ولكنھ   .

ً
با قر يــراه 

أل إلــيــھ مــشــروعــھ مــن التع والــفــشــل ع 
داثية،  أرض الواقع. والدليل أن الكتلة ا
ـــ قليلة  ــا،  ــا وفــصــائــلــ ــ ــا بــمــخــتــلــف اتــجــا
ـــ الــكــتــلــة األصـــولـــيـــة،   عـــ

ً
الــفــاعــلــيــة قـــيـــاســـا

ذه تملك مصداقية  ع ذلك أن  دون أن 
ع  .فــالــفــاعــلــيــة ال  ــ ــ مــمــا تــمــلــكــھ األو أكــ
طة  نا تتغ اآلن خر  املصداقية. من 

ً
دوما

ن  لة صراع ب لة مش عد املش الصراع. لم 
أو مستقل  ن متدين  ي، أو ب أصو وعلما
ية. بل  مسألة صراع  عن املؤسسة الدي
ــ  ـــبـــيـــة الــ ـــيـــة واملـــذ ــ ـــن األصــــولــــيــــات الـــديـ بـــ

ي. تمعات  غ بلد عر تفتك با

أن  ـــ  ــــــــ إ  
ً
أوال ـــــــعـــــــود  ــــــــــاق  ـــــــــفـ واإلخــ

ا الواسعة  شرائح ية   تمعات العر ا
ـــعـــة ومـــقـــاومـــة  ـــتـــمـــعـــات مـــمـــا ـــ ــــ ا مـــــن أكــــ
يص،  وال ــم  الــفــ وعــمــل  املــعــرفــة  إلرادة 
س  ــعــبــادة األصـــول وتقد شتغل  بــقــدر مــا 
ــــ إعــــــادة  ـــصـــيـــلـــة لــــذلــــك  ـــ الــــنــــصــــوص. وا
ـــلـــة،  ـــز ـــيـــة بــــصــــورة  إنــــتــــاج الـــثـــقـــافـــة الـــديـــ
ي نحصد  ة، عدوانية... ل اتور ار ة،  فق

لية. روب األ يارات وا اجعات واال ال

ـ مـــــــشـــــــروع  ــــ ــــ ـ ــــــــاق  ـــــــــــفــــ ولـــــــــكـــــــــن اإلخـ  
ـــداثـــيـــون   ـــ  ا

ً
ــــســــأل عـــنـــھ أيــــضــــا الـــتـــحـــديـــث 

ــــون الـــذي اعت  ــم أر ــ رأســ ــم، وعــ أنــفــســ
ع  ة  داثة الفكر أن الدخول  عالم ا
ــيــة نــفــس املــســار  ــتــمــعــات الــعــر ــ ــبــع ا أن تــ
ية،  الغر تمعات  ا واإليقاع الــذي اتبعتھ 
ـــان يــؤكــد.  »، كــمــا 

ً
 عــيــنــا

ً
 وعــيــنــا

ً
ا ــ  شــ

ً
ا ـــ «شـــ
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ون  ث بھ وراء أر ّ ش ذا موقف تقليدي  و
تظرون،  ــداثــة الــذيــن ي ــ ـــط مــن دعـــاة ا ر
ــــور لــــوثــــر أو  ــــدي املـــنـــتـــظـــر، ظــــ ــعــقــلــيــة املــــ
ا  ي يجدد لألمة فكر ارت أو فولت عر دي
بديناصورات  أشــبــھ  ــانــوا  فــ ــا.  أمــر ص  و
لة  شا ع  العرب  تتخيل مستقبل  ة  فكر

ا ع مدى ثالثة قرون.  ما أورو

نا إزاء عطل أسا مزدوج  نحن   
ــھ  ـــع الـــتـــحـــديـــث، يــتــمــثــل وجــ عـــرقـــل مـــشـــار
الــــذي  ـــ  ــ جـ ـــ الـــ الـــنـــخـــبـــوي  ع  ــــ املــــ ــ  ــ األول 
ــانــھ إصـــالح مجتمع  ــن لــصــاحــبــھ أن بــإمــ يــزّ
م تردد ع  ذا و املھ أو عالم بأسره. و ب
اتھ  و شبكة تأث تمع  أرض الواقع. ألن ا
التغي  وألن  املتحولة،  وعــالقــاتــھ  املتبادلة 
م  حقول مختلف  العاملون   فيھ  م  سا

م. وقطاعا

شارك  بناء مجتمعھ  ل فاعل 
ل  و ســواه.  غي  م   س و  ّ يتغ ما  بقدر 
ــــ بـــنـــاء مــجــتــمــعــھ بـــقـــدر مــا  ــم  ــســ مــــواطــــن 
ـــ مــجــال عملھ،  ــة  ــثــمــر طــاقــتــھ الــفــكــر ــســ
بصورة  م  عقول ستخدمون  أنــاس  ناك  و
ــ من  ــم، أكــ ـــ حــقــول اخــتــصــاصــ فــعــالــة، 
ــن والــفــالســفــة الـــذيـــن يــتــعــاطــون مع  املــفــكــر

. ، متعا ، مثا عقل نرج م   شعارا

وم  ي  أن مف تمثل الوجھ الثا و
ــر املــــــــوروث عــن  ـــن الــــعــــرب لــلــتــنــو ـــداثـــيـــ ـــ ا
اوي،  وم طو و مف ي،  عصر األنوار األورو
ــ صـــاحـــب الــعــقــل  ـــي بــتــعــبــ ســــــاذج، بـــل بـــدا
ذا  ل الفيلسوف بي سلوترديك. ألن  ال
 ، ــ يب ــ زمــن مــ ت ا ــوم، الـــذي ي املــفــ

سان والعقل. ي، ع ثقة مفرطة باإل برأ

فـــمـــن يـــجـــرؤ الــــيــــوم أن يـــقـــول عــن   
ي أو حر أو عادل،  ري أو عقال نفسھ بأنھ تنو
ذه األزمات العاصفة ال تضرب   وسط 

ان وع  غ صعيد. غ م

ــ  ـ ـــلـــمـــة بـــــاإلشـــــارة ا ـــــذه الـــ أخـــتـــم 
والتقيت  اليھ  عرفت  فأنا  ــون.  بــأر عالق 
ــي ال  ــت عــنــھ. ومـــع أن كــتــابــا ــعــد أن كــتــ بــھ 
، فإن  ــ ا ــ ا النقدي االعــ ع تخلو من طا
ــنــھ،  ــ ــ و ذلـــــك لــــم يــفــســد عـــالقـــة الــــــود بــيــ
ــ الــنــفــي واإللــــغــــاء ملا  ألن نـــقـــدي لـــم يــقــم عــ
اف واالمــتــنــان.  ــ أنــجــز الــرجــل، بــل ع االعــ
ــ ذكـــرى رحيلھ، ال أقـــول بــأن غيابھ ترك  و
عن  رحــل  و إذ  الفكر. ف ع ســاحــة   

ً
فــراغــا

 
ً
ــــ فـــتـــحـــت آفــــاقــــا ــ عـــاملـــنـــا، فـــــإن مـــؤلـــفـــاتـــھ الــ
ناك قراء  ، باقية، ما دام  خصبة للتفك
م املثمرة والفعالة.  ا، بقراءا شتغلون عل
ا  عارضو ق مــن  ــ ــة تــخــ الــقــو فــالــنــصــوص 
ـــا  ــ ـ ـــا بـــاحـــتـــمـــاال ـــ ـــا ـــ بــــقــــدر مـــــا تـــتـــعـــدى أ
ـــي تــفــعــل  ـــا الـــغـــنـــيـــة، لـــ ـــ ـــانـــا ــ املـــفـــتـــوحـــة وإمـ
ــا، وإن بــصــورة صــامــتــة أو بــطــيــئــة،   فــعــلــ
م   س ُ الـــذي  النحو  ع  الــعــقــول،  غي 

طة املعرفة وعالقات القوة. غي خر
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قضايا منهجية في قراءة التراث

 عند محمد أركون

محمدي رياحي رشيدة1

اث  ــ ــانــت عــالقــة الــســؤال بــالــ إذا   
ــ  ـــا  ـــ تـــرفـــع دور املـــتـــلـــقـــي عــــن الــــســــائــــل، فـــإ
ــ مــوقــف الـــذي يقع  الــوقــت نفسھ تضعھ 
اث  عليھ عبء املؤول. إنھ يدخل كينونة ال
اث  ــ ــعــد أن تــحــرر مـــن كــثــافــة املــ املـــشـــروع 
انوا  يد صناع  الزمن و لھ، وراء  املصنوع 
ن  و والت ــلــق  ــ ا ــ  م  حر يــمــارســون  مـــرة 
ـــن  ـــ الـــرا ـــعـــودوا يــفــعــلــون ذلـــــك. الـــو ولــــم 
ل  ع أنھ لم يتلق منھ  اث  سأل ال الذي 
لمات ما  ء فمازال لديھ من األسرار وال

عد. لم يبح ـ بھ ـ 

ل  اث قـــد أدى  ـــ ـــذا الـــ ـــان  ولـــو   
ــ الــســؤال،  إ اجة  ــ جعبتھ النتفت ا مــا 
ــــ فــعــل طــبــاعــھ  ــبــط إ ـــل قـــد  ـــان الـــتـــأو ولـــ
ــــامــــل الـــــذي  ــــســــاخ عـــــن نــــمــــوذجــــھ الــــ واســــتــــ

ــ قالبھ املعطى وتوقفت  لھ  اث  ــ صــب الــ

ـــ تــبــدي  ــتــھ عــنــد حـــــدود املـــالمـــح الـــ ــصــ ــ

ا. نموذجھ من خالل

ــــعــــرض  ــــــــون»  ــــ ــــ ـــ ــ «أر أن  ـــــيـــــح  ـــــ  

ــل  ـــ مــــن مـــقـــاالتـــھ الـــســـابـــقـــة ملــشــا ــــ الـــكـــثـــ

ــــ الـــعـــالـــم  ــــداثــــة والـــتـــحـــديـــث  ــ ــ اث، ا ــــــ الــــــ

ــ  األســا تمامھ  إ ولكن  اإلســالمــي.  ي  العر
ة  ــ الف ــلــة، عــ طــو ولــســنــوات  ـــان ينصب 
ــــخ اإلســـــالم  الـــكـــالســـيـــكـــيـــة املـــبـــدعـــة مــــن تــــار

أستاذة الفلسفة بجامعة وهران  1

ــــــل مـــــــا يـــتـــضـــمـــنـــھ ذلـــــــــك مـــن  ــــــ والـــــــــعـــــــــرب، و
قد  ومخاضات،  وآالم  وعقبات،  اليات  إش
الــعــرب  ــلــة  ميع أن مــشــ ـــا ل ــ ـ أصــبــح وا
ـــاد  ـــ ــــ ذلــــــك الـــتـــوتـــر ا ـــن تـــكـــمـــن  واملـــســـلـــمـــ
حاضر  ق ثم  ن تــراث ماضوي عر ائج ب وال
ــــن حـــداثـــة  ــــ ــــة، و مـــتـــعـــب مـــتـــخـــلـــف مـــــن جــــ
ــة ولـــدت ونــمــت وتــرعــرعــت ع  ــة قــو ــ ــا

الضفة األخرى من املتوسط.  

الــســؤال تلقاء  ــ عالقة  لة  واملش  
ا  ا  األصل عالقة إلتباسية، أل اث أ ال
أنــھ توقف  ض  نطاق مــا يف ــ اس تتوجھ إ
عــــن الـــنـــطـــق، وأنــــــھ قـــــال خـــطـــابـــھ ذات مـــرة 
سف الفرض  ي السؤال لي وقفلھ، ولكن يأ
صر ع اعتبار خطاب املا أنھ  ذا، و
ــ الـــكـــالم. وأنــــھ ال يــــزال   ال يــــزال قـــــادرا عــ
غلق وأن أجدا  طاب املفتوح، لم  حكم ا

ستطيع إدعاء إغالقھ. ال 

ــس مــاال  اثــا، لــ ــ ــس مــ إنـــھ تــراثــا ولــ  
ــيــل  ــ ـــا ا ـــ ـــضـــاعـــة ومــــخــــطــــوطــــات، يـــتـــوار و
اث،  ــ ــو املــ ــــورث أبـــنـــاءه ذلـــك  عــن آبــائــھ و
تقل  و لم ي اث ف و املنقول. وأما ال ذلك 
ــنــا، وما  ــ  ــنــاك لينقل إ ــعــد، مــا لــم يكن 
األرض لتحملھ  تلك  ع  دود  ا يضعھ  لم 

ة. نا السر أيدينا مجددا إ بيوتنا وخزائ

ــ مــوجــود حــقــا، و ال  اث غــ ــ إن الــ  
لما استطعت  بــھ،  تفكرت  لما  يــوجــد إال 
ـــ ذلـــــك، أنــــھ يــحــمــل لـــك عــبء  أن تــكــشــفــھ 
إنھ  انيا.  وم زمنيا  يتجاوزك  عنا  املسؤولية 
ة إلحياء طقوس املشاركة مجددا  دعوة سر
بع مع ذاتھ أوال  اث ي ل ما يمس نداء ال مع 
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ص األنت يص  يص قبالة وعيھ، و ل
ظة دون أخرى.  و «األنا»   اآلخر الذي 
تظرك  وار الذي ي ولكنھ «األنت» القابل ل
ــ تــحــدثــھ، إنـــھ منتظر ســؤالــك لـــھ، عنھ  حــ
و  اطب و وعنك إنــھ يخاطبك بصيغة ا

ع صيغة «النحن» (1) 

س  ل اإلســــالمــــي  الـــعـــالـــم  إن  نـــقـــول   
تم بقراءة  ن  وحيدا ع الصعيد الدو ح
تراثھ والعمل ع إحياءه. بمع أن عالقتنا 
اث األنموذج  ذا ال بع من أن   اث ت بال
ناـ  أو ما يطلق عليھ: (اإلسالم  التطبيقي لدي
ة  ضار )، كما أن انجازات األمة ا التار
وتحققت  تبلورت  قــد  سانية  اإل ا  اس وم
ــخــيــة مــن الــزمــن  قبة الــتــار ــ تــلــك ا فــعــال 
اث،  ــ ا حاليا جـــزءا مــن الــ الـــذي نطلق عل
ذا فإن إخراج اإلسالم وحضارتھ من  وع 

ء... اث إ ال  اث يحول ال ال

اث ملاذا؟. 1 قراءة ال

عــالقــتــنــا . 2 ــــون  أن تــــ ــ  ـ ــ ـــبـ ــ كــــيــــف يـ
اث؟ بال

اث؟. 3 يات قراءة ال من

ــانــنــا أن نــضــرب مــثــاال ع  ــي نــجــيــب بــإمــ لــ
ي  العر اث  ال قــراءة  ية   املن االستعارة 
اإلسالمي، بالنتاج الفكري والثقا للمفكر 
ـــــــون» الـــــذي يــــرى أن  ـــزائـــري «مــحــمــد أر ـــ ا
أن تتم  ب  الثقا والفكري ي تراثنا  قــراءة 
عتمد  ية اإلسالمية التطبيقية، ال  بمن
ــردة من  ــ ــ الــعــرض العل والـــقـــراءة ا عــ

اث. ل تح إيديولو لل

ـــي  ـــا ـــ ـــيـــة الـــ ـــ ــــــــذه املـــنـــ ــــــــــدف  و  
ـــو خلق  ــــــــون» نــفــســھ  ــ «أر ــعــبــ ــ حـــد  عــ
اإلسالمي  الفكر  ملمارسة  املالئمة  الــظــروف 
وامليثولوجيا  العتيقة  ــرمــات  ــ ا مــن  محرر 
البالية ومحررا من االيديولوجبات الناشئة 
س نحو تحقيق قطيعة  ذا  و  حديثا. و

ية مع فكر اإلسالم وثقافتھ.  ستمولو ا

ــــــذه املـــســـالـــة  ــــــــــون»  ـ ــــ «أر ـ ـــــو و  
ملا  مثاال  العميقة إن أعطي  ني  بقولھ: إن 
مخلص  اد  اج اليوم  عليھ  ون  ي أن  ب  ي
لكبار  والعقلية  الروحية  القوة  مستوى   
قطيعة  مــع  ولــكــن  ن،  الكالسيكي ن  املفكر
واملسلمات  املنطقية  الــدعــاوى  مع  عقالنية 
ؤالء  ري ل از التصو ستمولوجية، وا اإل
ــم وآمـــــل أن تــجــلــبــوا كث  ــن أنــفــســ املــفــكــر
اما إيجابيا، الستكشاف  من الــقــراءات إس
الذي  العل  والعقل  الدي  العقل  وتقدم 
ــذه  ــــ فــتــحــھ، لــتــجــنــب  ــة إ ــت مــتــجــ مـــا فــتــ
تــأخــذ جملة مــا أو  ــ  الــ الـــقـــراءات العقيمة 
ضر املعتاد ضد  ل منھ ا ش ا ما، ل عب

و مخالف... ل ما 

ــــــــام  ـــــ يـــــتـــــجـــــنـــــب األحــــــــ ــــــــــــو مـــــنـــــ و  

ال  النتائج  واعــتــبــار  ــرة،  لــلــظــا مية  التقو

نتائج  ــا  وحــد يقي  اإلم البحث  ا  إل ت  ي

بــدون  تراثنا  نقرأ  أن  يمكننا  ال  علمية...إننا 

ة ألنھ ال بحث سوسيولو  ية وا من

ھ (2) ية تحدد البحث وتوج بدون من

ــــــــون» «نــزعــة  ـــ كـــتـــاب «أر ـ ـــعـــود إ  
يھ  و ــي (جــيــل مس ــ الفكر الــعــر ــســنــة  األ
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ــي يخصص  والــتــوحــيــدي) فــفــي الــكــتــب الــثــا
املن  امال تحت عنوان «بحثا عن  فصال 
فيھ «إذ  واألصـــول»، بقول  املصادر  لة  مش
األصول واملصادر  لة  ة مش نتصدى ملعا
ظة األساسية  ون قد وصلنا إ ال فإننا ن
لھ، ذلك أن نمط القراءة الذي  من بحثنا 
تحكم  و الذي س سنطبقھ ع النصوص 
ل الفعالية  يھ» ثم ل و منا ألعمال «مس بف

ري (3) ع ال الفلسفية  القرن الرا

لـــلـــبـــحـــث عــن  نـــنـــطـــلـــق أوال  ســـــــوف   
ــــنــــا ذلــــــك عــن  ــ مــــالئــــم ملـــــوضـــــوع دراســــ ـ ــ مـــنـ
إبـــــــرازنـــــــا كــــيــــف أن طـــــرائـــــق الـــبـــحـــث  ـــــق  طـــــر
املتبعة ح اآلن  دراسة الفكر اإلسالمي 
ــا  ــ ـــ صــالحــيــ ــا و عـــ ــ يــمــكــن أن يـــصـــدق عــلــ
ع  بــواســطــة مــوقــف م جــديــد متفتح 

الت املمكنة (4) اليات والتأو ل اإلش

شر  علن وت ي  ة ل قيقة موج انت ا إذا 
ـــــق وســــاطــــة  ــــ تـــتـــجـــســـد دائـــــمـــــا عـــــن طـــــر فــــ
ــ  ـــ عــمــل ال يــنــفــصــم مـــن الــتــعــبــ ــــســــان  اإل
ا تتطلب عدة  اء واإلرادة والتجاوز فإ والذ

ات من التحليل. مستو

ة  اللغو ا  ا مستو تحليل   : ــا  أولــ  
ــ  ــــا  ـــ ـ والـــســـيـــمـــيـــائـــيـــة مـــــن أجـــــــل اإلحــــــاطــــــة 
ــضــة.  ــ ــا ا ــ ــا الــداخــلــيــة ومــضــامــيــ ــ ــا إكــرا
 La) السيمياء  بــأن علم  ن  قائل نا  لنو 
و األول منطقيا إذا ما أردنا   (sémiotique
ي   يا يأ ، ولكنھ من املع التحدث عن 
ــعــد الــتــحــلــيــل الــلــغــوي ألنــھ  املــرتــبــة الــثــانــيــة 
الوصفية  الــدراســات  ع  ند  س أن  ب  ي
ي منطقيا   امنية (Synchronique) تأ ال

ع  ند  س أن  ب  ي ولــكــن  ـــ  األو الــدرجــة 
ــة لألنظمة  الــتــطــور ــخــيــة  الــتــار الــــدراســــات 

ة املوصوفة أو املدروسة. اللغو

ا : تحليل املستوى التار من  ثان  
شئھ وروابطھ من التجليات  أجل تحديد م
ـــنـــاك مــــن خــطــاب  ـــس  الـــســـابـــقـــة عـــلـــيـــھ، لـــ
إنــھ مرتبط  لذاتھ  تماما  س ومعاصر  متجا

سبق املستقبل. انھ أن  إم باملا و

املــــــســــــتــــــوى  تــــــحــــــلــــــيــــــل   : ــــــمــــــا  ــــ ــ ـ ثــــــالـــــ  
ــ مــن أجـــل مــوضــعــھ بصفتھ  الــســوســيــولــو
ـــاجـــة والــــصــــراعــــات  ـــ ـــاســـا لـــ ـــعـــ بـــوصـــفـــھ ا
ماعة متقلصة أو مشعة،  نة  واآلمال الرا

ا. ية أو أقلية مسيطرة أو مسيطر عل أك

املــــــســــــتــــــوى  تـــــحـــــلـــــيـــــل   : ـــــــمـــــــا  ـــــــعـــــــ را  
ـــــ مـــــن أجـــــــل تــــحــــديــــد نــقــطــة  ـــــولـــــو و ــــ ـ ــــ األنـ
بــولــوجــيــة  ــ األنــ ــ  الــبــ مــع  ـــازه وتمفصلھ  ارتـــ

ة.                      شر رة  ل ظا ل

تــــحــــلــــيــــل   : ــــــمــــــا  خــــــامــــــســــــ    
املستوى الفلسفي من أجل قياس عالقاتھ 
 ، ـــــ ـــائـــن وعــــالقــــتــــھ بـــالـــتـــمـــاســـك األخـــــال بـــالـــ
القيام  ب  ي ة.  شر ال لــلــذات  يقي  امليتاف
ــ  ــس داخـــــل ســـيـــاج تـــــراث ثــقــا ــل ذلــــك لــ بــ
ــ  مــغــلــق وإنــــمــــا ضـــمـــن املـــنـــظـــور الــــفــــوق ثــقــا

.« شأة مدمرة للمع والفوق تار «ل

ــمــا : فــيــمــا يخص  ســادســ   
ــ آخـــر فــإن  ـــل تــــراث ديــ املـــثـــال اإلســـالمـــي و
ــ أمـــــرا ال  ــعــتــ ــ  تــحــلــيــل املــســتــوى الــثــيــولــو
ــ  ــطــاب الــثــيــولــو ــ ــ ا ب عــ مــفــر مــنــھ. ي
ورة  املذ التحليل  ات  مستو ل  يتمثل  أن 
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ــــطــــاب  ــــ ــــــــذا االنــــــفــــــتــــــاح يــــبــــقــــى ا ـ ــــــــدون  ـــــ و
ــ ألمــة  ـ ــ عـــبـــارة عـــن تــبــجــيــل دفـــا الــثــيــولــو
ا (5) النموذج  يا قي ا و منغلقة ع قناع
ــــون» ـ مــا شــرحــھ من  اآلخـــر مــن كــتــابــات «أر
ما: ن و قراءات  ـ القرآن ـ إشارة إ نقطت

أوال : ما يجب ع القارئ    
ــ واإلحــــاطــــة  ـــن عــلــ ـــو ود بــــھ مــــن تـــ ــــ أن يــــ
باللسانيات  ــاصــة  ــ ا ــومــيــة  املــفــ بــاألرضــيــة 
ا من  ديثة مع ما يصاح والسيميائيات ا

. ستمولو أطر التفك والنقد اال

يـــــــتـــــــدرب  أن   : ــــــيـــــــــا  وثـــــــــانـــ   
ن االحتجاج واإلدراك  القارئ ع التمي ب
ـــ اإلطــــار  ــ الـــــذي يــتــم  ـــل، والــتــفــســ والـــتـــأو
ن التحليل  ي و املعر العقائدي الدوغما
ئان  ش ــذان  فــ الدي  طاب  ل والتفكيك 
ــــ أو  ــ ــــطــــاب الــــديــ ــــ مـــخـــتـــلـــفـــان. فــتــحــلــيــل ا
يحة»  تفكيكھ يتم ال لتقديم معانيھ «ال
ــــ املــــــــوروثــــــــة بــــــل إلبــــــــراز  وإبـــــــطـــــــال الــــتــــفــــاســــ
ة وآالت العرض  الصفحات اللسانية اللغو
واالســـتـــقـــالل واإلقــــنــــاع والــتــبــلــيــغ واملــقــاصــد 
ــطــاب  ــ ــاصــة بــمــا أســمــيــتــھ «ا ــ ــة ا املــعــنــو
(6) (Le discours Prophétique) «النبوي

ب  ي ــ  الــديــ ــطــاب  ــ ا تحليل  إن   
والثقافية  ية  الدي ولوجيا  و ساؤالت األن
ـــ  ــــ الــــتــــعــــرف إ ــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــلــــوصــــول إ
ـــومـــات والــــتــــصــــورات وطـــــرق الــتــأصــيــل  املـــفـــ
ــا جميع  ــ ــ عــلــ ــبــ ـــ تــ ـــي الـــ لــلــعــقــائــد واملـــعـــا
ـــتـــمـــعـــات  ـــ ـــــخ ا ـــــ تـــــار ــــــــــان املـــــعـــــروفـــــة  األديـ
ـــلـــھ أن عــلــم  ـــــ ذلـــــك  ـــســـانـــيـــة، أضـــــف إ اإل
ــــديــــث يـــــمـــــارس عــمــلــھ  ـــ ـ ــــولــــوجــــيــــا ا و ــــ األنــــ

ميع  ــ  مــعــر صعيد  ــ  وعــ ي  تفكي كنقد 
ة املعروفة. شر الثقافات ال

ــــولــــوجــــيــــا أو  و ــــ وقــــــد أثـــــمـــــرت األنــــ  
ق بلورة  ديث عن طر ت التفك ا أخص
An-) «ية و و ما أسميتھ «باملثلثات األون
مثلثات  ــ  و  (thropologique Triangles
ــقــيــقــة»  ــ ـــم وا مــــن نــــــوع: «الـــعـــنـــف والـــتـــحـــر
أو «اللغة  ــقــيــقــة»  ــ ــخ وا والــتــار ــ  أو «الــو
ــي  ــــون « إ ــخ والــفــكــر» (7) يــقــول أر و الــتــار
أعــتــقــد أن ســاحــة الــفــكــر اإلســـالمـــي مالئمة 
ـــيـــات الــعــقــل  ـــ ــا مـــنـــ ــ ـــي نـــطـــبـــق عــلــ جــــــدا لـــ
عرف  ــي  ثق، ولــ ــد أن ين يــر الـــذي  ديد  ا
ـــــــذا الــــعــــقــــل مـــــن خــــالل  مـــــــدى مــــصــــداقــــيــــة 
ي.  اث األورو تطبيقھ ع تراث آخر غ ال

و  وره  إن العقل الذي نحلم بظ  
ــعــددي، متعدد األقــطــاب، متحرك،  عقل 
 ، تركي ي،  تفكي ثــــوري،  ــي،  ــا ــ انــ مــقــارن، 
دف  ، ذو خــيــال واســـع، شمو إنــھ  ــ تــأمــ
ــا   ــ مصاحبة أخــطــار الــعــوملــة* ووعــود إ
أي   ية حاليا  ا الثقافية  ل السياقات 

ة املعاصرة (8) شر ل الثقافات ال

ــ حــســب اعــتــقــاد  كــيــف يــمــكــن عــ  
ذه  داثة  ة ا ن تجر ون» أن نقارن ب «أر
ل  ي اإلسالمي إذا كنا نج ن العالم العر و
ــســيــة  ـــقـــيـــقـــي لـــلـــعـــصـــور الــتــأســ ـــ ــــخ ا الــــتــــار
صــورة  ا  ع نمتلك  أو  اإلســالمــيــة،  ــيــة  الــعــر
مسألة  أن  نجد  ــكــذا  ؟  ــة  أســطــور خيالية 
ــا منذ  ــ لـــألمـــور تــطــرح نــفــســ ــ ــم الــتــار الــفــ
ر  والظوا األشياء  خية  تار نقصد  البداية. 
ـــــــ خـــضـــم  ــــــا  ــــــغــــــراســــــ ــــا وا ــــ ــــســــا ـــــل مــــال ـــ بــ
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ة للوجود.  الشروط املادية واملعنو

ون» ي  و موضع آخر نجد «أر  
ــن  ــومــ ــن تــتــمــثــالن بــمــفــ ــتــ ــن اثــ ــ مــســألــتــ عــ
 : بمع ـ  والتجاوز  الزحزحة  ما:  ن  أساسي
ب علينا أن نزحزح ـ أوال ـ ثم نتجاوز ثانيا:  ي
القطعية  واملــقــوالت  ومية  املف ــزة  ــل األجــ
ة املوروثة عن املا  والتحديدات الرا
ــة  ــ جــ ـــ ــ إ ــتــ ــ يــ ـــ ـــــذا املـــــا ـــــــان  ســـــــواء أ
ي  اث األورو ة ال اث اإلسالمي أو إ ج ال
ـــــذه الـــــــرواســـــــب والـــــتـــــصـــــورات  ـــ ـــــي، فــ الـــــغـــــر
ــن  ــعــة جــــدا لــــدى كـــال الــطــرفــ ـــة شــا املـــاضـــو
ـــة  ــامــا مــســبــقــة تــمــنــعــنــا مـــن رؤ ــل أحــ ــشــ و

األمور بوضوح.

ـــخـــيـــة  ـــشـــكـــيـــل نـــــظـــــرة تـــار مـــــن  أي   
ن  حــقــيــقــيــة كــمــا وتــمــنــع أي لـــقـــاء حــقــيــقــي ب
ـــ أن عــقــالنــيــة الــعــلــوم  ــــب  ـــن، ال ر الـــطـــرفـــ
ـــ  ـــــعـــــتـــــان  ــــا شـــــا ــــ ـــ ــــيـ ـــ ـ ـــ االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ومــــنـ
ــ مــن  ــ ـــيـــة أكــــ ــــــيــــــة الـــغـــر ـــتـــمـــعـــات األورو ـــ ا
ية  عر اإلســالمــيــة  تمعات  ا ــ  ما  شيوع
ذه العلوم  علم أن  ية، ونحن  انت أم غر
عيد ورافقت (إن  شأت منذ زمن  انت قد 
ت) التطور الصنا و  لم تكن قادت ووج
ي  ي واملؤسسا ي والسيا والقانو العمرا
ده  ش ـــذا مــا لــم  ــيــة و األورو للمجتمعات 
ــ اآلن  ــيــة واإلســالمــيــة حــ ــتــمــعــات الــعــر ــ ا

  (9)

ــ نــتــخــذ مــمــا ذكــرنــا أمــثــلــة نجد  حــ  
مسألة  لدراسة  التنطح  اختار  ـــون»  أن «أر
اث من خالل  داثة  قراءة ال اإلسالم وا

ن. ن اثن ن ومفكر كتاب

املـــقـــال  كـــتـــاب «فـــصـــل  ــــو  األول:   
عة من االتصال»  كمة والشر ن ا فيما ب
ون قد ألف حوا  أن ي البن رشــد. (يتوقع 

عام 1187). 

داثة»  ات ا ي: كتاب «مقار والثا  
ـــ جــــــان مـــــــاري دومـــيـــنـــاك  ـــ لــلــمــفــكــر الـــفـــر
لــتــحــلــيــل  مــــحــــاولــــة  وفــــيــــھ   (1987 ــــــس  (بــــــار
ــ الـــغـــرب منذ  ـ ـــا  ـــداثـــة ومـــســـار ـــ ــلــة ا مــشــ

ر وح اليوم. عصر التنو

ـــســـاءل املــــــرء: كــيــف يــخــتــار  وقــــد يـــ  
اث  ــــ ـــــــــــون» كــنــقــطــة انــــطــــالق قــــــــراءة الــــ «أر
ي عشر  عود إ القرن الثا مفكرا إسالميا 
سيا معاصرا يتحدث  املــيــالدي، ومفكرا فر
ــن،  ــ أواخــــــر الـــقـــرن الــعــشــر ـ ـــداثـــة  ـــ عـــن ا
س املسافة  د أن يق ون» ير والواقع أن «أر
خ  تار ــ  ن  ت أساس ن  ظت ن  ب الفاصلة 

ياة: الفكر وا

فمن . 1 القروسطية،  املعقولية  ظة 
ــد  ــ «ابــــن رشــــد» يــر ه عــ ــ خـــالل تــركــ
بالقياس  فــكــره  يموضع  أن  ــــون»  «أر
ــــ عــــصــــره: أي  ــــ الـــفـــكـــر اإلســــالمــــي  ـ إ
ن،  لم اء واملت بالقياس إ فكر الفق
ـــــد أن يـــتـــكـــشـــف وجـــــــود مــســافــة  ـــــر و
ـــم، ثــــم وجـــــــود خــصــائــص  ـــ ـــيـــ ـــنـــھ و بـــ
ــس خــارقــا  كــة، «فــابــن رشــــد» لــ ــ مــشــ
وع  ــون.  يــ أن  يمكنھ  وال  للطبيعة 
الــرغــم مــن جــرأتــھ وقـــوة فــكــره إال أن 
ا ولم  لھ حــدودا ال يمكن أن يتخطا
ــــــون»  ــا. بــاخــتــصــار فــــإن «أر يــتــخــطــا
الــذي  الفكر  نظام  شف  يك د أن  ير
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ســــاد الــعــصــور اإلســـالمـــيـــة مـــن خــالل 
يمثل  بــاعــتــبــاره  رشــــد»  تحليلھ «البــــن 

أع نقطة متقدمة  ذلك الوقت.

ظة . 2 أو  ديثة  ا املعقولية  ظة 
ـــداثـــة: مـــن خــــالل قـــراءتـــھ لبعض  ـــ ا
ــ  ــــن الــ ــــيــــ ــن األورو نـــصـــوص املــفــكــر
ــخ  ـــ تــار ــظــات األســاســيــة  ــ تــمــثــل الــ
ـــارت،  ــيــھ ديـــ ــة رونــ ـــداثـــة الــفــكــر ـــ ا
ــون،  ـــس بــيــ ـــســـ ــــز، فـــرا ــــو تــــومــــاس 
ـــــــارل  ـــــيـــــجـــــل،  ـــــــانـــــــط،  ــــــل  إيــــــمــــــانــــــو
ـــــد، مـــاكـــس  ـــشـــھ، فـــــرو مـــــاركـــــس، نـــيـــ
، غـــــاســـــتـــــون بــــــــاشــــــــالر، لـــيـــفـــي  ــــ فــــيــــيــــ
د  ... ير ـــ و، ا شيل فو اوس، م ــ ســ
«ابــن  معقولية  يموضع  أن  ــــون»  «أر
ـــون لـــنـــا دلــيــال  رشــــــد» ال يــمــكــن أن يـــ
ـــداثـــة  ـــ مـــســـاعـــدا مــــن أجـــــل بــــلــــورة ا
ــي واإلســـالمـــي.  ـــال الــعــر ـــ ـــ ا حــالــيــا 
ــن معقولية  بــ ــ تفصل  الــ فــاملــســافــة 
زمـــــــــانـــــــــھ أصــــــبــــــحــــــت شــــــاســــــعــــــة جــــــدا 
ال  ديثة  ا املعقولية  ــ  إ بالقياس 
ــتــمــع  ــ ـــــســـــان وا ـــا عـــلـــوم اإل ـــ ـــ تـــر

عد يوم (10)  يوما 

ي  عا املعاصرة  ية  العر فالثقافة 
انقطاع واحــد: ف  ن ال  ن اثن من انقطاع
املــبــدع من  ي  الكالسي ــا  ــ تــرا منقطعة عــن 
ة مــــا أنــتــجــھ  ـــ ـــــ مــنــقــطــعــة عــــن حـــ ـــة، و جـــ
عة  أر الفكر منذ  مجال  ـــي   األورو الغرب 
عن  منقطعون  والعرب  اليوم.  وح  قــرون 
اث  الوقت الذين يصمون فيھ اآلذان  ال
كفي أن نلقي نظرة ع  اث؟ و بتمجيد ال

يقن مما نقول. ي ن ن  الواقع الرا

ــ  فــــالــــثــــقــــافــــة الــــــســــــائــــــدة الــــــيــــــوم 
إيديولوجية أك مما  معرفية. واألدبيات 
ــع  الــطــا ذات  أو  ـــســـة  ّ ــ املـــسـ اإليـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــ  ـــلـــيـــا عــ ـــ  ــــاد تـــطـــ ـــ ــــع تـ ـــفـــي الــــســــر ـــ الـــ
األدبــــــيــــــات الـــعـــلـــمـــيـــة واملــــعــــرفــــيــــة. ولــــــم يــكــن 
كذا  العصور الكالسيكية: عصر  ال  ا
ــاحــظ  ــ ــــي والـــكـــنـــدي وا ــنــا والــــفــــارا ابــــن ســ

والتوحيدي واملعري والغزا وابن رشد.

ضمن أية شروط معروفة (ممكنة 
ــقــيــقــة أن تتخذ  ــ املــعــرفــة) يــمــكــن لــفــكــرة ا
ــ تــوجــيــھ الــقــدر الـــفـــردي أو  شــكــال قــــادرا عــ

؟ ما إنتاج التار ا

ـــانـــات األســاســيــة  ــظ فــــورا الـــر ــ نــ
ـــســـاؤل. إن األمـــر  ــــذا الـــ ـــ تــقــبــع خــلــف  ــ الـ
ــطــابــات الــتــقــلــيــديــة  ــ ـــل ا يــتــعــلــق بــزعــزعــة 
ــس بــواســطــة  ــقــيــقــة لــ ــ ــ تــحــدثــت عــن ا الــ
ـــق  ـــديـــة وإنـــــمـــــا عـــــن طـــر كـــيـــبـــات الـــتـــجـــر ـــ الـــ
ـــثـــاق فــكــرة  ـــ لــــشــــروط انـــ ــ ـ ـــ الـــتـــفـــحـــص املـــ
ـــــــا ثـــم  ـــــــشـــــــار ـ ـــــا وانــــــ ــ ـــ ـــــقـــــيـــــقـــــة وصـــــيـــــاغـــــ ـــــ ا

ا. ا أو  ا وتنك بعاد اس

تـــتـــجـــســـد  ـــــقـــــيـــــقـــــة  ـــــ ا فــــــــكــــــــرة  إن 
ــن  ـــق الــفــاعــلــ ـــان عـــن طـــر ـــل مـــ ــــ  دائـــمـــا و
ء مــحــســوس  ـــــــ ــــا إذن  ــ ــ إ ـــن،  االجـــتـــمـــاعـــيـــ
ــذا مــا حاولت  ــــون» و ومــلــمــوس، يقول «أر
ــ سيطلع عليھ  ــ الــنــصــوص الــ أن أفــعــلــھ 
ــي أعـــطـــي وزنـــا  ــت. لــ ـــل مـــا كــتــ ـــ  الــــقــــارئ 
ي أود  اوالت فإ ذه ا يا أك ل ا ومن نظر
عض مواقف العقل املعاصر  اح ع  اإل
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وآخــر كشوفاتھ. ســوف أكتفي بالنص ع 
دف  ادة والقاطعة ال  عض املبادئ ا
ــ  ـــ الــتــفــكــ ـ ــــالــــتــــا اضـــــات و ـــــ ــــــ إثـــــــــارة االعـــــ إ
دف إ تقديم  واملناقشة النقدية أك مما 

زة. ة وإيضاحات جا أجو

وامش واملراجع: ال
مـــــطـــــاع صــــــفــــــدي، كــــــــالم الـــكـــتـــابـــة . 1

ي  الــفــكــر العر اث واملـــــورث، مجلة  ــ ــن املــ بــ
املعاصر 1984/ العدد 32 ـ ص 4

ــ . 2 مــــحــــمــــد مـــــحـــــفـــــوظ، مـــــقـــــدمـــــات 
اثنا، مجلة  اث: نحو قراءة حية ل قراءة ال

27 لمة، 1995/ العدد 6، ص 26 ـ ال
ـــســـنـــة  . 3 ـــــــون، نـــزعـــة األ مــحــمــد أر

 ، ، دار السا اشم صا ي، تر:  الفكر العر
ط 1، 1997، ص 245

املرجع نفسھ، ص 246. 4
املعاصرة . 5 ية  املن ـــون،  أر محمد 

ــي  والـــفـــكـــر اإلســـــالمـــــي، مــجــلــة الـــفـــكـــر الــعــر
املعاصر، 1984/ العدد 32، ص 28

ون، القرآن من التفس . 6 محمد أر
، تر  ـــ ـــطـــاب الـــديـــ ـــ ــ تــحــلــيــل ا ــ املـــــــوروث إ
، دار الطليعة، ط1،  اشم صا عليق،  و

2001، ص 5
املرجع نفسھ، ص 7. 7
ــ . 8 ــ ــــــــون، الـــفـــكـــر األصــــو ــ مـــحـــمـــد أر

خ آخر للفكر  واستحالة التأصيل، نحو تار
، دار  ــ ــاشــم صــا ــعــلــيــق،  اإلســـالمـــي، تــر و

السا ط1، 1999، ص 329

ــ أن عــصــر الـــعـــوملـــة الــــقــــادم يحمل  * بــمــعــ
ــــ و الــــــشــــــر، اإليــــجــــابــــيــــات  ــــ ـــ ـ ــــــ طــــيــــاتــــھ ا
ــيــفــة والــــوعــــود  ــ ـــاطـــر ا ـــ والـــســـلـــبـــيـــات، ا
ـــ كــيــفــيــة  ء يـــتـــوقـــف عـــ ـــــــ ــــــل  ــــــرة. و الــــــزا
ــنــا إيـــــاه. والــعــقــل  اســتــفــادتــنــا مــنــھ أو مــواكــبــ
ع  نطبقھ  أن  ب  ي االستطال  ديد  ا
ــ  اثــــات األخــــــــرى  ــــ ــ الــــ ــ ـــ تـــــــراث اإلســــــــالم وعـ
ـــيـــة  ـــداثـــة األورو ـــ ــا تـــــراث ا ــ آن مــعــا بــمــا فــ
داثة أصبحت  املستمر منذ مئ سنة. فا
ــا طــيــلــة  ـــ نــفــســ ـــعـــد أن تـــراكـــمـــت عـــ تــــراثــــا 
التا أصبحت  ن من الزمن. و ذين القرن

بحاجة إ التفكيك والنقد.
ــا، الغرب،  ــون، اإلســالم، أورو 9. محمد أر
ام  يمنة، تر وإس انات املع وإرادات ال ر
2، ســنــة  ط   ، ــــ الــــســــا دار   ، ــــ ــــاشــــم صــــا

2001، ص 9، 10
دار  مــــــواقــــــف،  نــــــــدوة  ــــــــــون،  ـ أر مـــحـــمـــد   .10

، ط1، 1990، ص، 324 السا
11. املرجع نفسھ، ص 353

املـــعـــاصـــرة  ـــيـــة  ـــ ــ املـــنـ ــــــــــون،  أر مـــحـــمـــد   .12
ــي  والـــفـــكـــر اإلســـــالمـــــي، مــجــلــة الـــفـــكـــر الــعــر
ص  ـ   32 الــــــــــعــــــــــدد    /1984 املــــــــعــــــــاصــــــــر، 

   37
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الفكر النقدي و نقد مشروع الحداثة 
عند أركون

عبد القادر بودومة1

ــ ال يــزال  ــا ــ ــ الــواقــع أن الــفــكــر اإلســالمــي ا  »

ــداثــة، أو قــل ال يــــزال يــقــاوم  ــ ــ ا ــ عــ ــســتــعــ

ة. إنھ ال  ا األك رسوخا و  ا و إنجازا عاليم

ق» الذي يرفض  ا باسم «الدين ا يزال يقاوم

دراســـة  ــخــيــة أو  أن تــطــبــق عــلــيــھ أي مــراجــعــة تــار

نقدية...»

ــــــ و اســـتـــحـــالـــة  مـــحـــمـــد أركـــــــــــون: الــــفــــكــــر األصــــــو

التأصيل ـ

 دار السا ـ الطبعة األو ـ 1999ـ ص191.

املقدمة:

ي حركة  د الثقا العر عرف املش
ــ  ة، و مــغــايــرة عـــن تــلــك الــ ــ إبـــداعـــيـــة مــتــمــ
ية  العر ة  الفكر للساحة  ا  ساح اك ألفنا 
ــمــة و املــفــخــمــة، املــلــيــئــة  ــ ــا املــ ــ بــخــطــابــا
ــمــة، و الــفــشــل. خــطــابــات  ــز ــيــبــة، و الــ ــ بــا
ــــ حــالــة  ــ  ـ ــ ــــارثــــة. فـ تـــكـــرس فـــكـــرة دنـــــو الــــ
ــنــفــار قــصــوى مــع مــا يــجــري مــن أحــداثــھ  اســ
ذه  ع مستوى الــواقــع، لكن و  مقابل 
ـــــ األفـــــــق خـــطـــاب  ـــ  ــــطــــابــــات بــــــدأ يـــتـــجـــ ـــ ـ ا
و  اءه و مرحھ، و أمالھ و  مختلف يحمل 

أستاذ الفلسفة بجامعة تلمسان  1

ياة و ما تحملھ من  س و ألفة ا عانق بأ
ة  جذر نقدية  ــة  بــرؤ و  تراجيديا،  و  مــأســاة 
املتأزمة.  األوضـــاع  مــن شــأن  التغي  يــحــاول 
ل لھ  ش ــ ال طاب اآلخــذ  ــذا ا إن مثل 
ونھ  ة صدمات الواقع، ل القدرة ع مواج
فــكــري، تأم  منطلق  مــن  ــا  مــعــ ال يــتــعــامــل 
ــ ذلك  ا باإلضافة إ ح عل محض. و ال يق
م  ــ ف إ س  بل  ــزة،  جــا مة  ع  مشار
تجھ  يص و تركيب الواقع وفق ما ت و 
املعاصرة  ــســانــيــة  اإل و  االجتماعية  الــعــلــوم 
ــطــاب  ــ ـــامـــة. إن ا ــاجــيــة  ــ مـــن تـــرســـانـــة مــ
ــفــر، و الــتــفــكــيــك، و  ــ ــتــلــف، خــطــاب ا ــ ا
ــــ أعــــمــــاق الــــنــــص و  الـــتـــنـــقـــيـــب، و الـــنـــقـــد، 
ــ  ــلــت  ــشــ مــــا تـــراكـــمـــت فـــيـــھ مــــن طـــبـــقـــات 
ــا و  ــ ــ ــلــة فــغــدت  داخـــلـــھ مـــن أزمـــنـــة طــو
ما  إنــھ يتعامل و بحذر مع  قيقة.  ا ل س
ــة   ى جــذر ــ كــ عرفھ العالم مــن تــحــوالت 
دث  مــســايــرة ا أجــل  مــن  س  ا،  معظم
 (Mondialisation (العوملة  ن  الرا ي  و ال
عة  و اإلمساك و التحكم  التطورات السر
خــاصــة   Hyper-réel الــــواقــــع  عـــن  الــفــائــقــة 
ــات اإلعـــــالم املــتــطــورة،  ــشــبــ تــلــك املــتــعــلــقــة 
الـــظـــروف  ــــذه  إن   ،Internet ــت  نــ ــ ــاالنــ
أرغـــــمـــــت املــــفــــكــــرـ الــــبــــاحــــث الــــنــــاقــــد لــنــتــائــج 
ــــ مـــالمـــحـــھ املــفــكــر  ـ ــــداثــــة، و الـــــــذي ر ــــ ا
ـــــون»، املفكر  ــزائــري األصـــل «مــحــمــد أر ــ ا
ـــ مـــــعـــــروف بــــقــــراراتــــھ  ـ ــ الــــبــــاحــــث يـــــأخـــــذ، عــ
شة  اعتھ البطولية املد اسمة، و  ا
ــــحــــة تــــجــــاه أزمـــــــات  ـــ أخــــــــذه ملـــــواقـــــف صــــر ــ
دد،  أو مجتمعھ، ال ي ا وطنھ،  ى يمر  ك
ساير و بحذر حركة  ا  ل ال يخاف. قراراتھ 
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الفاعل بتعب  ائن  ال إنــھ  ــي.  ــو ــدث الــ ــ ا
ائن املرتكس. إن املثقف  «ع حرب»1* ال ال
ــ  ــــــون» إ ــي املــعــاصــر الــــذي يــدعــو «أر الــعــر
ــامــھ، و تــقــديــم لــھ معالم  شكيل مــ إعــــادة 
جديدة تمكنھ من التعامل و بصورة جدية 
ــا الـــعـــالـــم، كــمــا  ــعــرفــ ـــ  مــــع الــــتــــطــــورات الـــ
الــدخــول   ــشــاشــة، و  ب أن يــرفــض الــ ي
ال سل مع الواقع. عليھ أن  ة و  مواج
م  سا الــذي  ي   اإلثبا ائن  ال ون بمثابة  ي
ذا املطلب يندرج   بناء العاملية و ضمن 
املـــشـــروع الــفــكــري لــلــبــاحــث املــفــكــر «محمد 
العديد مــن أعمالھ  ــ  أيــن نجده و  ـــون»  أر
ــائــن  ــذا الــ ــ لــ ــ إلــزامــيــة الــتــحــضــ يــؤكــد عــ
الــــفــــاعــــل و الــــــــذي أدرجــــــــــھ ضــــمــــن مــــشــــروع 
ية  من سانة  ب س  امل الباحث،  املفكرـ 
للعلوم  يعابھ  اس و  مھ  إطـــار ف ــ  مة 
املــعــاصــرة. إنـــھ ذلـــك الـــذي يفكر الــســؤال و 
منا  عــنــھ، وفــق  ال يكتفي فقط بالبحث 
ا،  لية  معظم علمية و نقدية صارمة، تأو
نا أنھ من الصعب الكتابة  ا بھ  ما ن و لر
ونھ وجدناه  ون» ل عن فكر مفكر مثل «أر
ـــودة عــلــيــھ، و  يــحــمــل مـــالمـــح صـــرامـــتـــھ املـــعـــ
ى، و  امعات العاملية الك ا فيھ ا ال نم
ذا  ــ الــعــدد مــن املـــرات، وقــع عملنا  لقد، 
و يمارس فعل القراءة   مطبات عديدة و 
ـــ نـــصـــوص «مــحــمــد  ــ الـــثـــانـــيـــة (الـــكـــتـــابـــة) عـ
و  سع صدر مفكرنا و  ون». و نتم أن ي أر
دناه عليھ  ذا ما ع ما  ذا و لر يقرأ عملنا 
أولــئــك الــذيــن يبحثون و  ل  ــو صديقا ل و 

م  البحث و الدراسة. يحملون رغب

ة و مآزق  1  *عيل حرب: حديث النهايات. فتوحات العو
ركز الثقايف العربي ـ الطبعة األوىل ـ 2000 ـ ص7. الهوية ـ ا

ــــــــــون» ذلــــــك املـــفـــكـــر الـــبـــاحـــث  ـ  «أر
، ال يزال يحيا وفيا ملشروعھ الفكري  النو
م، القائم ع «نقد العقل اإلسالمي»  ال
بـــصـــورة حـــداثـــيـــة، نــقــديــة، عــقــالنــيــة، و  
ا من بلوغ مثل  زة بوسائل علمية تمك مج
ــونــھ  : لــ ــ ـــو املــفــكــر املــتــمــ ـــدف، و  ــــذا الـــ
اديمية  ثق من املؤسسات األ أوال مفكر ان
و ثانيا  ا، و  ا صرام املعروف ع ية  األور
ــة و  ــز ــا ــ ـــر، الـــرافـــض لــ ـــ مــثــال الــعــقــل ا
عمل  الــذي  إنــھ املفكر الباحث  سطيح،  ال
ية  ع إيجاد حلول لقضايا مجتمعاتھ العر
زائر»  اإلسالمية، و بصورة خاصة بلده «ا
سد الوطن  الــغــارق  صــراع أنتج تمزقا 

الواحد.

ــ  ــــذا األخــ ــ الـــرغـــم مـــن تــنــكــر  عــ
منذ  و  الــيــوم  د  ف ـــــون)  أر مد  أي  لــھ ( 
م  ء اسمھ تكر سمع عن  السبعينات لم 
، من طرف أبناء وطنھ،  ذا املفكر النو ل
ــيــة.  ـــيـــة و غــر ــــ بــــلــــدان عـــر ـــن يـــكـــرم  ــــ حـــ
نكر لھ وطنھ.  و قدره، أن ي ذا  ان  ما  لر
ن بــھ إبـــداع  ــ إنـــھ املــفــكــر الــبــاحــث الــــذي اقــ
ــ جامعات  ــ أكــ لعلم أصــبــح قــائــمــا بــذاتــھ 
ـــــــون) «عـــــلـــــم اإلســـــالمـــــيـــــات»  ـــــــا (الـــــــســـــــر ــــ أور
Islamologies. إنھ املفكر الباحث الذي ال 
د اآلن،  ا  يزال يخوض معارك ما انتصر ف
ش و لوحده فرادة صراعھ  ع زم. إنھ  و ما ا
ي و شيوخ  شراق الكالسي ابذة االس مع ج
الباحث  املفكر  إنھ  ية،  الدي األرثودوكسية 
عت بأقذر النعوت و أقبح األسماء،  الذي 
قٌھ الشتم، و القذف، إ درجة اإلعالن  ِ

َ َ
ف

ـــن أبــــنــــاء قـــومـــھ،  عــــن جــــــواز ســـفـــك دمــــــھ، بـــ
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ات أخرى الدخول  لكنھ استطاع و ع ج
ـــاالت مـــع كـــبـــار عــلــمــاء  ـــ ـــ مــنــاقــشــات و 
ا مع شيخ  ل شراق، مثل تلك ال  االس
ــــــــ أرنــــلــــداز  ـــي «رو ــــشــــراق الـــكـــالســـيـــ االســــ
ع  يصر  الـــذي   *1»Roger Arnaldaldez 
ــ الــعــلــمــيــة املــعــاصــرة  رفـــض تــوظــيــف املــنــا
ـــــــون»  اث اإلســـــالمـــــي، لـــكـــن «أر ــــ لــــقــــراءة الــــ
مية الفكر اإلسالمي  يؤكد بدوره ع أن أ
ة  و فاعلية دراسة تراثھ و التمكن من خصو
ــســت مــجــرد  ، لــ ـــــــــ ـــخـــيـــة األو ـــتـــھ الـــتـــار تـــجـــر
ــ موقفا حداثيا  ــي، أو وعـــود، و إنــمــا  أمــا
ل  ــ  ــ عــ ــبــ ــخــيــة. يــ يــحــمــل بــطــولــتــھ الــتــار
ـــة عــقــلــھ و من  مــفــكــرـ بـــاحـــث واثـــــق مـــن حـــر
 ، انھ إنتاج فكر متم قدرة إرادتھ، أنھ بإم
م و نفخم من شأن  ما تقولون أننا ن لر
ذا  انة  ــون ـ نقول أن م مفكرنا ـ محمد أر
ــــذا الــتــبــجــيــل و  ــــ مــثــل  ـــ ال تــحــتــاج إ ــ األخـ
و  . إنــمــا نــؤكــد أن ســلــوك بــاحــثــنــا  ــ الــتــبــخــ
ا  ذه الوقفة، ال نوّد أن نقتفي أثر أصل 
ــل عن  ــي ال تــضــيــع مــنــا، كــمــا يــجــب أن نــز لــ
تبخس  ال  ــام  ة تلك األحــ الفكر الساحة 
العيب  ــل  نا، فعيب  أعــمــال مفكر تتفھ  و 
ون»  ديث عن مفكر مثل «أر ل ا أن يخ
تمعاتھ  ئا جديدا  بالقول «أنھ لم يقد ش
ذه  ــ الــتــأخــر !!» لقد سئمنا مــن  الــغــارقــة 
ــا  ــ ــا ــ ـــ اإلبــــــــداع أل ــــام الـــنـــاقـــمـــة عـــ األحــــ
م  فنجد اإلتيان باملثل،  ع  ن  الغ قادر
ــل و الـــصـــراخ...كـــمـــا  يــكــتــفــون فــقــط بــالــعــو
ــ صــد الــكــتــابــة عــن الــبــوح  أنــنــا عــاجــزون عــ
ما  اد، و لر ا ا تجاه مفكرنا  بالـ منطوقا

1  *أنظر بهذا الصدد: محمد أركون ـ الفكر اإلسالمي 
ـ نقد و اجتهاد ـ ترجمة و تعليق: هاشم صالح ـ دار الساقي ـ 

الطبعة الثالثة ـ 1998 ـ ص 309.

ـــذا: أن «محمد  ــ قــولــنــا  ــ صــدقــا  كــنــا أكــ
ــد الــيــوم  ــ ـــــون» املــفــكــر الــــذي لــم يــأخــذ  أر
 ، ــ مــوقــعــھ الـــالئـــق و املــنــاســب ملــقــامــھ الــعــلــ
داخـــــل جــامــعــاتــنــا و مــؤســســاتــنــا الــثــقــافــيــة، 
ــــ إنـــقـــاذ املــوقــف  و اإلعـــالمـــيـــة !! و نـــدعـــوا إ
ـــ مــفــكــرنــا، و بــاحــثــنــا مـــــادام ال  بــااللــتــفــات إ
ي  نا روحا و جسدا. و إال سيأ يزال قائما بي
ــ غــيــابــھ عـــنـــا2*. إنــنــا نرفض  ــنــدم عــ يـــوم ســ
ة  رب من البوح عما نكنھ من محبة فكر ال
ان جديرا باإلطراء، ملا ال ؟!  ما  ملفكرنا، و لر
عن أولئك املعدودين ع الفكر و الثقافة 
لموا  يـ  اإلسالمي فإن ت تمع العر داخل ا
املفكر  ــذا  عــن  ماقات  ا إال  يقولون  فــال 
ــ  ــ داخـــــل أكــ امـــھ الــعــلــ ـــ ــ الـــــذي فــــرض احـ

جامعات الغرب.

ـــو  ـــ ا الـــــذيـــــن يـــمـــلـــئـــون  ــــــــؤالء  إن 
ــم عــن اإلســــالم و يــرتــكــبــون باسمھ  بــصــراخــ
ــ عــنــھ اإلســــالم  ـــل مـــا نــ ـــ الـــكـــبـــائـــر. و  أكـــ
م أي حق  س ل ق ل نيف، و الدين ا ا
ن...»محمد  املفكر و  العلماء  كبار  ام  ا  
ـــاد ـ  ـــ ـــــــــون: الـــفـــكـــر اإلســـــالمـــــي نـــقـــد و اجـــ أر
داخــــــل  مــــــن  و  ـــــــــون»  ــــــ «أر يـــــدعـــــو  ص311. 
انة  ية إ إعادة النظر  م امعات الغر ا
ودية  اإلسالم كدين توحيدي، شأنھ شأن ال
بعاده ال يجد لھ مسوغا،  و املسيحية، فاس
انتھ، فما  و ال يمكننا غــض الــطــرف عــن م
تمعات   ده ا ش الــرجــوع الدين الــذي 

الجزائر،  دولة  إىل  أخص  بصورة  2  *الدعوة موجهة 
رشوع  ا بحثية، حول  علمية،  مخابر  من خلق  البد  األصيل،  بلده 
التنايس  الكف عن ثقافة التتفيه و  النقدي لـ»محمد أركون» و 
اإلرهاب  عنف  أن  نعتقد  الجزائري...إننا  ثقف  ا يتبناها  الذي 
مارس عىل الرأسمال  بارش هذا العنف ا الذي مزق الوطن سببه ا

الرمزي بتعب بي بورديو.
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مية  مسوغات عديدة إال دليال جازما ع أ
األمــر يتعلق بالديانات  الــصــورة،  ــذه  مثل 
ــنــاء، علينا أن  ا دونــمــا اســتــ ل الــتــوحــيــديــة 
بة، و الغفران  قا يوجد خطاب ا نجد طر
ذه الديانات  ل من يدين  سامح نحو  و ال
ـــ مما  ــا أكـــ ــا و يــوحــد ــا مـــا يــجــمــعــ ــ ـــ فــ الـــ
الغرب  سمع  ي  ل األوان  آن  فلقد  ا.  يفرق
العلمية ا|ألك  من خالل أع املؤسسات 
عراقة، صوت اإلسالم و حضارتھ،  و تراثھ 

ل. التار الطو

ل التطبيقي: أركون، و التأو

ــ  ــ مــنــا ــــــــون» عــ انـــفـــتـــاحـــات «أر
املعاصرة  سانية  و اإل االجتماعية،  العلوم 
مـــكـــنـــتـــھ مـــــن إزاحـــــــــــة، و زحـــــزحـــــة مـــشـــروعـــھ 
، وذلك بتدعيمھ  ي نحو تفعيلھ أك العقال
ــ و  ــمــت  عناصر و بــأوالــيــات جــديــدة ســا
ـــطـــاب أو الــنــص  ـــ ــ ابـــتـــعـــاد ا ـ ـــــع  ــل را ــشــ
ــھ  ــشــاشــة، أمـــــام مـــا يــواجــ ــــي عـــن الــ ــــو األر
ـــعـــرف نــوعــا  مــــن نـــقـــد. لـــقـــد بـــــدأ مـــشـــروعـــھ 
ال من نقد  ّ من االنتقال و القفز ع ال
العقل (اإلسالمي) إ نقد النص اإلسالمي، 
أو نقد خطابھ، دون أن يتخ عن مشروعھ 
الدوغمائية  العقليات  بنقد  املتعلق  ـــ  األو
ما  إطـــار  ــ  املنغلقة  ا  أسيج ت  ــ  الــ
الـــنـــص عــنــد  أســــمــــاه بـــــاألروذوكـــــســـــيـــــات. إن 
ســبــة، تـــراكـــمـــت ع  ــ ــــــــون» طــبــقــات مــ «أر
ار ٌجِعل  العصور و  تحمل معارف و أف
ل  ــا مـــن فـــرط مـــا غـــدت ثــابــتــة مـــصـــدرا ل ــ مــ
اح  ان إ ، و منھ ما  ن معر حقيقة و يق
ـــ االشـــتـــغـــال و بــــصــــورة فــاعــلــة  ــ مــفــكــرنــا عـ

باملنا املعاصرة ألجل س أغوار النص، 
عمل بمثابة  ا منا  سيجھ، إ اق  أو اخ
ـــم الــــنــــص و  ــــ تــمــكــنــنــا مـــــن فـــ املـــفـــاتـــيـــح الــــ
ا نرغم النص  ق طاب، و عن طر أسرار ا
و بالتا  عــنــھ.  سكت  مــا  الــبــوح و قــول  ع 
يص و تركيب من  م و  التمكن مــن ف
ــــــســــــداد الـــــذي  ـــيـــة الـــــنـــــص. إن اال جــــديــــد بـــ
ــي مــنــھ نــقــد الــعــقــل مــن الناحية  ــعــا أصــبــح 
ــيــمــولــوجــيــة، أرغـــــم املــفــكــر الــبــاحــث  ــســ اإل
ــح، و التفكيك،  ــشــر ــ الــ ــ االنــفــتــاح عــ عــ
اث  ــــ الــــ ـــم مـــحـــنـــة و مـــــــأزق  و الـــتـــنـــقـــيـــب لـــفـــ
ــــان الــعــقــل اإلســـالمـــي  اإلســــالمــــي. إنــــھ و ملـــا 
ــيــمــولــوجــيــة، أي  ــســ ــة اإل واحــــدا مــن الــوجــ
ا، و من  ض عل من حيث املسلمات ال ي
ا   ستخدم ية ال  حيث القواعد املن
ان من الصعب ع  اجة، و ملا  النظر و ا
ــ و بــصــورة  ــيــمــولــو ــســ ــ اإل الـــطـــرح املــعــر
ــة  ــر ــو ــ جـــــادة و جـــديـــة تـــنـــاول الــقــضــايــا ا
ـــانـــت  ــــيــــة اإلســـــالمـــــيـــــة  لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــعــــر
التفكيكية  الــــقــــراءة  ضـــــرورة  طــــرح  إلـــزامـــيـــة 
 La ــــة ــــو ــــ تــــــنــــــاول مــــســــألــــة الــــ ــ ــــا عــ ـــ ـ لــــقــــدر
اث   question de l’identité، و مسائل ال
ذا الغائب  صوص، إذ تتمكن من  ع ا
ــانــب  ــ ــا. إنــــھ ا ــ و الـــــذي ال يــحــضــر إال عــ
التفكيكية  Ontologique.إن  األنطولو 
ل  كــة ل ــ تــمــيــط الــلــثــام عـــن الــســمــات املــشــ
ــ ســـؤال  ـــان االنــفــتــاح عــ الــعــقــائــد، و مــنــھ 
نا  ا كيفية قراءة النص املقدس. القراءة 
ضمن  مــنــدرجــة  لية  تأو مــمــارســة  ا  باعتبار
الـــذي يضم الــعــديــد من  ــل التطبيقي  الــتــأو
جــمــة،و  ــ ــم، و الـــنـــقـــد، و الــ ــالــفــ اآللــــيــــات 
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عمل ع فك  ــفــر...قــراءة  ــ ا التفكيك، و 
ي من القيود ال فرضت عليھ  ا النص ال
املمارسة  إن  املنغلقة.  األصوليات  قبل  من 
ــا  ــعــاد ـــــــون» ال تــحــمــل أ الــنــقــديــة عــنــد «أر
ما حرفيا  م النقد عنده ف السلبية، إذ ال يف
..فالنقد  التدم و  ــدم  الــ داللـــة  يــأخــذ  ــأن 
سابات و  ــي ال يقوم ع تصفية ا ــو األر
صفقات فاسدة  ادنة، وعقد  امل يفضل  ال 
ا ـ من أجل  ة ل و مع السلطة ـ السلطة ال 
ــة. إن الــنــقــد املـــمـــارس ع  ــ ســلــطــو مــصــا
سبات  و النقد املنفتح ع آخر مك اث  ال
ـــتـــمـــع، و خــصــوصــا  ـــ ا ـــــســـــان و  عــــلــــوم اإل
و األسطورة   L‘imaginaireوم املــتــخــيــل مف
الــســوســيــولــوجــيــة.  ـــقـــائـــق  ـــ ا أو   ،Mythe 
ــ قــراءتــھ للعقل  ــا  ـــــون» مــركــز لــم يــكــن «أر

اإلسالمي. 

ألعـــــــمـــــــال  نـــــــقـــــــديـــــــة  قـــــــــــــــــــــــراءات  إن 
ذه الصفة.  حاولت إلصاق مثل  ــون»  «أر
تھ  بمركز سما  م للعقل  نــقــد  مــن  فــجــعــلــوا 
العقل  من  ـــون»  جعل «أر عندما  املفرطة، 
ــ الــوحــيــد بــالــنــقــد، و بالتا  اإلســالمــي املــعــ
عة أو انتماء عقيدي  وم العقل ب ق مف أ
ـ اإلسالم ـ ِيؤكد صاحب مشروع نقد العقل 
العقل  ــ (أي  ـــذا األخــ مع  اإلســـالمـــي أن 
اإلســـالمـــي) ال يــحــمــل خــصــوصــيــة عــرقــيــة أو 
ــ قــابــل لــلــتــفــرد، مــثــلــمــا اعتقد  ــيــة، و غــ ديــ
ز  ــ مــفــكــر نــقــد الـــنـــقـــد1*، الــــذي حــــاول أن يــ
ا  مركز و  الــنــقــديــة  املــمــارســات  دوغــمــائــيــة 

إىل  الرجوع  رضورة  إىل  ننبه  أن  هاهنا  1  *أردنا 
اللبناني عىل حرب يف نقده  فكر  القراءات النقدية التي قام بها ا
شاريع أصحاب العقالنيات الكربى. أنظر يف هذا الشأن كتبه: نقد 

ركز الثقايف العربي. النص عن ا

ش  ــــــــون».  ــا «مــحــمــد |أر ــ ــ قــــام  ـ تــلــك الـــ
ـــ الــعــديــد مـــن كــتــابــاتــھ: «أن  ـــ و  ـــذا األخـــ
ــشــر، و  ـــل الــ كــة لــــدى  ــ الــعــقــل مــلــكــة مــشــ
النعت،  لية   امن  الفرق  أو  التم  إنما 
ان  املع  أي اإلسالمي. نقصد بذلك أنھ 
ــة  ـــي و فــيــمــا كـــنـــت قــــد دعــــوتــــھ بــتــجــر الـــقـــرآ
املمارسة  يمي  مــا  ــم  أ لعل  املــديــنــة...»2**و 
ـــــــــــون» ضــــــــرورة  ـــــ ـ يـــــؤكـــــد «أر ــــ الــــنــــقــــديــــة الـــــ
الفاعلة، تلك  و  ا اإلجرائية  مي ا أل إعمال
النقدية.  ولوجية  و األن بالقراءة  املتعلقة 
ــ االنــفــتــاح  عمل عــ ــولــوجــيــا كعلم  و ــ األنــ
ــنــاء،  ـــ نـــقـــد ثـــقـــافـــات الـــعـــالـــم دون اســتــ عـــ
ـــ الــضــفــة  ــــــ االنــــفــــتــــاح عـــ و مـــنـــھ دعــــوتــــھ إ
ــة  مــوجــ الــــدعــــوة  و   L’autre-cap  األخــــــرى
ية ال  تمعات الغر صوص إ ا ع ا
ــا  ـــولـــوجـــيـــا بــتــوظــيــفــ و ـــ اســـتـــفـــادت مـــن األنـــ
ا  ف ثمر  أنـــھ اس انــتــقــائــيــة، أي  ــا بــصــورة  لــ
ــ مكنتھ مــن تــرســيــخ سيطرتھ  ــوانــب الــ ــ ا
ال  الــعــالــم  ثــقــافــات  يمنتھ ع  تمديد  و 
، و أنــظــمــتــھ  ـــ ـــ ــــ ســيــاقــھ الـــتـــار ــ إ ــتــ ال تــ
ــ  الـــعـــقـــلـــيـــة، أيــــــن امـــتـــنـــع عـــــن االنــــفــــتــــاح عــ
ــْيــَمــَنــة و لــم يــحــاول  َ ــ

ُ
ــتــمــعــات امل ــ ثــقــافــات ا

ان  منھ  و  اإلنــوجــاديــة،  ا  خصوصيا م  ف
ــــــــون» و مـــن داخـــــل مــجــتــمــعــات  إصــــــرار «أر
البعد  إضــافــة  ضــــرورة  ــ  يمن عــ امل الــغــرب 
ــولــوجــيــة و مــا موقفھ  و ــ ــ األنــ الــنــقــدي عــ
اإلقصاء  و  ش  م لل رفضھ  ع  تأكيدا  إال 
املمارس من قبل الغرب، و يبدو لنا موقفھ 
ة النقد و التطبيق امل  ند ع جذر املس
، و  يالو ي ، و النقد ا فر األركيولو ل

العقل  نقد  إىل  االجتهاد  من  أركــون:  2  **محمد 
اإلسالمي ـ دار الساقي ـ الطبعة الثانية ـ 1993 ـ ص18.
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تمعات  ا تــراثــات  ع  ي  التفكي التدم 
ــي، ال يــزال  ــدا ــ ا تلفة بمثابة املــوقــف  ا
قـــائـــمـــا عـــنـــد مــفــكــرنــا يــــالزمــــھ مـــنـــذ أن أعــلــن 
ـــــــ  ــــامـــــرة الــــعــــقــــل اإلســـــــالمـــــــي1*** خـــــــوض مـــــغـ
ثق فيھ، و تطفو ع  الوقت الذي بدأت تن
سطح و  الــســطــح قــــراءات عــديــدة تــتــفــھ، و 
ام   ذا اإلنجاز ال ون» مثل  تنكر ع «أر
حرمانھ  ع  عمل  ال  النقدية،  املمارسة 
ــ تــوظــيــف  ــ أحـــقـــيـــتـــھ  (أي مــــشــــروعــــھ) مــــن 
ــذه  ــ الـــعـــلـــوم املـــعـــاصـــرة. لــكــن مــثــل  مــنــا
إصــرارا  ــون» إال  املواقف لم تزد «محمد أر
اب قدما إ نحو تأكيد إرادتــھ   ع الذ
، القائم  ــ ــ و الــعــلــ إتــمــام مــشــروعــھ املــعــر
صياتھ من  اث اإلسالمي و  ع إفراغ ال
، و نزع سمة التعا  حالة التبجيل و التبخ
و املثالية عــن النص املــقــدس و عــن النص 
ـــعـــاده الــواقــعــيــة و  ــ أ عــمــومــا، و إحــالــتــھ عــ
ــخــيــة، ألجــــل إنــجــاز  ام ســيــاقــاتــھ الــتــار ــــ ـــ احـ
اث  ــ الــ إن   .Historicité خية  التار الــقــراءة 
ــر، و ال  ــ ثــنــايــا الــعــديــد مــن الــظــوا يــحــمــل 
ا الفكري، و  ا إال  إطار يمكننا أن ندرس
م   ف محاولة  أيــة  أن  و   ، التار ا  سياق  
غدو مجرد قراءة  ن  ط ذين ا تعد عن  ت
ــا و  ــامــ ــتــج و ال تــــوزع ســـوى أو ـــيـــة ال تــ وا
ــو حـــال الــنــصــوص ال  ـــذا  ــا، و  ــ ــمــا تــو
املسيحية  األورثوذوكسية  العقول  ا 
ــ  ــــان لــــزامــــا عــ ـــا الــــصــــارمــــة، فــــ ـــ بـــدوغـــمـــائـــ
ــعــمــل ألجـــل إيـــجـــاد و بــصــورة  ــــــون» أن  «أر
ل  التأو بمفاتيح  ا  لفتح ا  مغاليق ة  وا
 L‘herméneutique appliquéeالــتــطــبــيــقــي

استحالة  و  األصويل  الفكر  أركــون:  1  ***محمد 
التأصيل ـ دار الساقي ـ 1999 ـ ص234.

ون»  م معضلة صادفت «أر املالحظ أن أ
ــعــيــق إتــمــام مــشــروعــھ  و أعــاقــت و ال تــــزال 
عمل  ، و إنــــھ  ـــ ـــ مــعــضــلــة املـــنـــ الـــنـــقـــدي 
ــــ فــــرض ضــــرورة  ــتــقــل إ ــا، لــيــ ألجــــل حــســمــ
تــكــمــن   ــمــتــھ إذ  ــانــيــة تــوظــيــفــھ. إن مــ إمــ
ــــــذا الـــعـــائـــق ثــم  ـــ تـــخـــطـــي مـــثـــل  الـــعـــمـــل عـــ
ا، دون  ا و ممارس العمل ثانية ع تطبيق
ــاب  ــ ــشــكــيــك أو تــألــيــب مـــن طــــرف أ أي 
األصــــولــــيــــات الـــقـــاتـــلـــة، أصـــبـــحـــت املــــواقــــف 
ملنا  استخدامھ  ــــون»  ع «أر الــرافــضــة 
ل عنصر  ش العلوم االجتماعية املعاصرة 
إليھ  ما  لر تمثل  بحيث  إليھ،  سبة  بال قلق 
ـــــم عـــائـــق أمــــــام إنــــجــــاز عــمــلــھ الـــفـــكـــري، و  أ
ــ املـــمـــارســـة الــنــقــديــة  ـــ مــســ إنــــجــــاح بـــالـــتـــا
م يرفضون  ، إ ع مستوى الواقع الفع
اث اإلسالمي  إجرائيا تطبيق املنا ع ال
ــم اإلســـالم  ء فــ ـــ ـــ ــا  ــ ــم أ ـــ اعــتــقــاد ألن 
ـــوة  ) الـــ ـــ ـــ (أي املـــنـــا ــ بـــــدل تـــوضـــيـــحـــھ، فـ
ـــرة  ــيــص حــقــيــقــة الـــظـــا ــ ــ ـــم و  ـــن الـــفـــ بـــ

اإلسالمية و اإلسالمية بصورة عامة. 

ــــذا الـــرفـــض و املــعــارضــة  و أمـــــام 
ــ  ــ ــــــ  ـــلـــيـــة  انــــــخــــــرط املــــفــــكــــرـ الــــبــــاحــــث 
، من  ــ اتــيــجــيــة شــامــلــة لــلــتــدخــل الــعــلــ ــ اســ
من  ا  بدور تمكن  ال  املفاتيح  إيجاد  أجل 
ا  ر فتح مغاليق العقليات املنغلقة، و تحر
غالق العقيدي،  ا املكرسة لال من أصوليا
خطابات  ــع  و تــوز إنــتــاج  ــ  عــ عمل  ــ  الــ و 
اإلقــصــاء،  و  ش  م ال ع  قائمة  مة  م
داثة ضمن ما تكرسھ  عة دخول فكر ا ما
ية مبجلة،  ــ مقابل ذلــك مــن نــصــوص دي
و مسّيجة بالشعارات اإلسالمية التقليدية، 
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ا األعــظــم الـــذي يتخذ  ــ مــن علياء نص تــد
 لــھ، قول 

ً
انا آمــنــا صون م مــن الــقــالع و ا

ا  عمل ع  قيقة،  الوقت نفسھ  ا
لية  قيقة). إن املمارسة التأو ب ا (أي 
اتيجية النص ال  م اس تمنح لنا آليات ف
ل  عددت و تنوعت ال تف أبدا ب ما  و م
نا تكمن قوة النص،   ما  ا، و لر مدلوال
تكمن   كــمــا  حقيقتھ،  إخــفــاء  ــ  عــ قــدرتــھ 
بھ و مخاتلتھ، ال  إفصاحھ و بيانھ  
امھ   امھ و أح ھ و التباسھ ال  إح با اش
ل  يانھ و اختالفھ  وحدتھ و تطابقھ. إن  ت
ة يحيل إ فتوحات االختالف،  و تطابق لل
ـــانـــات  إمـــ ازدادت  ـــب  ـــ ـــ ا ازداد  ــلــمــا  إذ 
ــــ حــــــــرب». و تــتــوفــق  الـــكـــشـــف حـــســـب «عــــ
نفذ  س ــانــات الـــقـــراءة، و ثمة قـــراءة ال  إمــ
ــ خــاصــيــة الــنــص الــقــوي.  ــــذه  ــا، و ــ قــراء
ـــقـــيـــقـــة1*، فـــمـــن الــصــعــب  ـــ |إنــــــھ ال يـــقـــول ا
و  بالنص  ائية  بصورة  املسك  أو  التحكم 
ــي و مـــدلـــوالت، فاملع  مـــا يــحــمــلــھ مـــن مــعــا
يــخــتــلــف دومــــا عـــن نــفــســھ بــاخــتــالف الــكــالم 
املع  ك  نن فنحن  لـــذا  و  عــنــھ،  التعب  و 
بــقــدرمــا نـــحـــاول الــقــبــض عــلــيــھ، و نــتــوه عن 
ل من إجابة عن  ا. ف قيقة بقدرما ندرك ا
زائر؟  قيقة، فمن يقتل من  ا أسئلة ا
ــة مــن و  ــو سلب  و مــن ينفي مــن ؟ و مــن 
ـــون»  مــن املــســؤول عمن؟ إنــھ و حسب «أر
أن  العرب  ن  و املفكر ن  الباحث ع  ب  ي
و  يم  املفا ع  ــادئ  الــ باالشتغال  يقوموا 
و ذلك  بــالــذات  اللغة  داخـــل  ات،  املصط
شر فكر عل  مــن أجــل  ا  قبل استخدام

الثقايف  ركز  ا ـ  النص  نقد  ـ  حرب  عيل  1  *أنظر: 
العربي ـ 1993 ـ ص 13.

يح  ـــ ت ــــاالت الـــ ــ ــ ـــ ا حـــديـــث، خــصــوصــا 
اث،  الــنــقــدي لل التقييم  إعـــادة  فــرصــة  لنا 
ــة  ــفــر ــ ـــا الـــــدراســـــات الــنــقــديــة و ا فـــوحـــد
ـــ كــشــف  اث قــــــــادرة عـــ ــــ و الــتــفــكــيــكــيــة لــــلــــ
جـــوانـــبـــھ اإليــجــابــيــة و بـــيـــان قــيــمــتــھ و قيمھ 
تــجــاوز  أمـــام  ــال  ــ ا لــنــا  تفتح  و  قيقية،  ا
اث يــمــكــن  ــــ ــــ الــــ ــــل مــــا  ــس  ســلــبــيــاتــھ، فــلــ
ــعــيــق، و ال يـــزال،  ِمـــَن لـــھ، إذ ثــمــة مــا 

َ
أن ُنـــؤ

ــشــودة مـــن قــبــل خــطــاب الفكر  ــضــة املــ ــ الــ
اث إذا إال قراءة  ي املعاصر. ال يقرأ ال العر
حلقتھ  ــ  ـــــون» لــم يكتف  ــلــيــة، إن «أر تــأو
ون عملھ يندرج  لية ع آلة واحدة ل التأو
 Le conflit des الت ام صراع التأو ضمن م
فعالة   انة  م ل  للتأو  .interprétations
، ذلــك أنــھ ال يقف عند  ــ م حقيقة الــو ف
سبة و املؤدية  فر  الطبقات امل مجرد ا
، أو ما  ــــ ــس األو ظة الــتــأســ ـــ  إلــيــھ أي إ
ي. بل يدعو  دث القرآ ون» با سميھ «أر
ــي)  ـــدث الــقــرآ ـــ ـــ ذلـــك قـــراءتـــھ(ا إضـــافـــة إ
ــخــيــة، الــواقــعــيــة، لقد  وفـــق ســيــاقــاتــھ الــتــار
ان من املفروض أن يتم إنجاز خطاب حول 
اب  ضة، و أ اث من قبل مفكري ال ال
ـــان مــن األجــــدر أن  ى، لــكــن  ــ ــع الــكــ املــشــار

يجدوا و يبدعوا كيفيات جديدة  قراءتھ 

بــــــدل االكــــتــــفــــاء فـــقـــط بـــاملـــطـــالـــبـــة بـــالـــعـــودة 

م  بھ اعتقادا م التمسك  أو  إليھ  رفية  ا

طابات  ذه النداءات و ا ان ملثل  أنھ بإم

حداثتھ،  و  الــغــرب  تجاه  للعدائية  املكرسة 

أن نن  تفردنا بمشروع فكري حضاري 

ا. يضا أنوار أور
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ــســبــة  اث بــالــ ـــــ ـــــ الـــــ إن الـــــرجـــــوع إ
ـــون» ال يكمن  إعــادة جــرد ما فيھ  ــ «أر إ
ــ  ــ الـــدعـــوة إ ـ ة، و إنــمــا  ـــ مـــن كــنــوز و ذخـــ
إيــجــاد الكيفية ألجـــل قــــراءتــــھ1**. إن ســؤال 
ــســؤال الــقــراءة، الــقــراءة   ن  اث مق ــ الــ
و  تجاوز  اق و  اخ من  تمكننا  ال  ظة  ال
إزاحة للم و للمتنكر، و لالمفكر فيھ. إن 
ــ اإلســالم  ا  ب أن نقيم ي ــ  ــة الــ املــواجــ
لية  ـــاالت األخــــرى مــرتــبــطــة  ـــ ــل ا ــ  كــمــا 
للمعرفة  ــاضــرة  ــ ا الة  با امل  ال بالو 

العلمية املعاصرة. 

داثة: داثة و نقد ا ا

 Modernité داثة  ا عن  نا  حدي
ون»صاحب  لدى املفكر الباحث «محمد أر
ــــثــــق الـــــــــــذي يـــقـــدمـــھ  ــ مـــــــشـــــــروع الـــــعـــــقـــــل املــــنــ
ــداثــة، و  ــ » لــتــجــاوز عــقــل ا ــ ــ ـ»مــعــطــى أو كــ
إدراج  تـــم  إذا  إنـــجـــازه إال  يــتــحــقــق  الــــذي لـــن 
ــســانــيــة  ـــ الـــعـــلـــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة و اإل مـــنـــا
ــم و نــقــد العقل  املــعــاصــرة ضــمــن آلـــيـــات فــ
ـــــغـــــالق  اإلســـــــالمـــــــي، داخـــــــــل مـــجـــتـــمـــعـــات اال
ــــج بـــإيـــديـــولـــوجـــيـــات  ـــــــ املــــســــيَّ األورثـــــــوذوكـــــــ

ات الدوغمائية. و ر و األصول و ال التحر

ون» النقدي يحمل  إن مشروع «أر
لدى  داثة،  ا وم  اكتمالھ مف ل عناصر 
ير، باإلضافة  ا، لھ أك من ت ل ان نقده 
حداثة  ــ مــا يحملھ مــن تــجــاوز لطروحات  إ
 La est un projet inachever ـ منجزة  غ
الــعــديــد  عــنــد  ــا  نــجــد ــ  الــ  modernité c ’

العربي  الفكر  تاريخية  أركون:  محمد  1  **أنظر 
ركز الثقايف العربي ـ  مركز اإلنماء القومي ـ الطبعة  اإلسالميـ  ا

الثالثة ـ 1998 ـ ص88.

ــابــرمــاس»  ــن أمـــثـــال: «يـــورغـــن  مـــن املــفــكــر
ـــون»  ــداثــة عند «أر ــ ي». إن ا ــ و «لــوك فــ
ء،  ل  ة ذاتية، موقف بطو قبل  تجر
ون»، إنھ لم  نا تكمن أصالة مشروع «أر و 
اديمية،  أ ــة  زاو من  داثة  ا وم  مف يطرح 
ــمــت  أو مــؤســســاتــيــة، أو مــعــرفــيــة، بـــل ســا
ــا و ال  ــ عــاشــ ــتــھ الـــذاتـــيـــة املـــتـــأزمـــة الــ تــجــر
يزال ع بلورتھ من جراء مواقفھ البطولية 
ــول،  ــ ــ ــداثــة ا ــ املــتــألــقــة نــحــو بــلــوغ دال ا
ول  بمج ن  مق إلينا  سبة  بال اسمھ  فغدا 
داثة  ا اختارتھ  لقد  ي،  البودل داثة  ا
داثة و ال  ا، و ال تختار ا ون فارس ي ي ل
نا  ا بھ  ع الفرسان. ن ا إال أل ب نفس
ــة  ــ الــتــجــر أنــــھ مـــن الــــضــــروري االنـــفـــتـــاح عــ
و  ــون»  أر لـ»محمد  الذاتية  و  األنطولوجية 
ا،  ا، و شرود ا، و ت عرف فعال قلق ال 
ـــــ ســــمــــات الــــــفــــــارس املـــــغـــــامـــــر، و  و تـــلـــكـــم 
ــاطــر بـــذاتـــھ، تحملھ جــــرأة اإلعــــالن عن  ــ ا
داثة  ان. ا ل أصنام الفكر و امل الرفض ل
ـــة ذاتـــــيـــــة، أنـــطـــولـــوجـــيـــة، قــبــل  عـــنـــدنـــا تـــجـــر
ـــع قـــومـــيـــة، وطــنــيــة،  ـــون مـــجـــرد مـــشـــار أن تـــ
ن  محاول ا  معامل إيجاد  املفكرون   س 
ست  ــ ل و  م،  مجتمعا داخـــل  ا  ترسيخ
ـــار و  ن الــفــكــر و أفـــ مــجــرد قـــــراءات منتحل
ون  ون» قبل أن ي ن. إن «أر معارف املبدع
داعية، و حامل رسالة بحداثة الغرب داخل 
ية ـ اإلسالمية، مثلما يحلو  تمعات العر ا
ــــــون»  ــ أن «أر لــبــعــض الـــنـــقـــاد الــتــأكــيــد عــ
بخطوة  خطوة  مسايرة  و  مــجــاراة  ــ  إ يدعو 
ـــــــا (الـــــغـــــرب) ألجـــــل بـــنـــاء حـــداثـــة  حــــداثــــة أور
ــة  ـــو صـــاحـــب تــجــر مـــتـــفـــردة خـــاصـــة بـــنـــا، فـــ
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ــا  ــــدة، بـــدأنـــا نــلــمــح مــالمــحــ أنــطــولــوجــيــة فــــر
ـــــعـــــاده ضـــمـــن فـــــقـــــرات كــــتــــابــــھ: «الـــفـــكـــر  و أ
ذا  األصو و استحالة التأصيل» : و مثل 
ــ تــرجــمــة أعــمــال  ـــش املــشــرف عــ ــ أد املــنــ
ــو  إذ الحــــــظ   « ـــــ صـــــا ـــــاشـــــم  ـــــــــون» « ـــ «أر
اآلخــر أنــھ بــدأ يتجھ  كتاباتھ نحو ترسيخ 
اشم  تھ الذاتية « من الوا ـ يقول  تجر
ــ فأك نحو  ــــون» يتجھ أكــ ــ ـ أن «أر صــا
، أي  ـــ ــ املــســتــوى الـــرو ــ عــ ــل الــصــو ــ ا
ــا، من  ــعــتــاق لــلــروح مــن أســر ــا الــصــوفــيــة 
اية  أننا سنموت   ل القيود فيما  أســر 
ــعــة،  ــظــة را ــ ـــذا املــــوت  املـــطـــاف، فليكن 
الص  ظةا ر،  عتاق و التحر ظة اال
ــظــة االتــــجــــاه بـــاملـــطـــلـــق، مــطــلــق  ــ األبــــــــدي، 
ة األنطولوجية اآلخذة   هللا...»1* إن التجر
ن  ظت ن  اوح ب ــ ـــون» تــ ل لــدى «أر ش ال
ـــــغـــــــادرة املـــوطـــنـــيـــة  ـــظـــة املــ ـــ ــــن  ــ ــــن، بــ ـــ ــــامــــتـ
الوطن، منفى  ران   Détérritorisation 
عض القوى املنافسة  اضطراري اختارتھ لھ 

ــ  تـــھ عــ ـــ مــــن داخـــــــل الــــوطــــن األصــــــــل. فـــأجـــ

ظة  ــش  ــعــ ــو  ــا مـــغـــادرة املـــوطـــن، لــكــن 

ة لاللتحاق  ثانية و املتمثلة  الرغبة القو

عب  Réterritorisation حسب  باملوطنية 
ــــان  ــــمــــا  ــــــــــوز G.Deleuze« لــــر ـــــ ـــــ «جـــــيـــــل دولـــــ

ة  ان فعال عــن التجر ــ ــذان املــســاران املــعــ

ــداثــة عــنــد صــاحــب مــشــروع  ــ ــقــيــقــيــة لــ ــ ا

ــة «مــحــمــد  نــقــد الــعــقــل اإلســــالمــــي. إن تــجــر

ـــعـــرف  ــ ال تـــــــزال لـــــم  ــ ـــــــــون» الــــذاتــــيــــة الــــ ـ أر

ة  ذر ا أك ع ممارستھ النقدية ا تأ

صالح  هاشم  رتجم  ا و  فكر  ا تعليق  1  *أنظر 
ضمن كتاب محمد أركون: الفكر األصويل و استحالة التأصيل ـ 

ص184.

ية  العر البلدان   من  للعديد  للواقع املتأزم 

ــة ال  ــزائــر ــ ــالــة ا ــ ـ اإلســالمــيــة. خــاصــة ا

ا  بذا قائمة  ة  خ بمثابة  ـــون»  «أر ا  عت
م صراعات القوى  ل جيد  ف ش تفيدنا 

طة  ــتــمــع. شر ــ ــا داخــــل ا ــلــ ــشــ و كــيــفــيــة 

ــ العلوم  ــا بــالــدراســة وفـــق مــنــا ــنــاولــ أن نــ

الباحث  ا  نا يت ال  املعاصرة  االجتماعية 
ــزائــر  ــ الـــنـــقـــدي. لــقــد بــلــغ الـــوضـــع داخـــــل ا
 ، ــ ــــاب، فــو اجــيــديــا ـ عــنــف، إر ــ ذروة الــ
 ، ـــ ـــا مـــالمـــح األزمــــــــة، الـــ ـــ عـــبـــث، تـــتـــفـــيـــھ... إ
ة  اب املراكز  السلطة الفكر د أ الير
ــا بــالــدراســة  ــيــة تــنــاولــ و الــســيــاســيــة، و الــديــ
ا  تناس ع  ال يــزالــون يــصــرون  و  املعمقة، 
م أمــام مــا يحدث مــن انحرافات  و المباال
ـــق جـــســـد الـــــوطـــــن، فــأصــبــح  ــــــ تـــمـــز إ أدت 
ة  و ــق ال ــعــد تــمــز ــحــا، ـ فــمــاذا  جــســدا جــر
ذا من جراء تركنا لألصوليات  ؟؟؟، حدث 
ــل  ــشــ ــتــمــع  ــ ـــا داخــــــل ا ــ ــســتــفــحــل وضـــعـ
ــــــون» بنقد  ــبــاه. وال يــكــتــفــي «أر مــلــفــت لــالنــ
ر ال أنتجت تمزقا، و خيبة  عقلية التحر
ــمــيــة، بـــل ســيــطــال نــقــده  ـــــودا و أمـــــل، و وعـ
ــيــة أيـــضـــا، إنـــھ نــقــد يــنــم عن  ــداثــة الــغــر ــ لــ
شتغل بصورة فعالة ال  حركة عقل شغال 
ــل مــا اســتــجــد مــن منا  ــذ  ــ ــ  ــى  يــتــوا
إنھ  العلوم االجتماعية املعاصرة،  زة  و أج
اسمة  عندما يتعلق األمر بأخذ املواقف ا
ــعــيــدا عـــن قـــدرة  ــمــا نــجــد أنــفــســنــا  فــإنــنــا لــر
يتعلق  عندما  نختار قدرنا  ال  إننا  االختيار، 
داثة، قد نخسر وطنا، قد نخسر  األمر با
بقى لنا  با، قد نخسر ح أنفسنا، ال ي حب
مــا يمكننا الـــدفـــاع عــنــھ مــن أشــيــاء الــواقــع. 
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يمان و التيھ و الشرود  لم يبق لنا سوى ال
و املـــــــغـــــــادرة، حـــيـــث أقــــالــــيــــم األجـــــســـــاد الـــــالـ 
ــ  ــ تــأخــذنــا إ ــارى الــ ــ أعـــضـــاء، حــيــث الــ
مية  ــنــاك أ ــعــود  ا لــن  الـــالـ تــمــوقــع، و ف
ن إليھ،  ن للرجوع إ الوطن، ال يأخذنا ا
ك الــوطــن مــن وراءنـــا ال  ــ فعندما نبحر و نــ
ــھ  ــشــعــر تــجــا ــي ال  ــلــف، لــ ــ ــــ ا نــلــتــفــت إ
ــــذا الــوطــن  ــــ الـــوطـــن،  ــعــاطــفــة الـــرجـــوع إ
نكر ع أبنائھ حق  الــذي تنكر و ال يــزال ي
م، وطن أســاء أبناؤه الظن بنا،  اف  االع
موا، و لم  و أســـاءوا قـــراءة فكرنا، و لــم يف
نا  مــن أعــمــال ثقافية و  ــم مــا كت ــدوا فــ يــر
مة  إنقاذ  ن إنقاذ أو املسا معرفية محاول
منا أبــدا مــا يصدره  الــوطــن مــن محنھ، مــا 
شالون سماسرة الفكر و املبادئ. أولئك ال

دون  ــا و  ــلــ ــــــون»  إن مـــواقـــف «أر
ـــــذا مــا  ــــ مــــواقــــف حـــداثـــيـــة و  ـــنـــاء،  اســـتـــ
ــديــث عـــن أولـــئـــك الــذيــن  ــ جــعــلــھ يــفــضــل ا
ية  ــضــارة العر ــ ــ تــرســيــخ أنــــوار ا ــوا  شــار
اإلســــــالمــــــيــــــة، مــــــن أمـــــــثـــــــال: «ابــــــــــن رشــــــــــد» و 
 « ـــ املـــتـــنـــ ـــــاحـــــظ» و  ـــ ــ «ا «الــــتــــوحــــيــــدي» و 
ــعــد فيھ  ــــؤالء لـــم  ـــان الــــذي غـــــادره  ...فـــاملـــ
ن تدفعنا إ العودة أو الرجوع  ن عاطفة ا
رة،  ال ضـــرورة  انت  ف فيھ.  وث  للم إليھ 
دالالتـــھ  يحمل  مطلبا  املـــغـــادرة،  و  املــنــفــى  و 
ون» لم يكن  وانية Interriorité، إن «أر ا
سوى فارسا من الفرسان الذين لم يتوقف 
م، فرسان  يان دوتري» عن رسم خط «كر
ن  م متكئ م ع رماح ينامون فوق حصا
م و  عرفون اسم عودوا  م، و لم  ائ ع ر
م، و ال يتوقفون عن االنحراف   ال اتجا

م،  ة ال  ة أي عر م، و يصعدون عر س
ا  م. إ انت ستمس شرف ا و لو  يصادفو
قــــوة املــــغــــادرة املــوطــنــيــة لـــلـــفـــارس الـــبـــاحـــث ـ 
ابا و إيابا، نحو  وال، الراكض ذ املفك ا
ول  ســوى مج يكن  الـــذي لــم  ول  ا ذاك 
ديثة. ي، رسام األزمنة ا داثة البودل ا

ون» اصطالح  لقد بلور «محمد أر
 ،1970 التطبيقية» منذ عام  «اإلسالميات 
ــــ نــقــد الــعــقــل  ـــ إ ـ ــــان قــبــل ذلــــك قـــد د و 
ـــ « نــقــد الــعــقــل اإلســـالمـــي» و  ـــ الـــرجـــوع إ إ
ــيــة ـ  ــ مـــشـــروع حـــداثـــة عــر كـــبـــدايـــة لــتــحــضــ
ــ الــعــقــالنــيــة الــنــقــديــة،  إســالمــيــة قــائــمــة عــ
داخل وطنھ  املشروع  ذا  ناول  حاول أن ي
عد االستقالل (1962)  زائر» مباشرة  «ا
بحثية  ية  نـــواة مخ شكيل  أيــن عمل ع 
و  الناشئة  ة  زائر ا امعة  ا أولية داخــل 
و  مشروعھ  ل  قو لكن  ل،  ش ال اآلخــذة  
عض األوساط  احھ بالرفض، و عملت  اق
ش بھ و  املعدودة ع الفكر و املعرفة بال
عتھ بنعوت الــعــدائــيــة و الــعــدوانــيــة، فــراح 
ر،  عــــدوا للتحر ــــــون» عــــدوا لــإلســالم و  «أر
إرشــاد  ــ  م  املسا املــشــارك و  ــو املفكر  و 
ــرة لــقــراءات جــيــدة لــإلســالم، و  ــ الــعــقــول ا
غدو  ر، فكيف  و املشارك  ثورة التحر
بالتا  عــدوا للوطن و للدين...؟! و ضاعت 
ـــذا  مــــن يــــد مـــفـــكـــرنـــا فــــرصــــة تـــرســـيـــخ مـــثـــل 
ا أخذ  ظ ان عليھ  ي، ف املشروع العقال
ي يكمن  إصــراره ع  موقف بطو حدا
لفھ األمر من معارك، و  ما  إنجاز عملھ م

ات. من مواج
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ـــــــــــــون» لــــوجــــود  ـــ  لــــقــــد تـــــأســـــف «أر
ع ترسيخ  عمل  منافسة  و  معارضة  قــوة 
ــ الــبــحــث و  ـ ــا، و ال تــــرى  ــ ــا و ســلــطــ نــفــوذ
ـــــ ذلــــــــك، فـــــراحـــــت تــضــع  ـــيـــال  ــ ـــــاد سـ ــــ ـ ـــ االجــ
باحثنا  طموحات  أمــام  العوائق  و  س  املتار
ــــــون» أن نــــداءه الــذي  ــ «أر ــشــ ــداثــيــة.  ــ ا
ـــ الــســبــعــيــنــات مـــن أجــــل الــتــجــديــد  أطــلــقــھ 
ع  قيقية  ا الــدراســات  مجال  ــ  امل 
ــ اآلن.  اإلســــالم ظــل بـــدون صـــدى يــذكــر حــ
ن قدموا  ن النادر عض الباحث يح أن 
افظة  ذا االتجاه، و لكن نزعة ا أبحاثا  
ــشــراق  ــ أوســــاط االســ ــيــة الــســائــدة  ــ املــنــ
النداء  ــذا  سماع  دون  حالت  ي،  الكالسي
ن  ، يضاف إ ذلك المباالة الباحث ب كما ي
ــــولــــوجــــيــــا  و ــــ ـــ ـــــ تــــجــــذيــــر األنـ ــــن  ــــ ــــزائــــر ــــ ا
فر و التفكيك  النقدية كممارسة تحاول ا
ا  نوع و التنقيب  أصول ثقافات العالم ب
نتائج  مــن  ــان  و  ناء1*.  است دون  ا  عدد و 
ــذا الــرفــض أيــضــا تج مــواقــف معارضة 
من قبل قوى اجتماعية منافسة، معروفة 
ة داخل  السياسو ا  و تحالفا ا  بدوغمائي
امعة، و مراكز البحث، فماذا  أو خارج ا
تظر من نتائج حداثية أمام  أن ن تتوقعون 
سابات و تصفية  أوضاع فاسدة مليئة با
املــآزق و  سابات، ســوى وقــوع الوطن   ا
ل يتفق  ة. ال ط وارث ا االنحرافات و ال
ــ إيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــقـــرى الــفــالحــيــة  الـــيـــوم عــ
مجرد  ــانــت  املستقلة  ــزائــر  ــ ا ا  اتبع ــ  الــ
 ، ة ال غ ع عن عاطفة أبو قرار سيا نا
زائر لم يكن  ب  ا ل يدرك أن التعر وال

1  *محمد أركون: الفكر األصويل و استحالة التأصيل 
ـ دار الساقي ـ ص202.

ا،  ام ا و أو ف ة تحمل ز عرة قومو سوى 
ــ أخــذ  ــن عــ ــن عــاجــز ــ ــتــج ســـوى مــعــرَّ لـــم تــ
ر الــوطــن مــن األمــيــة و  مــبــادرة البناء و تحر
ـ صــراعــات  ـ ــم يــدخــلــون  ــل. فــوجــدنــا ــ ــ ا
ــــن  ــــن أصــــولــــيــــ ــــســــ ــــامــــشــــيــــة بــــمــــعــــيــــة مــــفــــر
ا  ن ـ األصولية عندنا ال تأخذ معنا محافظ
ا فقد  ــة ل ــو ــغــدو ال ــ فحسب، بــل  الــديــ
م أصوليون  ون دعاة الديمقراطية أنفس ي
قيقة املطلقة  ا ا أ ا و  ثون  ش عندما ي
ـــداثـــة عــنــدنــا حـــداثـــة عـــارفـــة،  ـــ ـ لـــم تــكــن ا
انت حداثة  حداثة الفكر و العلم، بقدرما 
اكة و االبتذال، فما آل إليھ الوطن من  الر
ــل مــســؤول عــنــھ دون  ـــان الــ تــمــزق و أزمــــة 
لم  طابات القومية ال تت ناء. إن ا است
البناء  ر الــوطــن قــد غلبت مسألة  عــن تحر
ة القومية ع االنخراط  و اإليديولو لل
، و املالحظ   االستكشاف النقدي للما
ـــائـــيـــا عــن  ــ ـ ـــغـــافـــلـــت  أن الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
تمت  ا، و ا التقدير الفكري لبناء مجتمعا
فقط بمد جسور األسيجة الدوغمائية من 
أنتجت  متعصبة،  ة،  و فكر ية  دي ظالمية 
ــي منھ  ــعــا ــا و جــســديــا ال يــــزال  ـــابـــا فــكــر إر

ح.  ر الوطن ا

ــات  ــر ــ األمـــــر ال يــتــعــلــق عــنــدنــا بــا
ركة  ا تيار  يحاول  مثلما  فقط  اإلسالمية 
ـــج لـــھ و الـــــذي مـــا ف  و ـــ الــديــمــقــراطــيــة الـــ
ل  ية» و ل لـ»األصولية الدي تكرار معاداتھ 
. و نــجــد  ـــ مــــا لــــھ عـــالقـــة بــــاإلســــالم الـــســـيـــا
ر و االستقالل أنتجت  أن سياسات التحر
ــم  ــــم، و ــــــــون» نــوعــيــة مـــن الــــو حــســب «أر
و  العمالية  الطبقة  بواسطة  العالم  ر  تحر
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حداثة  عن  الناتجة  اطئة  ا املــعــارف  ــم  و
ضومة كما  ــ م غــ أو  جــيــدا،  ومة  ــ مف غــ
سداد  ذا اال بھ  . إن الوضع القائم س ب ي
، و  ش املفرط للثقا م يجة ال اصل ن ا
زائر ـ إن ما  تمع ـ ا لدور املعر داخل ا
ل  د ب ش  1992 ــذا الــوطــن منذ  يك 
الفلسفية  ــة  ــ ــ الــ ـــة عــ جــــالء و مـــأســـاو
للموقف الذي اتخذتھ آنذاك و الذي احتقر 
عندئذ بصفتھ موقفا حاملا...»1** لم يكتف 
يص و  ون) ب املفكر الباحث (محمد أر
ية  العر تمعات  ا تــركــيــب2* حركة  و  م  ف
اإلسالمية  الفلسفة  عطاءات  اإلسالمية  و 
اث  ــــ ـــ ــــــذا الـ ــــل،  ــ اث اإلســـــالمـــــي كــ ــــ أو بــــالــــ
و  العقالنية  وم  مف ــ  مــ فيما  بــلــور  الـــذي 
ــضــارة اإلســـالمـــيـــة، خــاصــة  ــ أســـس أنـــــوار ا
ي الــذي شيده  اث النقدي العقال ــ ذلــك الــ
«ابن رشد» و الذي غدت نصوصھ مرجعية 
، إ درجة أننا نجد  ي ـ املسي للفكر الغر
ــ الــقــرون  ـ ــا،  ــ مـــدرســـة رشـــديـــة قــائــمــة بــذا
ــ الــــقــــرن الـــثـــالـــث  ــ الــــوســــطــــى، و بـــالـــضـــبـــط 
عـــشـــر أيـــــن وجــــــدت مــــدرســــة ســمــيــت بــاســم 
لقد   .«L’avérroisme الرشدية  «العقالنية 
عض  ــ ذلــك  إ باإلضافة  ـــون»  م «أر استل
ــخــيــة و الــديــمــغــرافــيــة، و  االنــفــتــاحــات الــتــار
ــولــوجــيــة  و ــ األنــ نــتــائــج  و  نفسية،  التحليل 
ــ  و الــســوســيــولــوجــيــة املـــعـــاصـــرة، إضـــافـــة إ
ــــ فــــتــــوحــــات فــلــســفــة  ــــــع عــــ انــــفــــتــــاحــــھ الــــــرا
ـــل،  ــ آلـــيـــات الـــتـــأو االخــــتــــالف املــشــتــغــلــة عــ
ـــــــذا شــــأن  ـــــغــــــرب. و  ــــداثــــة الـ ــ ــ ــــا  ـــــ نــــقــــد

رجع نفسه ـ ص 279. 1  **ا
 / فهم  ثالث:  آليات  عىل  تقوم  التفكيكية  2  *إن 
ركز  ا ـ  اهية  ا و  العالقة  حرب:  عيل  تركيب.أنظر  تشخيص/ 

الثقايف العربي.  

سوا  ــو» « فرا ــايــدغــر» «فــو شھ» و « «ني
ـــور» صــاحــب  ـــ ـــــــدا» و «بــــول ر لـــيـــوتـــار» «در
ــــون» من  ــالت الـــذي يتخذ «أر صـــراع الــتــأو
اث،  ــ ــم نــصــوص الــ ــ فــ يتھ وســيــلــة  من
ــل نحو  ــ مكنتھ مــن فــتــح دائــــرة الــتــأو و الــ
ــم  ـــ فــ ـــــا عـــ ـــمـــت بـــــدور ـــا. و ســـا ـــ ــ ـــائـــيـ ـــ ال
ـــداثـــة و اإلســــــالم. إن  ـــ ــن ا تــلــك الــعــالقــة بــ
ـــا إال  ـــ ــــعــــرف انـــطـــالقـــ حـــــداثـــــة الـــــغـــــرب لـــــم 
املــســلــم، فال  حــداثــة الــشــرق  مــع  ا  اك باحت
ــيــة بــمــعــزل  ــديــث عـــن حـــداثـــة غــر ــ يـــجـــوز ا
ــيــة و  ــضــارة الــعــر ــ عــن تــنــاولــنــا لــعــطــاءات ا
الغرب. عطاءات  ا ع  اإلسالمية، و فضل
ــا   ــ عــرفــت تــوقــفــ ــداثــة اإلســالمــيــة الــ ــ ا
اك تم  القرن الثالث عشر، و بفضل االحت
رت  ــان أن ظ ــن، فــ ــداثــتــ ــ ــن ا الــتــفــاعــل بــ
ــع عــشــر، إنـــھ ال  ــ الــقــرن الــســا ــــا  أنــــوار أور
اث لــبــنــاء حــداثــة  ـــ يمكننا الـــوقـــوف عــنــد الـــ
ب االنفصال عنھ،  دة، بل ي ة و فر متم
ـــان  ـــــــــون» و إن  فـــــ»ابــــن رشــــــد» حـــســـب «أر
ــ عــصــره و  ـ ـــداثـــة  ـــ يــمــثــل رمــــزا مـــن رمــــوز ا
ــ صاحب  عــ األمـــر يمكن أن ينطبق  نــفــس 
ــذه  ) فـــإن مــثــل  ــ الــرســالــة (األمـــــام الــشــافــ
ال  اليوم  لدينا  سبة  بال غدو  صيات  ال
ة ال تنجز  ذه األخ داثة، ف ا با ل عالقة 
ظة  داثة  بمثابة  ا. إن ا ني إال  را
ذا تبدأ  ا  ن.و برا ص الرا بطولية 
ا مع معطيات الواقع. إننا  ا، و تفاعل حرك
ون» نتجھ نحو  ما سنجد أنفسنا مع «أر لر

ديث عن حداثات بدل حداثة واحدة. ا

ــــــــون» أنــــــھ ثـــمـــة مـــثـــال  ــــ ال يــــــرى «أر
ــل مــجــتــمــع  ـــداثـــة. فــلــ ـــ و نــــمــــوذج مــطــلــق لـــ
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إال  ا  ممارس يمكنھ  ال  و  ة،  ــ املــتــمــ حــداثــتــھ 
ــة  ـــ ظـــل خــصــوصــيــاتــھ الــثــقــافــيــة و الــفــكــر
النقدي للعقل  ــون»  عمل «أر املنفردة. ـإن 
ــداثــة  ــ ــاتــھ لــ اإلســـالمـــي ال يــقــف عــنــد مــحــا
ديث عن  ية، كما ال يرى ثمة ضرورة ا الغر
ي  قضايا العقل اإلسالمي من منطلق حدا
ة  التجر ـــذه  ــيــة. إن  ــة الــغــر الــتــجــر ــي  يــحــا
إذ لم  ا عنده معرضة للنقد،  نجد ا  نفس
عمل  ا  و ل باللوم  ا  إل التوجھ  ــ  ى  يتوا
غض  ـــرة اإلســـالمـــيـــة،و  ــل الـــظـــا ــ تــجــا عــ
ة  الطرف عما يحدث من أحداث جد خط
ية اإلسالمية، و ما  تمعات العر داخــل ا
ــيــة تــقــرأ اإلســـالم  ــداثــة الــغــر ــ ـــذه ا ت  فت
ــا أســاتــذة  قــــراءة سطحية و واصــفــة يــقــدمــ
ــذا ما  ي، و  شراق الكالسي و علماء االس
ــتــفــض و يـــثـــور و بــصــورة  ـــــــون» يــ جــعــل «أر
ى  ية الك امعات الغر ة من داخل ا جذر
ـــ أصـــبـــح الـــغـــرب  عــــن الــــصــــورة املـــتـــأزمـــة الـــ

ان أبنائھ عن اإلسالم.  ا  أذ ير

ـــ الــعــالــم  ـــداثـــة املــــوجــــودة  ـــ إن ا
ب أن  داثة كما ي ا با ي ال عالقة ل الغر
ا  إ ــداثــة،  ــ ا مــن  ئا  نأمل ش ال  إننا  ــون.  تــ
ــا نــكــتــفــي فــقــط بــأن  ال تــقــدم عـــطـــاءا، فــمــعــ
ا   ون رجاال بدون رسالة محددة نقوم  ت
امھ، إال  ناقضاتھ و أو ء ب ذا العالم امل
ب و ع الرغم من ذلك التفك و  أننا ي
شعر  شاف نفكر فيما نراه و  التأمل و االك
التفك فيھ و إن أدت  الــضــروري  مــن  بــأنــھ 
راب  يل فيھ بالدمار و ا أبحاثنا إ الت
جامحة  التدم  رغبة  يار. تحدونا  اال و 
قيقة املقدمة  ات ا و التحطيم ع ممتل

ـــداثـــة)»1* و ألن حــركــة الــزمــن ال يمكن  ـــ (ا
ــ أن نــنــطــلــق مما  ــبــ ـــ الـــــوراء يــ أن تــرجــع إ
االجتماعية  العلوم  منتجات  إلــيــھ  توصلت 
ـــســـانـــيـــة املـــعـــاصـــرة مـــن حـــداثـــة و نقد  و اإل

داثة. ا

يمنح  اث ال يمكنھ أن  ــ الــ إن نقد 
مية  ــ الــرغــم مــن أ ـــزة، عــ لــنــا حــداثــة جـــا
ــمــھ، إال أنــنــا البـــد أن  ـــة فــ قـــراءتـــھ و ضـــرور
ــــــــون» بــجــديــة  ــــ»أر ــ واقــــعــــنــــا، فـــــ ـ ـ نـــنـــفـــتـــح عــ
ا  ق ذه األمور، و ي يحسم  مثل أوضاع 
خية،  للتار يحسم  أدق  بــصــورة  و  ــن  بــالــرا
الــذي  ديث  ا ي  العقال و  التار  الفكر 
إلــيــھ، ففيھ  ن  ــافــة الــعــرب و املسلم أدعـــو 
سران و الضياع و التخلف  م من ا منجا
س خــارج  ــو ل عــن ركــب األمـــم و الــتــقــدم،و
اث و السنة  س ضد ال اث و السنة و ل ال
اث و السنة يدفع األمور  و إنما من خالل ال
ــي تــصــبــح فــاعــلــة لـــالنـــدمـــاج   ــــ األمـــــام لــ إ
داثة، و عقالنية  داثة و فكر ا عصر ا

داثة...»2** ا

ـــرة  ــا الـــظـ و  ــــرب،  ــغــ ــ الــ الدن،  ــــن  بـ
اإلسالمية:

ونية حول  أردنا أن نقدم قراءة أر
ا  عرف ــ  ــرة اإلســالمــيــة املــعــاصــرة الــ الــظــا
 Mondialisation ـــي  ـــو الـــ ـــدث  ـــ ا الـــيـــوم 
ا نحو اإلنــجــاز و  ق ــرة بـــدأت تــأخــذ طر ظــا
تم  ــانــت  أن  فبعد  ا،  ل ش ــ  االكــتــمــال 

1  *يف هذا الصدد أنظر مقالنا: حكاية الحداثة. حكاية 
الالحكاية ـ  مجلة: فكر و نقد ـ العدد 33 ـ السنة الرابعة.

2  **أنظر: محمد سبيال و عبد السالم بينعبد العايل: 
دفاتر فلسفية ـ الحداثة ـ دار توبقال ـ ص104.
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ا  ية و اإلسالمية  تمعات العر فقط ا
ــــ جــمــيــع أنـــحـــاء  ـــا  ـــشـــار الــــيــــوم يـــتـــوســـع انـــ
نا  ناء. و لقد اعتمدنا  رؤ العالم دون است
ات ال مّست رمز  ذه ع حادث التفج
الغرب و مركزه التكنولو املتطور يوم 11 

(أيلول) 2001.  تم س

نـــــؤكـــــد فـــكـــرة  ـــــدث جـــعـــلـــنـــا  ـــــ ا إن 
ــتــھ الــعــديــد مـــن الكتب  الـــصـــراع الــــذي دشــ
شرافات مستقبلية  املقدمة لتحاليل و اس
ــاديــة  ــ ــ ــات ا ــر ــ حـــول عــالقــة الـــغـــرب، بــا
رة تم البلدان اإلسالمية.  اإلسالمية كظا
ــيــة  ســـانـــة اإلعـــالمـــيـــة الــغــر ـــ لــقــد حـــاولـــت الـــ
ــج  ــ تــرو ـــدث، و عــمــلــت عــ ـــ ــل مــن ا ــو ــ الــ
ن الغرب  ية الثانية، ب رب الصلي فكرة ا
ع  و  فراحت  املسلم،  الشرق  و   ، املسي
ة و  مة تأ خطاب املواج ا ال وسائل
العدائية، و منھ ضرورة الصدام، و  ظل 
دث بصورة  الوضع املتأزم ارتأينا تناول ا
سرع،  ذر و عدم ال ن ا موضوعية متوخ
ـــ الـــعـــلـــوم االجــتــمــاعــيــة  ــن مــــن مـــنـــا جــاعــلــ
ــــرة،  ـــم الــــظــــا ـــيـــال ألجــــــل فـــقـــ ــ املــــعــــاصــــرة سـ
مــبــتــعــديــن عــــن الـــنـــعـــوتـــات و الــتــوصــيــفــات 
، أو  ــ ــالــة التبجيل و الــتــبــخــ ــ أضــفــت  الــ
دث. و بدون  س ع ا سطيح و التبخ ال
ال  ــنــة  الــرا رة  بالظا دفعنا  الية  اخ أيــة 
ا العالم إ مواقع البحث و الدراسة  د ش
ــفــر و  ــ ــشــافــيــة املـــدعـــمـــة بـــإجـــرائـــيـــة ا االكــ
عيدا  رة  التنقيب و التفكيك  أعماق الظا
ــ حــاولــت  ــســرعــة الــ عــن تــلــك الـــقـــراءات املــ
غالقات اإليديولوجية  رة نحو اال جر الظا
ــــة، أيــــن  ــــســــابــــات الــــســــيــــاســــو ــــ املــــلــــيــــئــــة بــــا

ــــة و  وجـــــدنـــــا الـــــعـــــدد مـــــن الـــــتـــــيـــــارات الــــفــــكــــر
ـــام مجانا.  ــ إصــــدار األحـــ ــســرع  ــا تــ ــ كــعــاد
ــن اإلدانــــة  اوح بــ ـــ ــل ردود أفــعــال تـــ ــ شــ عــ
ذا ما  ليل،  حيب و ال ار، أو ال ن و االس
العمل ع  حاولت التكنولوجية اإلعالمية 
للقارات  العابرة  ا  صور حركة  ع  عھ  توز
م فعال  ل يمكننا ف سرعة الــضــوء. لكن 
مـــا حــــدث مـــؤخـــرا داخـــــل الــــواليــــات املــتــحــدة 
ـــكـــيـــة مــــن مـــنـــطـــقـــيـــات إيـــديـــولـــوجـــيـــة؟  األمـــر
ــة ع  ــام ســيــاســو ــل يمكننا إصــــدار أحــ
ـــاديـــة)  ـــ ــ ـ ـــركـــة ا ـــ ـــرة اإلســـالمـــيـــة (ا الـــظـــا
ــــا الــــواســــع  ــــشــــار ــــعــــرف انــــ ــــ أصـــبـــحـــت  الــــ
ب  ي ـــرة  ــم أي ظـــا ف الـــعـــالـــم؟ إنــــھ و لــفــ
التحاليل  و  املــســبــقــة،  ـــام  األحـــ نتجنب  أن 
دث  عمل ع إيضاح ا سرعة ال ال  امل
ــد مـــن غــمــوضــھ. إن قــراءتــنــا   بــقــدر مـــا تــز
ذلك الذي يوزعھ الغرب ع وسائل إعالمھ 
تمعات األخرى  املتطورة إ أبنائھ و إ ا
ـــــم، يــجــعــلــنــا نــــؤكــــد أنــــــھ ال  مـــــن ثـــقـــافـــة الـــــو
انا  م اغماطيقية  ال اتيجيتھ  إس يضع  
ــش حــيــث الــضــفــة األخــــرى  ــعــ لـــآلخـــر الـــــذي 
و  ــايــثــة إلقــلــيــمــھ  ــ ا الــضــفــة   L’autre cap
و  ا  حرك من  حركتھ  خية،  التار ورتھ  لص
ــون، لــذا  ــا لــن يــ ــ ــا، بــدو تــقــدمــھ مــن تــقــدمــ
  Differ(a)nce  انت املغايرة، و املباينة
ــ ما  ــ الـــذات ال  بمثابة االخــتــالف الــقــائــم 
ــان م و  ــا. مــن يختلف ع  ــو مقابل لــ
و أقرب إ من حبل  ، بل  عيدا ع س  ل
ــو  ـــيـــمـــن و  ـــــد، ال يـــتـــوقـــع الــــغــــرب املـــ الـــــور
ة و السياسية  اتيجياتھ العسكر يضع إس
ــان  ــ جــغــرافــيــتــھ بــإمــ ــومــا أو عـــدوانـــا عــ ــ
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ـــ  ــ ، املـــقـ ــــ ــ ــــامــ ـــا مـــــن قـــبـــل الــــ ـــ الــــقــــيــــام 
ــ  ــــعــــد مـــــن ذلــــــك  ــــــب الـــــغـــــرب أ ـــمـــا ذ و لـــر
يمنتھ أين وجدناه يوزع  عھ ل جھ و توز ترو
ع  امية،  اإل  Simulacres سيموالكراتھ 
 ، ء العي ــ ــ واقـــع الــ صـــور المـــاديـــة، ال 
ن  ، و إنما تتوسط العامل و ال واقعھ الذ
  Des اضــــيــــة ــــ افــــ صـــــــور   ، ـــــ املـــــثـــــا املــــــــــادي و 
اإلنــتــاج  صــفــة  تــحــمــل   images virtuelles
ونـــيـــة يــمــكــن  ـــ «الـــــنـــــاعـــــم»، مـــنـــتـــوجـــات إلـــكـــ
ــا ع  ــ ـــا و الـــتـــصـــرف  ــ ـ ــا و قـــراء ــ ــد مــشــا
ــ الغرب  ــات...»1* يــو ــب و الــشــبــ ــواســ ــ ا
ـــذه املــنــتــجــات ألفــــراده أن التجديد  ــ  و عــ
ل خــطــرا ع  ش الـــذي يمكن أن  الــوحــيــد 
ون مصدره من العالم  استقرار كيانھ، سي
ذا ما حاولت  ، أي من الفضاء، و  ار ا
رب  وسائل اإلعالم  السبعينات و أثناء ا
ج لھ، و ال تزال ع الروايات و  و الباردة ال
، كما روجت وسائل  يال العل قصص ا
نما»  ون» «الس : «التلفز ى، كـ اإلعالم الك
انت تنعتھ بـ «حرب النجوم»  من خالل ما 
الــغــرب  ــــان  كــمــا   La guerre des étoiles
ون  ليلية لل ــــارات  ز الــــدوام  ــ  يــتــوقــع عــ
ـــل أن  ـــــان يـــتـــجـــا ـــــذا  ــــل  ــــ  الــــطــــائــــرة، و 
ي من تلك املواقع ال  انھ أن يأ ديد بإم ال
اتيجياتھ، فوجد  اس مــن  ــا  ــ وجــود أقــ
ــديــد مـــن نــــوع آخـــــر، أيــــن بــدأ  ــ نــفــســھ أمـــــام 
ة منذ 1998 زعزعت  ات خط يتعرض ضر

كيانھ  العمق.

ــــــنــــــا أنـــــــــــھ لـــــســـــنـــــا أمــــــــام  ــــــا ـــــبـــــھ   نـــــ

ــال قي نحكم  ــ انــفــتــاح ع جـــدل، أو 

ركز الثقايف العربي  1  *عيل حرب: حديث النهاياتـ   ا
ـ الطبعة األوىل ـ 2000  ـ ص199.

ـــــ واقـــــــــــع مــــجــــتــــمــــع مـــتـــقـــدم  مـــــــن خــــــاللــــــھ عـــــ

ــا و تــكــنــولــوجــيــا، لــكــنــنــا بـــصـــدد عــتــاب  فــكــر

ـــنـــكـــر لــفــضــل  ــ ــــــذا الـــــغـــــرب الــــــــذي يـ و لــــــوم 

ــ  ـــتـــمـــعـــات عـــلـــيـــھ، و يــــحــــاول عــ ـــ ـــعـــض ا

تجاه  املــفــرطــة  بــالمــبــاالتــھ  م  مقابل الـــــدوام 

الفضل  ا  ل ان  ال  تمعات اإلسالمية  ا

رب الباردة   حسم انتصار الغرب أثناء ا
ــومــات عـــديـــدة أصــابــت  ــ ــ الــشــيــوعــيــة  عــ
ماعات  ا ا ديدة، نفذ الية ا رمز الليب
ــــ قــلــب  ـــاديـــة اإلســــالمــــيــــة،  ـــ ـــ ــــات ا ــــر ــ ــ ا
ـــومـــات أيـــقـــضـــتـــھ مــن  ـــ ـــة الـــــغـــــرب،  مـــركـــز
طابات  غفوتھ، و جعلتھ يلتفت إ تلك ا
ـــ حــداثــتــھ و  ــتــقــد الـــغـــرب  ــت تــ ــ مـــا فــتــ الــ
ذاكــــرتــــھ  حــــاولــــت أن تــــخــــرج  ــــ  ـــ الـ أنــــــــــواره و 
ا  ار إظ و  الــغــيــاب،  ــ  القائمة  املستحيلة 
غدو الكينونة  ضور، و منھ  ع سطح ا
ذا ما عمل فكر  سية تكشفا حاضرا، و  امل
شھ»  االختالف ع ترسيخھ بــدءا من « ني
ــــو» «لــــيــــوتــــار» و «جــــاك  ـــيـــدغـــر» و «فــــو »

دا». در

لــــقــــد بــــــلــــــوروا فـــــكـــــرا يـــنـــقـــذ الــــغــــرب 
تھ، لكن  تھ و من مركز رفتھ و أنان من 
اتـــيـــجـــيـــات عـــقـــل األنــــــــــوار حــــالــــت دون  ـــ اســـ
تنا  تھ، فغيب و  الغرب عن مركز تخ 
خـــــطـــــابـــــات فــــالســــفــــة االخـــــــتـــــــالف و جــعــلــت 
ــــاء مــثــل  ـــتـــمـــع. غــــر ـــ ـــــل ا ـــامـــشـــا داخـ ــم  ــ مــ
ـــي، لــقــد دعــم  ــون األفـــالطـــو غـــرابـــة الــفــارمــا
اتــيــجــيــاتــھ  ــ ـــو يــرســم خــطــط اســ الـــغـــرب و 
اد  ات ا يمنة حر ية ع القوة و ال املب
ل  و يج ا و ا، دعم اإلسالمي ماليا، و فكر
قيقة  ة  ر و ا الثقافية و ا خصوصيا



ــدد                                      عبد القادر بودومة الفكر النقدي و نقد مشروع الحداثة عند أركــــون           ملف الـــعـ

مجلة                                                                                                                                                                                          العدد األول جولية 2012                               33

ت  ــ ت ــيــة اإلســالمــيــة الــ ــتــمــعــات الــعــر ــ ا
اية  ــ  ــات، فــوجــد نفسھ  ــر ــ ا ــذه  ا  إل
ـــ عــقــل  ــ املــــطــــاف أمــــــام أحـــــــداث يــصــعــب عـ
ــل صــور  ــا. فــ ــ ــبــؤ  ــا، أو الــتــ ــمــ ــداثــة فــ ــ ا
ات  شناه مؤخرا من تفج د الذي عا املش
يمن تــدل ع أنھ  أصــابــت عمق الــغــرب امل
الغرب يتوقع  اتيج  لم يكن أحد من اس

حدوث ذلك.

ذه األحــداث الواقعية  انت  لقد 
ـــنـــمـــا  ــــ الـــســـ مــــــدرجــــــة ضــــمــــن خـــــبـــــال مــــخــــر
التحليلية  الــقــراءات  ا  عت لقد  و  ية،  الغر
ولون  م أنـــاس  ا  نفذ جنونية  أعــمــال  ا  بأ
، باإلضافة  الدي باسم املقدس   ، بالتدم
إ ذلك نجد قراءات عقالنية حاولت قراءة 
ــذه  ــن  ــع بـــصـــورة مــوضــوعــيــة. مـــن بــ الــوقــا
ــي ـ  ــ حــــاول املــفــكــر املــغــر الـــقـــراءات تــلــك الــ
موقفھ  يو  أن  ـ  ابري»  ا عابد  «محمد 
الثقافية،  صاحب املسألة  لقد أكد  ا.  ع
ــي أن  و صــاحــب مـــشـــروع نــقــد الــعــقــل الــعــر

«بن الدن» «طالب حق».

ـــــذه الـــعـــبـــارة مــــن قــبــل  إن ســـمـــاع 
ـــش، لــكــن علينا  ــمــا يـــد ــي، لــر مــفــكــر عــقــال
ابري ينم عن نتائج  أن نؤكد أن املوقف ا
ـــا مـــــن خــــــالل قـــــراءتـــــھ لـــلـــعـــوملـــة،  ـــ تــــوصــــل إلـــ
ادي  ان أن جعل تنظيم «بن الدن» ا ف
 . ــ يــا ــ ــيــجــة مـــن نــتــائــج عـــوملـــة الـــغـــرب اإلمــ نــ
ـــابـــري» مــوقــفــا عــقــالنــيــا ع  ـــ لــقــد قــــدم «ا
مــا قام  إن  ـ عقالنيا.  ونھ ال  ينعت ب حــدث 
بــــھ تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة املـــنـــضـــوي تـــحـــت لــــواء 
ــضــة  ــضــة الـــغـــائـــبـــة، فــر إعــــــادة إحـــيـــاء الــفــر

ا قائد التنظيم  اد، و ال أف  شأ ا
«أســامــة بن الدن» املــدعــو: «أبــو عبد هللا». 
ــــدث يــتــطــلــب مــنــا  ـــ ـ ـــــذا ا ــعــتــقــد أن مـــثـــل 
ــم و بــصــورة  قـــــراءة عــقــالنــيــة، و نــقــديــة لــفــ
ما  ــذا الــذي حــدث، و لر صــارمــة و علمية 
ــ ضـــرورة إعـــادة قــراءة  ــادث إ ــ ــذا ا نا  ن
حــــــــــاول فــكــر  ــــمــــا  مــــ إذ  ـــــة،  ـــــشـــــر ــــ الـ ـــــــــذات  الــ
ــي، إال أن  ــا الــعــقــال ــ ز جــانــ ــ ــداثــة أن يــ ــ ا
ـــة الــــيــــوم يـــقـــول عـــكـــس ذلــــك،  ـــشـــر واقــــــع الـــ
و األك  ب من األحـــداث  أيــن أصبح الغر
ة  ات الطارئة بصورة جذر فعالية  التغي
تعد  ب أن ن ــ الــعــالــم. إنـــھ ي و مــفــاجــئــة 
ــ  ــ تــتــخــذ مـــن مــنــا عـــن تــلــك الــــقــــراءات الــ
ل خطي، و أن  ش ــخ  ــ الــتــار ــة  االســتــمــرار
الــدكــتــور  أشـــار  لــقــد  مــغــايــر.  ل  ش ا  ناول ن
ابري»  اللقاء األسبو  ا «محمد عابد 
شطھ  ــ املــتــلــفــز «مـــــــــدارات» الـــــذي ي الــثــقــا
ــيــوي األســتــاذ  ــ ــاد و ا ــ ــاتــب ا املفكر و الــ
«مــحــمــد نـــور الــديــن أفــايــة» أن «بـــن الدن « 
ــان من  طــالــب حــق، لــھ ديــن ع الــغــرب.و 
ــانــت  املـــفـــروض أن يــفــي بــديــنــھ عــلــيــھ. لــقــد 
ـــدي  ـــا ـــ ة  ـــ ـــ كـــثـــ ا ـــ وعــــــــود الـــــغـــــرب الـــلـــبـــ
لھ  ستان، و لتنظيم القاعدة الذي ش أفغا
ــ  ن عـــرب قــدمــوا إ «بـــن الدن» مــن متطوع
و  ــدة.  ــ املــ الشيوعية  ــة  ــار ــ ــســتــان  أفــغــا
ادية عائقا  ذه التنظيمات ا لقد مثلت 
ي أثناء  ش األحمر السوفيا أمام زحف ا
ــرب الـــبـــاردة. و ملــا انــتــصــر األفـــغـــان ع  ــ ا
ان  م،  أراض داخــل  الشيو  املد  توقيف 
ــعــمــل ع  ــم و  ــ البـــد أن يــلــتــفــت الـــغـــرب إلــ
ستان لكنھ  شكيل و بصورة عقالنية أفغا
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لية أتت ع  ا أمام حرب أ ا. و ترك تنكر ل
ستان  س، فأصبح وجھ أفغا األخضر و اليا
ذا  . و أمــام  تراجيديا أك من وقــت م
د املأساوي وجد «بن الدن» و تنظيمھ  املش
ــن عـــن األحــــــداث الــعــاملــيــة  الـــقـــاعـــدي مــنــعــزلــ
ـــديـــث عــــن الـــعـــوملـــة و  ـــ ــا ا ــ ـــ عــلــ ــــ طـــ ـــ الـ
ـــا، و مــــا تــحــقــقــھ مــــن فـــتـــوحـــات  ـــ اجـــتـــيـــاحـــا
ان لزاما عليھ أن يوجھ ما تبقى  عظيمة، ف
ــره و تنكر  ــذا الـــذي أدار ظــ مــن قــوة نحو 
ذا ما حدث فعال.  لفضل األفغان عليھ. و 
ن  ــ املسلم إ بــدأ «بــن الدن» تفعيل دعوتھ 
ضة الغائبة  م للفر م بإحياء لتجديد إيما
الذين سلبوا  أولئك  Djihad) ضد  اد  (ا
الــعــراق،  شعب  احــتــقــروا  و  ن  فلسط أرض 
انوا شعب  و جوعوا شعب الــســودان، و أ
وا شعب اليمن، و عاثوا  أرض  يا، و تف لي
انت فتوى  العرب و اإلسالم فسادا، و منھ 
ر  ا «بن الدن»  ش اد ال أعلن عل ا
ا «ضرب  فيفري من عام 1998 تضمن نص
اتيجية  ن و املصا االس ي ود و امل ال
ا، فوجدت  ا و خارج كية داخل أمر األمر
ا أمــام  ــرة اإلســالمــيــة املــعــاصــرة نفس الــظــا
ـــــاديـــــة، و  ـــــ ـــ ــ ـــــات ا ـــــر ــــ ـ ـــ مـــــن طـــــــرف ا تـــبـــ
ون  اد ي ، ي ــذه وقفا و صــدى عال ــان 
ونيا، حيث و بأساليب تكنولوجية الغرب 
ــخــھ  ــ تــار ـ املـــتـــطـــورة تـــم ضــــرب و ألول مــــرة 
و  اقتصاد،  ثقافة، و  من  الرمزي،  رأسمالھ 
ســـيـــاســـة...و لــقــد أحــســن مــفــكــر الــعــقــالنــيــة ـ 
ا  ب عل ال  يرات  الت تقديم  ـ  ابري»  «ا
األمــر يتعلق  ــان  لما  ، ف ــ موقفھ املــوضــو
ان للغرب دوره الفاعل  ن  باإلسالم و املسلم

ــقــيــقــة  ــ ـــ ا ــك الـــكـــالم عـــنـــھ، ألنــــھ  ـــ تــحــر
رة اإلسالمية  ، فالظا عت منتجھ الرئ
ية،  الية الغر ا مخابر الليب املعاصرة أنتج
ا، ف من نتاج عم و مباشر  يالي و إم
ثمة  و  ا  نتاج مع  ية  الغر ضارة  ا لصراع 
رة  خ الظا ا تار االت عديدة عرف ر  ظوا
اإليرانية  بالثورة  بــدءا  املعاصرة  اإلسالمية 
ى  الك عــواصــمــھ  ــ  الــغــرب  ا  احتض ــ  الــ
ا،  » قاد ثورتھ من داخل مي س) فـ»ا (بار
ــــرة الــعــنــف  و األمـــــــر نـــفـــســـھ حـــــدث مــــع ظــــا
ــانــت  ــزائــر.لــقــد  ــ ــــي الــــذي عــرفــتــھ ا ــــا اإلر
ا فتاوى القتل و التدم من العواصم  تصل
ن ـ و  ورك، برل س، لندن، نيو ية ـ بار الغر
ا  ــمــاعــات اإلســالمــيــة م ــ لقد اتــخــذ قـــادة ا
الفكري  و   ، الدعم املا و وجــدوا  ا،  مقرا ل
ـــذه الــــــدول، و الــيــوم  ــومــات  مـــن طـــرف حــ
ــرة اإلســالمــيــة  ــدا مــغــايــرا لــلــظــا ــش مــشــ ــعــ
ـــا  ـــشـــار ـــا و انـــ ــــعــــرف تـــوســـعـــ حـــيـــث بـــــــدأت 
ا  ــ نفذ ات الــ ــ ــبــاه، فــالــتــفــجــ املــلــفــت لــالنــ
عــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة بـــقـــيـــادة «بــن 
رة اإلسالمية،  الدن» تدل ع عاملية الظا
بــتــقــنــيــة  الـــــغـــــرب  يــــضــــرب  لـــــم  ـــــ»بـــــن الدن»  فـ
عقلية  علوم إسالمية، و ح  إسالمية، و ال 
ــابــري»  ــ ــا يــقــول «ا ــ إســالمــيــة، و إنــمــا ضــر
ما  بآخر ما أنتجھ الغرب من تقنيات، و لر
ـــ لم  ــ ــقــيــقــة الـــواقـــعـــيـــة الـ ــ ــــذه ا تــدفــعــنــا 
ا  ـــ تناول ، إ ــ ــيــال الــعــلــ ــ ــ ا ــ تــكــن مــن 
من منظور منا العلوم االجتماعية، و أال 
عض  ا مثلما حاولت  نقف موقفا سياسو
ــســھ،  ـــ تــكــر ــــات عـــنـــدنـــا الـــعـــمـــل عـــ االتــــجــــا
الثقافية،  التنظيمات  من  العديد  فوجدنا 
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و  تــركــض  ية  الدي و  ة  املــؤســســات الفكر و 
املــبــادرة  ــ  ـ األو ون  ــ نحو أن ت ــو ل  ش
ــــوى تــقــف  ـــ الــــ ــ ـــ اإلعـــــــالن عــــن فــــتــــاوى عـ ــ إ
ا ألجل  ا و تحالف علن دعم ــا، و  ــ مــع أمــر
ــــة أعـــــــــداء الـــــســـــالم و الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  مــــحــــار
ـــم  ـــيـــة. لــكــنــنــا مــــا وجـــدنـــا ــــداثــــة الـــغـــر ـــ ـ و ا
ـــذه الــفــتــاوى نــحــو أولــئــك الــذيــن  ــون  يــوجــ
زائر،  ــرائــم ضــد أبــنــاء ا ــ ــشــع ا فــوا أ ــ اقــ
علن  ا رحنا  علق األمر بأمر فلماذا عندما 
عيدا  و  التأييد،  و  التنديد،  خطابات  عــن 
ة،  ل التيارات السياسو عن صراخات و عو
عض األوســاط  أدارتــھ  نقاشا عقالنيا  نجد 
ان  ما  ي، و لر تمع العر ة داخل ا الفكر
 « عرب املرزو موقف املفكر التو «أبو 
و  يرحب  ة، فوجدناه  املتم يحمل حداثتھ 
اب ألنھ  ھ اإلر ساند مس الغرب  ضر
الغرب)  (أي  عمل  إنما  و حسب اعتقاده، 
ـــداثـــة،  ـــ ــســبــات ا ــ مــكــ ــافــظــة عــ ــ ــ ا عــ
التحالف مع الغرب  الضروري  ان من  لذا 
ـــدف االســـتـــعـــادة  ـــ ـــــاب،  ــــ مـــقـــاومـــتـــھ لـــــإلر
ــســم مــســألــة  ــ ــخــيــة  ه فـــرصـــة تــار ـــ ملـــا اعـــتـــ
ــداثــة و  ــ ـ ا ـ ــســقــي  االنــــــدراج املـــنـــدرج و الــ
ــقــيــقــيــة، و  ــ تــحــقــيــق شـــــروط االســـتـــقـــالل ا
 « ــ املــرزو ــعــرب  «أبـــو  أن  نا  ا بھ  ن ما  لر
املشروط  داثة  ا مطلب  ع  و  تأكيده 
ــر الــالعــقــالنــيــة، مـــن عــنــاصــر  بـــإزاحـــة مــظــا
ــــون قــــد أخــــــذ مــوقــفــا  ـــ يــــ ــ الـــقـــتـــل و الـــتـــدمـ
ا العالم ألنھ  معرفيا من األحداث ال عرف
ز فرصة ما وقع ألجل البدء   يحاول أن ين
قيقي، و  ي اإلسالمي ا ر العر بلورة التنو
الذي لن يتحقق إال إذا حسمنا  املسائل 

األساسية، و  أن نكف عن إنتاج خطابات 
» و  ـ ــــــ مــــعــــاديــــة لــــلــــغــــرب، بــــل يــــؤكــــد «املـــــــرزو
ــ  ــــابــــري» إ ـــ ـ ــــب إلـــيـــھ «ا ــ عــكــس مـــا ذ عــ
ن اإلســالم  اة ب املما مة  الغرب من  ئة  ت
السيا و الغرب، و َحَمَل مسؤولية ذلك 
ــامــل إليــديــولــوجــيــا  ــ ـــ الــعــالــم اإلســـالمـــي ا إ
العلمانية الشمولية و املتحالفة مع األنظمة 
اب. و من موقف  اكمة باإلر ة ا العسكر
أفعال،  ردود  عن  مبتعدا  فاعلية،  عن  ينم 
ــي  ـــــــون» تـــصـــوره الــعــقــال يـــطـــرح «مــحــمــد أر
عتھ آلخر  النقدي املوضو من خالل متا
ر  ما كتبھ الغرب عن اإلســالم، و الــذي يظ
يا  س ف  ع ون» أن الغرب بدأ  حسب «أر
املمثلة  اإلســالمــيــة  ــرة  الــظــا دراســـة  مية  بأ
ذا ما الحظھ من  ادية، و  ات ا ر  ا
ا حول:  التحليلية ال قام  خالل دراستھ 
«اإلســــــالم املــعــاصــر أمـــــام تـــراثـــھ و الــعــوملــة» 
ون» ما كتبھ املفكر  ا «أر ناول ف دراسة ي
» الـــــــذي أصــــدر  ــــ ـــ ـ ـــن بــــار ـــيـــامـــ ــــي «بـــ ـــ ـ األمــــر

كتاب: 

Djihad versus mc world  mondialisation 

et intégrisme contre la démocratie - 

Paris – 

ا  ا أ اد، معت 1996 الــذي طرح فكرة ا
ـــ مــضــادتــھ  ـ ـــركـــة لــــــدور اإلســـــــالم  ـــ اآللــــــة ا
ــة، و املــتــقــدمــة تــحــت اســم  ــ ــا لــلــعــوملــة الــ

 .«Mc world»

يتج  مــــرة  ألول  و  ــــــــون»  «أر يــــرى 
اف  ــــ لـــــدى مـــفـــكـــري الــــغــــرب نــــوعــــا مــــن االعــــ
ــعــد أن  بــــاإلســــالم كــعــنــصــر تـــحـــدي لــلــغــرب 
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ان  لة من الزمن، أين  صمت عنھ مدة طو
ــيــة يــقــدم  ــتــمــعــات الــغــر ــ اإلســـــالم داخــــل ا
شم  ــل مح ــشــ و بــصــورة مــبــتــذلــة و يــــوزع 
ــلــم عن  ـــا، فـــالـــغـــرب يــتــ ــ وســـائـــل إعـــالمـــ عــ
ـ البعد  ـ إ ــو يفتقر  ــات األصــولــيــة و  ــر ــ ا

. يمولو الوا س النظري و اال

ل  ش ون»  إنھ يتحدث حسب «أر
ء، أي اإلسالم  ممل و مكرر عن نفس ال
 islam comme prototype األقــــنــــومــــي 
ــعــتــقــد أن اإلســـــالم  ـــي  الـــغـــر فـــالـــبـــاحـــث   ،L’
تمعات  ء يحصل  ا ل  مسؤول عن 
إنھ  العاملية.  ح  و  ية،  العر أو  اإلســالمــيــة 
 Islam رف الكب  يتحدث عن اإلسالم با
بأنھ  نــقــول  ــي  لــ  islam ــرف الصغ  ــ بــا ال 
الطبيعة يؤثر  خــارج  أو   ، طبي فــوق  عمل 
ء، إنھ يتحدث  ء و ال يتأثر بأي  ل  ع 
ل  ة ل ا املرجعية القصوى و األخ أ ا و  ع

تمعات  ــ ا ــل ســلــوك يــحــصــل  فــكــر و لــ

ــعــد أن عــرف  ــو الــيــوم و  ــا اإلســالمــيــة، و 

ما  استفحال ما و  تأ ــاب  اإلر العنف و 

ـــتـــھ. بـــدأ  ــ احـــتـــضـــ ــ ــ الـــــــــدول الــــ ـ لـــيـــمـــس حـــ

ديد، و منھ يمكننا  طر و ال شعر با الغرب 

صر أن  يل املثال ال ا عت و ع س أن 

ـــو بــمــثــابــة املـــؤشـــر ع  ــن»  ــيــامــ كـــتـــاب «بــ

م  ــذه التحوالت  اإلعــالن عن ضــرورة ف

ــاديــة، ذلك  ــ ــ ا اتھ  حقيقة اإلســـالم و حر

حضارات  ال يتعلق بمسألة صراع  أن األمر 

ن» بقدرما  يغ ي ين ل  مثلما اعتقد «صمو

ا،  ية مع نتاج ضارة الغر يتعلق بصراع ا

ــعــرض  ـــا  فـــالـــغـــرب أنــــتــــج الـــعـــوملـــة و ســـالحـــ

ة   ات تر ديد و ال يــزال من طرف حر لل
ة... جامعاتھ و مؤسساتھ العسكر
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اإلسالميات المطبقة وإشكالية إعادة 
قراءة التراث عند أركون

 عون  عتو1

مقدمة:

اإلســـــالمـــــيـــــات  مــــــشــــــروع  ـــــرت بـــــــــذور        ظـــــ
ون،  املطبقة، عند الباحث املفكر محمد أر
ان  زائر. و ان طالبا  جامعة ا منذ أن 
ـــســـيـــون،  ــــشــــرقــــون فـــر ــ ــــــل األســـــــاتـــــــذة مــــســ
لية،  م للمجتمعات األ مدفوعون  مقار
ــــــة. « ومـــــنـــــذ ذلــــك  بـــــــدوافـــــــع عــــرقــــيــــة وإثــــــنــــــو
عمت  نفسھ   بــدايــات الرفض  الوقت ت
ــا  ــ ــ ــل مــنــا لـــإلســـالمـــيـــات الــكــالســيــكــيــة، بــ
ا «2؛ ليبدأ مشروعھ، الذي تجسد  وطرائق
ـــ الــتــبــلــور منذ  ـــ اإلســـالمـــيـــات املــطــبــقــة، 
بارة،  ا ود  ا من  الرغم  و السبعينات. 
غم،  اد ال ذا  ف  للتعر ــون  أر ا  بذل ال 
ــد وعــلــم ألجــل  ــــي مــن جــ ــل مــا أو والــعــمــل بــ
ت  ترت ــ  الــ النتائج  أن  ــشــره وتوطينھ، إال 
ـــــ مــــســــتــــوى طـــمـــوحـــھ.  عـــــن ذلـــــــك لـــــم تــــكــــن 
حــول  ــغــم  اد ــ الــ ــذا  لــ نا  مقار تمحور  وس
ــ الــقــيــمــة العلمية  ــالــيــة الــتــالــيــة: مــا  اإلشــ
وللتعامل  ؟  املطبقة  لإلسالميات  والعملية 
ل مــوضــوعــيــة، فإن  ــالــيــة ب ــذه اإلشــ مــع 
ـــزئـــيـــة  ـــ ارتــــــأيــــــت االنــــــطــــــالق مـــــن األســــئــــلــــة ا
ـــغـــم  من  اد ـــ ــــذا الـــ ـــو مـــوقـــع  الــتــالــيــة: مـــا 

سيدي   - اليابس  الجيالي  بجامعة  الفلسفة  أستاذ   1
بلعباس -

واجتهاد،  نقد  اإلسالمي،  الفكر  محمد:  أركون   -   2
للكتاب،  الوطنية  ؤسسة  وا الفوميك  صالح)،  هاشم  (ترجمة 

الجزائر، 1993، 265  

ــي املـــعـــاصـــر؟ ومــا  ــ الــغــر ــيــ ــســ الــنــظــام اإل
تماماتھ العلمية والعملية؟  دافھ، وا  أ
ية للقراءة  واملن العلمية  األســـس  ــ  ومــا 

اث؟  ا لل ح الية ال اق اإلش

ذه الورقة اإلملام باإلسالميات      ال تد 
ــــا. وإنـــمـــا  ــــعــــاد ــا وأ ــ ـــل جــزئــيــا املـــطـــبـــقـــة، بـــ
انطالقا  غم  اد ال ذا  ة  مقار ا  م الغرض 
، انـــطـــوى  ـــ ــــونــــھ فـــعـــل فــــكــــري ذو مـــعـــ مــــن 
ة،  وحضار معرفية  شغاالت  وا موم  ع 
سياق  ــخــيــا،  وتــار يمولوجيا  س إ مــرتــبــطــة 
سوسيو- ثقا . ولذلك اعتمدنا ع من 
ن علم  ك ب و من مش ل. و م والتأو الف
ـــارل  ) والــفــلــســفــة ( ــ االجــتــمــاع (مـــاكـــس فــيــ
م  ـــون الف ــ  ــمــيــتــھ،   س). وتــكــمــن أ ــ ــســ
املع  إدراك  ع  يقوم   ،3 في تصوره  كما 
الــــــذي تـــنـــطـــوي عــلــيــھ فــعــالــيــة مــــا أو عــالقــة 
ما، ع اعتبار أن ما نحن بصدده، يتعلق 
ــ املــعــقــول الــــذي تــطــلــع إلــيــھ الــبــاحــث  بــاملــعــ
ــن  ـــــ تـــــصـــــوره لـــلـــعـــالقـــة بــ ـــــــــون،  ـ املـــفـــكـــر أر
اث  ـــ ـــن الـــ ـــ اإلســـالمـــيـــات املــطــبــقــة كــعــلــم، و
كــمــوضــوع لــذلــك الــعــلــم، مـــن أجــــل تحقيق 
اث، وتـــرتـــقـــي  ــــــ ــــ تـــخـــصـــب الــــــ ــــــــــداف الــــ األ
،  ليتطابق  الفكري والعم املسلم  سلوك 
ـــ يــمــثــل الــغــرب  ــ ـــداثـــة، الـ ـــ ــس ا مـــع مــقــايــ

ا.  أنموذجا ل

ــم  ــ الــفــ     ومــــن دون شـــك فــــإن إتـــبـــاع مــنــ
ـــب إلــيــھ  ونــــجــــاحــــھ،  يــتــطــلــب - وفـــــق مــــا يـــذ
ــ  ـــل عــ س – أن يـــجـــري الـــتـــأو ـــ ــــــارل يـــاســـ

علم  الصدد):  هذا  يف  (أنظر  فروند  جوليان   -    3
االرض)،  شيخ  تيس  (ترجمة:  فيرب،  ماكس  عند  االجتماع 

منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، 1976.  
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ـــــل فـــيـــلـــســـوف1.  نــــحــــو يـــخـــتـــلـــف بــــاخــــتــــالف 
الـــــــــذي                                                                                                                                             ــــــ  املــــــعــــــ عــــــــــــرض  ــــــســــــتــــــوجــــــب  وأن 
ــــشــــاركــــھ فـــكـــره،  ــــدف إلــــيــــھ املــــفــــكــــر، أن  ــــ
التفك  دون  ولــكــن  عليھ،   نا  تفك ونــجــري 
ء يــخــالــفــھ، بـــل عــلــيــنــا أن نـــرجـــع - كما  ـــ ـــ
س – بأعظم وضوح  ارل ياس ح ذلك  يق
ا  ل األص للمسائل ال طرح ممكن للش

ا2.          ة ال قدم ولألجو

ــيــمــولــوجــيــة لــإلســالمــيــات  ــســ ــــس اإل األســ
املطبقة:

يمولوجيا لإلسالميات  س ون إ     يؤسس أر
املـــطـــبـــقـــة، انـــطـــالقـــا مــــن تـــحـــديـــده لــطــبــيــعــة 
ـــن الـــعـــلـــم الـــنـــظـــري وتــطــبــيــقــاتــھ.  الـــعـــالقـــة بـــ
ــا عــالــم االجــتــمــاع  ــ نــاقــشــ ـــ الــعــالقــة الــ و
ــيــد   ـــــــ بــاســ ـ رو ــ ــ ـ ــ الـــفـــر ــ واإلثــــنــــولــــولــــو
ولوجيا  و Roger   BASTID 3 ،  كتابھ األن
ن لتفس  ا إ وجود أنموذج املطبقة. مش
ــن الــعــلــم وتــطــبــيــقــاتــھ. األنـــمـــوذج  الــعــالقــة بــ
ارت   دي الفيلسوف  معاملھ،  رسم  األول، 
»، وقاعدتھ أن شرط  كتابھ «مقال  املن
ل  ــعــالــيــھ عـــن  ـــو تــــجــــرّده و ـــشـــأة الـــعـــلـــم، 
اجات العملية والنفعية. والذي يتحدد  ا
ــيــمــولــوجــيــا، وفـــق صــيــغــة أن املــعــرفــة،  ــســ إ
ــ عــمــلــيــا   ــســتــطــيــع الــتــأثــ ــي  ــبــؤ لــ ـــ الــتــ
ــبــؤ ال يــتــحــقــق  الــطــبــيــعــة. ولـــكـــن شـــــرط الــتــ
التأث  ــاجــس  مــن  أوال  ــشــرط  التحرر  إال 

(ترجمة  الفلسفة،  عظمة  ياسربس:  كارل   -   1
 ،1988  ،4 وت،الطبعة  ب عويدات،  منشورات  دار  العوا)،  عادل 

ص189.    
2  - مرجع نفسه، ص 194. 

3  - Roger BASTID : anthropologie 
appliquée, petite bibliothèque payote, paris(6°), 
1971. 

تمع. و الصيغة  العم  الطبيعة وا
ة  ا االنتقال من النظر ال يتحقق من خالل
ن  ــمــا حقل ــا؛ ولـــكـــن بــاعــتــبــار ــ ــــ تــطــبــيــقــا إ
بالعلماء  خـــاص  ما  ين،أحد متم للبحث 
ـــن  ـــــي خــــــــاص بـــالـــتـــقـــنـــيـــ ــــن، والـــــثـــــا الــــالمــــبــــالــــ
ــن بــالــعــمــل والــتــطــبــيــق.  ــتــمــ ــن املــ ــنــدســ واملــ
ــنــا ام  ـــو»الـــنـــمـــوذج الـــــذي يــتــحــالــف– شــ و
ــل العلوم  ا  نا - مــع حركة انــضــوت تح أب
سانية، وال دفعت باستمرار إ عقلنة  اإل

ي»4. سا س اإل اكس ال

يمولو للعلم،  س ذا التصور اإل      ووفق 
التكنولوجية،  أو  الفنية  التطبيقات  فـــإن 
و  ة. و ل انطالقا من نتائج العلم النظر

ّ
ش

ات، فيما يتعلق بتطبيق  ما يطرح عدة صعو
ـــ الــــعــــلــــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــــــذا الــــتــــصــــور عـــ
ـــــ مـــعـــرفـــة مــا   ، ــــــــــ ـــة األو وتـــتـــمـــثـــل الـــصـــعـــو
ـــان مــوضــوع الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة، من  إذا 
موضوع   ّ ال تم عن تلك  طبيعة مختلفة 
ان إخضاع  ان باإلم علوم املــادة؛ ألنھ إذا 
م  ــ احــ إذا  ـــســـان،  اإل إلرادة  املـــــادي  الــعــالــم 
ــن؛ فـــإن األمــــر يختلف  ، الــقــوانــ ـــ ـــذا األخـــ
ـــ الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة، « ألنــنــا الحــظــنــا – 
تمعات  ا ــ  يد –  باس ـــ  رو يــقــول  كــمــا 
أمــام عمليات  املــقــاومــة،  ر  مظا التقليدية 
م»5. ذلك  عل ا  فرض أردنــا  ال  التخطيط 
أن محاولة الدول املستعمرة، عقلنة النظم 
ت  سب ــلــيــة،  األ للمجتمعات  االجتماعية 
ا.   إحداث بلبلة واضطراب  نمط حيا
ــ أن الــدراســات  ش إ ــم جــدا أن  ومــن املــ
انت تصب  ولوجية،  و شرقية واألن اإلس

4  - op cit, p6-7
5  - ibid, p8
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ــــــذا االتــــــجــــــاه، خــــدمــــة لـــإليـــديـــولـــوجـــيـــة  ـــــ 
ــة  ـــة، فــوظــفــت املــــعــــارف الــنــظــر االســـتـــعـــمـــار
اتـــيـــجـــيـــة  ـــ ــــا، لـــــبـــــلـــــورة إســـ ــ ــــ تــــــم جــــمــــعــ ـ ـــ الــ
ــ إدارة  ـــام عــ ـــ ـــ ــة، ملـــســـاعـــدة ا اســتــعــمــار
ـــلـــيـــة، « وتــنــفــيــذ ســيــاســات  ــتــمــعــات األ ــ ا
تص  سياسات  ر  لتطو س  موضوعة، ول

ألوضاع البالد املستعمرة «1. 

ذا التصور نفسھ، الذي ينطوي       وملنطق 
ـــ تــحــديــد الــعــالقــة  عــلــيــھ األنـــمـــوذج األول، 
ا  ــعــض الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة وتطبيقا ــن  بــ
اإلســـــالمـــــيـــــات  خـــضـــعـــت  ـــــة، «  االســـــتـــــعـــــمـــــار
د املستعمرات «2. الكالسيكية املمارسة  ع

تـــبـــط بـــمـــا يــتــم  ـــ ــ ـــة الـــثـــانـــيـــة، فـ أمـــــا الـــصـــعـــو
يــمــكــن  ــــ  الــــ اإلدارة  مـــــن  عـــلـــيـــھ،  الــــــوقــــــوف 
ــا  ــ ــا ملــراقــبــة الـــقـــوى االجــتــمــاعــيــة، أل وضــعــ
عارضھ  مــا  ــو  و غائية؛  تو بــوجــود علوم 
ا أنــــھ ال وجـــود  ــ لــوســيــان لــيــفــي بـــــرول، مــعــتــ
ــــب إلــيــھ   لــعــلــوم الـــوســـائـــل، خـــالفـــا ملـــا ذ

ّ
إال

القيمة  عت أن  ــان  ــايــم الــذي  إيميل دور
قيقية لعلم االجتماع، تكمن فيما يمكن  ا
يــقــدمــھ مـــن خـــدمـــة، « الن فــصــل العلم  أن 
العملية، يجعل منھ  عن تطبيقاتھ  النظري 
ستفيد منھ  فاقدا ملع وجوده، إذا كنا ال 
ــ حياتنا «3.  ومــن خــالل تحقيق التطابق 
والــوضــع االجتما  االجتماعية  الغاية  ن  ب
1  - رالف لنتن (محرر): األنثروبولوجيا وأزمة العالم 
صيدا- العرصية،  كتبة  )،ا الناشف  الك  ا الحديث،(ترجمة:عبد 

وت،1967، ص34  ب
أركون: تاريخية الفكر العربي،(ترجمة:  2   - محمد 
الثقايف  ركز  ا  – وت  القومي،ب اإلنماء  صالح)،مركز  هاشم 

العربي،الدار البيضاء،ط3،ص54    
3  -Emil DURKHEIM : les règles de la méthode  
sociologique,   Un document produit en version 
numérique par Jean-Marie Tremblay, Site 
web:http://classiques.uqac.ca/, p 37. 

ــن الــوضــع االجتما  ــ ــة و الـــعـــادي، مــن جــ
الغائية  يمكن فصل  الوظيفي،  العادي مع 
ــا عــلــمــيــا.  ــ ــ ــ ـــا، لــلــتــمــكــن مـــن مــعــا ـــد وتـــجـــر
شدة. ألن  و الطرح الذي تمت معارضتھ  و
ا الفعل  داف ال يراد أن يخضع ل تلك األ
داف  لية،  أ تمعات األ ي  ا سا اإل
ية  خاصة بثقافة معينة، و الثقافة الغر
و ما  ا ع املستعمرات؛ و ال يراد فرض
اية األمر،  ون   ع « أن التخطيط لن ي
ة  ة، لعنصر ل املعاصر للعنصر سوى الش
ـــــــذا الــتــحــلــيــل  ـــــــ  ـــــنـــــادا إ ثــــقــــافــــيــــة»4. واســـــ
ـــن الـــعـــلـــم وتــطــبــيــقــاتــھ،  الـــنـــقـــدي لــلــعــالقــة بـــ
ــ وجــھ  ــ حــقــول الــبــحــث االجــتــمــاعــيــة، وعــ
ــــشــــراقــــيــــة  ـــــصـــــوص الــــــــــدراســــــــــات اإلســــ ـــ ــ ا
ــ ارتــبــط  ــولــوجــيــا واإلثــنــولــوجــيــا، الــ و ــ األنــ
جــاءت  ــة،  االســتــعــمــار بالتوسعات  ــا  ــور ظــ
اإلسالميات املطبقة كرد فعل عل ترفض 
الصة أو  ة ا ا ضمن العلوم النظر تموقع
ان يمكن  ضمن التطبيقات العملية، ال 
ـــا ضــمــن اإلســـالمـــيـــات الــكــالســيــكــيــة،  إدراجـــ
ال العلم ال ل  تلك ا ش انت س ال 

نظري.                          

ــــارل  ــــي، رســــــم مـــعـــاملـــھ       األنــــــمــــــوذج الــــثــــا
ــار مــجــرد   عد األفــ مــاركــس، وفــيــھ لــم 
ـــ الــعــالــم،  ـــ قــــوى تــتــحــقــق  لـــألشـــيـــاء، بـــل 
ــقــيــقــي  ــ ـــذا األنــــمــــوذج يــصــبــح « ا وطــبــقــا لـــ
الفعل  ق  القابل للتحقق منھ، عن طر و 
الواقع  ي   سا التدخل اإل الــثــوري»5. ألن 
و  الوقت ذاتھ عمل وعلم،   ، االجتما
ه، أمـــــران  ـــ ـــغـــيـــ مــــا دامــــــت مـــعـــرفـــة الـــعـــالـــم و

4  - Roger BASTID : op cit,9 
5  - op cit, p11
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ع  ــو مــا  ــ اآلن ذاتــــھ.  و ما  يمكن بلوغ
ة تنمو  الوقت نفسھ  ار النظر «أن األف
الــــــذي تــنــمــو فـــيـــھ مـــعـــارفـــنـــا الــعــمــلــيــة داخــــل 
نادا إ  ا «1. واس فعل س، و اكس حركة ال
ذا األنموذج، طور علم االجتماع املعرفة، 
تـــــصـــــورا مـــعـــيـــنـــا حــــــول الــــعــــلــــم، يــــرفــــض مــن 
ــام القيمة أو الــوجــوب،  خــاللــھ، فصل أحــ
و عليھ  ام الواقع أو الوجود- مثلما  عن أح
قيقة  ا ألن   .– األول  األنــــمــــوذج  ــ  ـ األمــــر 
ــ  ـــ فــــقــــط، بــــل  ـــســـت  تــــصــــور أنـــطـــولـــو لـــ
ل بفعل  ش ل، و ش بــواقــع ي ــ  و كــذلــك 
الــذي يطرحھ  ال  عملنا كذلك. ولكن اإلش
ـــــذا األنـــــمـــــوذج، يــتــعــلــق بــالــقــيــمــة الــعــلــمــيــة 
ـــ حــقــول الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة.  ــقــيــقــة،  ــ لــ
ــوجــھ مــن أوجــھ  ــام القيمة  ألن اعتبار أحــ
ــعــدد الــغــايــات والقيم،  املــعــرفــة، يــلــزم عنھ 
 ، ــ ة بــالــواقــع االجــتــمــا ـــ ـــذه األخـــ التــصــال 
ــســق قي  ــســانــيــة بــ ـــل مــجــمــوعــة إ ــ  وتــمــ
ــــ « تفجر  ــــذا ســـيـــؤدي إ ـــا، فــــإن  ـــ خــــاص 
ـــ إطـــار  ــل وتــنــحــل  ــشــ ــــ أجـــــزاء تــ الـــواقـــع إ
ــقــيــقــة  ــ ـــ تــجــعــل ا ـــة الـــدائـــمـــة، الـــ املـــواجـــ
ورة، يصبح  ـــ ـــ حــالــة صـــ ــولــوجــيــة  و ــ األنــ
عاد  ا، أمر  أو بأفق ا،  التحكم بإدار ا  مع

فيھ النظر باستمرار»2. 

ولوجيا  و يد، فإن األن رأي رو باس      و
ـــــذا األنــــمــــوذج  املـــطـــبـــقـــة، ســتــصــبــح ضـــمـــن 
ـــن  ـــس والـــقـــوانـــ اكـــســـ ـــ ـــن الـــ الــــــذي يـــوفـــق بـــ
ـــس  اكـــســـ ـــ ـــا عــــلــــم الـــ ـــــ نـــفـــســـ الـــعـــلـــمـــيـــة، 
ـــذا  ـــ  ـ ـــطـــأ  ـــ الـــــثـــــوري. « وا ـــ أو  ـ اإلصــــال
اض  ــ اف ــ املــبــدأ، ولكن  س  الــتــصــور، ل
1  - ibid, p11
2 - ibid, p13 

أمـــــام  ــــنــــاك عـــــوائـــــق تـــقـــف  ــــانــــت  انــــــھ إذا 
ــا، أو  ــ الــتــخــطــيــط، فــإنــھ يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــ
ن أنــھ يمكن النظر  ــ ح دائــمــا»3  ــا  تــجــاوز
ا،  عض ع أو  ذه العوائق، كثورة للوقا إ 
ــا،  ــ ــن فــ ــبــ ــســ ــا أو املــ ــ ــن عــلــ ــرضــ ــ ــ ا عــ
ا ضمن  صبح بالتا من الضروري إدراج و
ال  ال  ولوجيا املطبقة،  و االن تمامات  ا
ا  ـــ نفس ـــال  ـــ ـــذه ا ـــ  ــون  يــمــكــن أن تــ
ذا ال يمكن  س. وقياسا ع  اكس علم ال
ي  اق اإلسالميات املطبقة باألنموذج الثا إ
ــن الــعــلــم وتــطــبــيــقــاتــھ؛  ــ تــصــور الــعــالقــة بــ ـ
ــــــولــــــوجــــــيــــــا  و ــــــ األنــــــ ــــــ  عــــــ يــــنــــطــــبــــق  مــــــــا  ألن 
ـــــ اإلســـــالمـــــيـــــات  ـــنـــطـــبـــق عـــــ ــــبـــــقـــــة، ســـ املـــــطـ
ــن سابقي  املــطــبــقــة. وأمــــام فــشــل األنــمــوذجــ
ــولــوجــيــا املطبقة  و ــ ــ األنــ ـــ تــأطــ الـــذكـــر، 
تصورا  رو باستد  ح  يمولوجيا، يق س إ
التصور  و  و املطبقة.  ولوجيا  و لألن ثالثا 
ون  ناد إليھ، محمد أر الذي يؤسس باالس

لإلسالميات املطبقة.

اعـــــتـــــبـــــار  ــــ  ـ ـ ـــ عـ الــــــتــــــصــــــور  ـــــــــذا  ـ يـــــــقـــــــوم       
س كفن  ولوجيا املطبقة كعلم، ول و األن
مــــوجــــھ نـــحـــو الـــعـــمـــل والـــتـــخـــطـــيـــط، ولــكــنــھ 
ــة لــلــتــطــبــيــق –  ــتــم بـــالـــدراســـة الــنــظــر ــ عــلــم 
ــتــحــلــيــلــھ.  ــــطــــط، و ــــ الـــعـــمـــل ا أي دراســـــــــة 
ــولــوجــيــا  و ــ ــ تــصــبــح األنــ ــــذا املــعــ ووفـــــق 
ي،  سا املطبقة، « العلم النظري للعمل اإل
ست  املع ل ــذا  ــ و  .4» ــدوده  ــ و نھ  لقوان
ــــولــــوجــــيــــا املـــطـــبـــقـــة عـــلـــم الـــوســـائـــل  و ــــ ـــ االنـ
غرض التطبيق، بل  العلم الذي يجعل 
من تطبيق الوسائل موضوع عل مستقل. 

3  - ibid, p188
4  - ibid, p234
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ــــانــــت فـــــــروع الــعــلــم  ـــــــذا، فــــإنــــھ إذا  ــ  ــ وعــــ
ــتــم بــتــجــســيــد نـــتـــائـــج الــعــلــم  ــ الــتــطــبــيــقــيــة، 
األول،  التصور  حسب  الــواقــع  ــ  ة،  النظر
ــتــم فقط  ــ ــولــوجــيــا املــطــبــقــة،  و ــ فـــإن االنــ
ططات  ا تحقيق  ــا  ــ يــتــم  ــ  الــ بالكيفية 
تـــــب عـــنـــھ  ـــــ ــــل الـــــــــــذي ال يـــــ عــــمــــلــــيــــا، بــــالــــشــــ
ياة االجتماعية  ، أو اضطراب  ا فو
ـــتـــمـــعـــات  ـــ ا أو  ـــــة،  ــــــلــــــيـ األ لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
ـــة،  ــيــمــنــة االســـتـــعـــمـــار ـ خـــرجـــت مــــن الــ ــ ـ الــ
و تنفيذ سياسات  س الغرض  ، ل التا و
ـــة مــــوضــــوعــــة، ولــكــن  إثـــنـــو ـــة أو  اســـتـــعـــمـــار
ئة  ر سياسات ومخططات تناسب الب تطو
االجـــتـــمـــاعـــيـــة-الـــثـــقـــافـــيـــة ألوضــــــــاع الـــبـــلـــدان  
ـــــ اعـــتـــقـــادنـــا أن  املــســتــعــمــرة أو الـــنـــامـــيـــة. و
لت  ش املع  ذا  املطبقة  ولوجيا  و االن
ــ منھ  ــــون، اســتــو مد أر إغــــراءا جــذابــا 
سمية، وجعل بحوثھ تن الن نفسھ،  ال
ــا  ــ ــــط نـــفـــســـھ1. ألنـــــھ وجـــــد فــ ـــ ـ ــــ ا ـــ  ـــســـ و
، الــــــذي يــحــقــق لــــھ غــايــة  ـــ األنـــــمـــــوذج الـــعـــلـــ
ـــالـــيـــات  ــــ دراســــــــة اإلشـــ عــلــمــيــة وعـــمـــلـــيـــة، 
ــتــمــعــات  ــ ــا عــمــلــيــة تــحــديــث ا ـــ تــطــرحــ الـــ
ـــا مـــــن خـــالل  ـــ ـــضـــ ـــ اإلســـــالمـــــيـــــة، وتـــحـــقـــيـــق 

الكفيلة  اآللــيــات والوسائل  ودراســـة  تحليل 

ــيــة  ــ بــتــجــســيــد ذلــــــك، وفـــــق الــــشــــروط املــنــ

ــا « أن تــتــمــوضــع داخــل  والــعــلــمــيــة، فــــأراد لــ

ي  تتعرف ع  تمعات اإلسالمية ل ذه ا
ــم   ــســا ــديــثــة، و ــ ا الــقــديــمــة وا ل مشا
و ممارس اليوم  إغناء البحث العل كما 
ل  ا ل ئات الثقافية، مع تحقيق  ش الب

1  - محمد أركون: تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، 
ص275 

ة «2 .         ا لنظر شروطھ ومتطلبا

ــ  ــ ــ ــة إ ــ ــيـ ــكـــ ــ ــيـ ــالســـ ــ ـــكـ ـــــات الــ ـــ ــيـ ـــ ـــ ــالمـ ــ ـــ ــن اإلســ ــ ـــ مــ
اإلسالميات املطبقة:

ـــس        ومــــــــن ضــــمــــن مــــــا يـــتـــطـــلـــبـــھ الـــتـــأســـ
ـــ لــــإلســــالمــــيــــات املـــطـــبـــقـــة،  ـــيـــمـــولـــو ـــســـ اإل
ـــــ  ــ املـــــعـــــر ـــ ــــ ـــــيـ ـــ ـــــســ ــــــــــــة الـــــــنـــــــظـــــــام اإل دراســـــ
ــ  ــ إ ــشــ ـــ  لـــإلســـالمـــيـــات الــكــالســيــكــيــة؛ الـــ
ــــيــــة املـــتـــجـــمـــعـــة عــن  مـــجـــمـــل املــــعــــرفــــة الــــغــــر
اإلســـــــالم مـــنـــذ أوائـــــــل الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
ــ  ــــذا الـــقـــرن. والــ ــنــات مـــن  ــمــســ ــ ــ ا وحــ
ــي اإلســــالمــــي، من  ــعــامــلــت مـــع الــفــكــر الــعــر

ن: خالل مرحلت

ئات   -  مرحلة اإلحياء: وتمثلت  جمع جز
ــــ مـــكـــتـــبـــات الـــعـــالـــم  ـــ اث، املــــتــــنــــاثــــرة عـ ـــــــ الـــــــ
ا  ــــي،  وذلــك بالتنقيب ع اإلســالمــي واألورو
مخطوطات  ــــا  أورو ــ  إ فجلبت  ا،  وتحقيق
شرقون  ة  قرن 19م؛ وقد اتجھ املس كث
ــا  ــ ــرســ ــا، فــ ــــــ تــحــقــيــقــ ــــــذه املــــرحــــلــــة إ ــــ 
ــ الــــــدور  ـ ـــ تـــجـــ ـ ــــــ املــــرحــــلــــة الــــ ــــا. و ــــشــــر و

ي لإلسالميات الكالسيكية.  اإليجا

ـــ املــرحــلــة  ــم: و  -  مــرحــلــة الـــقـــراءة والــتــقــو

ـــ  ـــشـــرا ــعــكــس الـــعـــمـــل الـــفـــكـــري اإلســـ ــ  ـ الـــ

ـــا  ــــــا اتــــــصــــــفــــــت بـــضـــعـــفـــ ــ ــــ ــــــو ، لــــــ ــــــ الــــــســــــلــــــ

الثقافية  شكيلية  بال ا  الرتباط ا،  شاش و

ــن  عــتــ ــ الــكــالســيــكــيــة لـــلـــغـــرب، املــــتــــأثــــرة بــالــ

عـــة  ـــ ت الـــ ــــ ّ ـــــة. حـــيـــث مــــ الـــعـــرقـــيـــة واإلثـــــنـــــو
ــن الــشــرق الــســامــي والـــغـــرب اآلري،  ــــ بــ األو
ــس  ــ ــ ـــ لــ ـــ أســـــــاس الـــتـــفـــوق الـــبـــيـــولـــو ــ عـ

2  - مرجع نفسه، ص276 
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ــس الـــســـامـــي.  و  ــ ــ ــ ا ــــــــي اآلري، عــ األورو
ــن  ــ قــادر ــن والـــعـــرب غــ ادعــــت أن الــســامــيــ
كيب)،  وال (التحليل  العق  التفك  ع 
ا   نتائج، وتأليف ثمار ما جمعوا من  واس
ان  م،   شغال ا وأن  ة عامة شاملة.   نظر
النفعية1.  اســتــطــالع الــغــيــب، وغــلــبــة الــــروح 
ــ  ـــ تــبــ ـــة عـــ عـــة اإلثـــنـــو ـــ ــنــمــا أســـســـت الـــ بــ
يمنة  ــي لل ــأســلــوب غــر ســلــوك احــتــقــاري، 
ـــ الــــشــــرق، بــــدعــــوى الــتــفــوق  ــ ـــســـلـــط عـ والـــ
ان  ب  د قر ع ضاري « فإ  ا الثقا – 
ــة [...]  عتھ اإلثــنــو ــي املــتــأثــر ب الــرجــل الــغــر
ــضــارة والــثــقــافــة تقاس  ــ يــتــصــور درجــــات ا

و»2   سبة إ حضارتھ  بال

ــــان جـــل الـــذيـــن قـــامـــوا بــالــكــتــابــة حــول       و
ون  تمعات إسالمية، «عسكر اإلسالم وا
يون وأساتذة  ش ولونياليون وت ون و وإدار
ا  جامعيون»3 ؛ و الكتابات ال لم تكن ل

أية قيمة تثقيفية، خاصة إذا ما عرفنا

ا  تموا بإعداد ملفات و تقديم م « لم   أ
انطباعات  يــقــدمــون  ــانــوا  بــل   [...] ر  كتقار
و  ــصــيــة»4، ألن مــا  ــ ــم الــ ــ مــرفــوقــة بــآرا
ــســبــة  ــافــيــا بــالــ ــــان   ، ــــ ــــا ــ عــنــد األ ســطــ
انت  م لتفس األمور. وأما الكتابات ال  ل
ــــ مــــحــــدودة فــقــد  ـ ذات قــيــمــة تــثــقــيــفــيــة، و
فلم  ل حيادي،  ش النصوص  مع  عاملت 
ادية يف الفلسفة  1  - حس مروة(راجع) : النزعات ا

وت، 1981 ج1  العربية اإلسالمية، دار الفارابي،ب
2 - Michel LEIRIS : cinq études 
d’ethnographie, le racisme et le tiers monde, 
Gauthier, paris,1969, p 33
العربي  الفكر  تاريخية  ــون:  أرك محمد   -    3

اإلسالمي،ص275
4  - Lucas (P) et Vatin (j.c) : l’Algérie des 
anthropologues, Maspero, Paris, 1982, p.11

ولم  اثــيــة،  ــ الــ النصوص  تفس  ع  عمل 
ا املتعددة  ا ضمن سياقا م ساعد ع ف
يات  ك مضمون  بنقل  اكتفت  بل  ــعــاد؛  األ
الـــــنـــــصـــــوص، اإلســـــالمـــــيـــــة الـــكـــالســـيـــكـــيـــة أو 
سية،  ية، من فر ديثة إ اللغات األجن ا
م  التفات دون  وإيطالية؛  ية،  إنجل أملانية، 
سبة  ة أو القطيعة بال إ مسألة االستمرار
ـــ مــبــالــيــة  ـــــذا الـــفـــكـــر، وغـــ ــن مــــع  لــلــمــســلــمــ
ــ  ـــ تـــتـــدخـــل  ــ «بــــالــــشــــروط االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
ــــل عـــقـــيـــدة إيـــمـــانـــيـــة، أيـــا  ــشــكــيــل  عــمــلــيــة 
دية؛  ا لإلسالم تجر تكن»5. فجاءت دراسا
ـــــخـــــيـــــة،  فـــــأخـــــرجـــــتـــــھ مــــــــن ســـــيـــــاقـــــاتـــــھ الـــــتـــــار
االجـــتـــمـــاعـــيـــة - الـــثـــقـــافـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة؛ 
ــرة  ــن اإلســــالم بــوصــفــھ ظــا فــاصــلــة بــذلــك بــ
ــيــاة  ــ ـــعـــاد ا ــات وأ ــل مــســتــو ــن  ــ ــيــة، و ديــ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة األخــــــــرى، مــوظــفــة  
ــ  عــ ـــنـــد  ـــســـ ــــيــــة،  ــــ ومــــنــــ تـــقـــنـــيـــة  أدوات 
يقوم  خوي.  والتار  ، الفيلولو ن  االتجا
الـــقـــديـــمـــة،  املــــؤلــــفــــات  تـــحـــقـــيـــق  ــ  ـ ـ عــ األول 
ـــ  ــا إ ــ ــســبــ ـــة  ـــ ــا، و ــ ــ ــ والـــتـــأكـــد مــــن 
ــا األحــــاديــــة  ــ ــلــمــا ـــي  ــا، وشــــــرح مـــعـــا ــ مــؤلــفــ
ــذا االتـــجـــاه « ال  ــســبــة لــ ــرفــيــة، ألنـــھ بــالــ ــ ا
للنص إال مع واحــــدا «6  يــوجــد  أن  يمكن 
وجــدت،  ما  إذا  العديدة  ا  طبعا ومقارنة   ،
ــــقــــوم  ـــــع. و ــــة الـــــوقـــــا ــــ ــــت مـــــن  ّ ثـــــم الــــتــــثــــ
بع األحداث، من حيث  ي ع ت االتجاه الثا
الدراسة  مجال  وحصر   ، التار ا  سلسل
دون «  ــــــــ  املــــــــا ــــــــــة  دراســـ ـــــ  ــ ـــ  ــ ــ كـــ ــــل  ــــشــــ
ض  تمعات املف ثمار وتحليل واقع ا اس

5   -محمد أركون:الفكر االصويل واستحالة التأصيل، 
وت، طبعة 2،  للفكر اإلسالمي، دار الساقي، ب آخر  نحو تاريخ 

2002، ص102 
6  - تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، ص263
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بت  ــا «1؛  فأس ــ ــوده لــدراســ أنـــھ يــكــرس جــ
م  ملت التحليل والف  ذكر التفاصيل وأ

والنقد.

ــن،  ــشــرقــ ـــــــون املــســ      ومـــمـــا يــــؤاخــــذ بــــھ أر
ـــي اإلســـالمـــي،  اث الـــعـــر ــــ ــ ــم مـــع الــ ــعــامــلــ ـــ 
ــاصــل  ــ ـــ الـــتـــجـــديـــد ا ــ ـــم عـ عـــــدم انـــفـــتـــاحـــ
ــ منا  ــي، وال عــ ــ الــبــحــث العل الــغــر
ــ  ـــعـــود ذلــــك إ ــتــمــع. و ــ ـــســـان وا عــلــوم اإل
ــيــة  ــــدون لــلــمــجــتــمــعــات الــعــر ـــم، ال يــــر ـــ ـــو
ــســتــفــيــد مــــن إيـــجـــابـــيـــات  واإلســـــالمـــــيـــــة، أن 
ديدة، املطبقة  التفك النظري واملنا ا
ية. ألن صورة اإلسالم  تمعات الغر ع ا
لتلك  مــغــايــرة،  وتصبح  بدل  ست ن  واملسلم
من  تركيبا  ب 

ّ
مرك لشرق  املتخلفة  ية  «الغ

ية  املن ـــذه  نــتــائــج  ــــان مــن  ــم «2. و خــيــالــ
ية  تمعات العر ة ا شراقية  مقار اإلس

اإلسالمية:

ـــــ اإلســـــالم  ــا إ ــ ــتــمــامــا ــــل ا ـــت  ـــا وجـــ ـــ - أ
، املـــــرتـــــبـــــط بــــــالــــــدولــــــة والــــســــلــــطــــة  ــــــ الــــــرســــــ
القطاعات  ــل  ــمــلــت  وأ  -. الفص والــلــغــة 
اث،  ال ا  م ل  ش األخــرى ال ي وانب  وا
ــة األخـــــرى غ  ــ الــلــغــو ـــال الــتــعــبــ مــثــل أشـــ
واملتعلق   ، الشفا التعب  مثل  ة،  املكتو
ــعــرف  ـــ ال  ــســبــة لــلــشــعــوب الـــ خـــاصـــة بــالــ
ــ األمـــيـــة؛ واملـــعـــاش غ  ــ ــمــا ــ الــكــتــابــة، وا
ــ  ـــح، الــــــذي ال يــفــ ـــ الـــصـــر املـــكـــتـــوب وغـــ
ــب الــرقــابــة والــســيــطــرة  ــســ عــنــھ وال يـــقـــال، 
ــ وســـائـــل اإلعــــــالم. وكـــذلـــك املـــعـــاش غ  عــ
ف عنھ  يــقــال و الـــذي  ح  املكتوب الصر

1   - مرجع نفسه، 261
2   - الفكر األصويل واستحالة التأصيل، ص274

امعات. وامع واملدارس وا  ا

ال  وأش السيميائية،  األنظمة  لت  وتجا  -
ـــة، املــتــمــثــلــة   ــ الـــغـــو ــ األخــــــرى غــ الــتــعــبــ
ـــ  ــــة، مـــثـــل األســـاطـــ ــ الــــرمــــز ــــال الــتــعــبــ ـــ أشـ
املــــــوروثــــــة، الــــطــــقــــوس، املـــوســـيـــقـــى، كــيــفــيــة 
ور  الدي املــدن،  الشوارع،  العمران،  تنظيم 
ــــــــاء ، املــطــبــخ،   ، فـــن الـــعـــمـــارة ،األز ـــ الـــداخـــ

يات  االجتماعية. ية القرابة والب ب

ــــة الـــالعـــلـــمـــيـــة،  ــــــذه املــــقــــار ـــــعـــــود دوافـــــــــع  و
ك اإلرادي واملقصود،  ذا ال سبة إ  بال
ـــب إلــيــھ  ــ - وفـــــق مــــا يـــذ ـ ـ ــــو رســ ــ مــــا  ـ ــ عـ

  : ون-  إ أر

عة  ال ــ  تمثلت  ية،  مص اتيجية  إس  -
ـــ  ــ ــــا عـ ــــــ فــــــرضــــــت نــــفــــســــ االمـــــتـــــثـــــالـــــيـــــة الــــــ
ـــم «الــــلــــذيــــن  ـــعـــضـــ ـــ  ـ ــ ـــن أو عــ ـــشـــرقـــ املـــســـ
اللذين  [...]أولــئــك  ــ ر نيل  ع  يحرصون 
ـــون إمـــــــا الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة وإمـــــا  يـــمـــتـــلـــ
ية  العر تمعات  ا ــ  الثقافية،  السلطة 

اإلسالمية «3 

م «  سع ــ  تتمثل  ــصــيــة،  ــ اعــتــبــارات   -
يمنة  وال العلمية  م  سلط ع  للمحافظة 
ـــشـــراقـــيـــة مــن  ــ حـــقـــل الــــــدراســــــات اإلســـ ـ ــ عـ
خالل « اإلشراف ع أطروحات الدكتوراه 

الوصفية والتضيفية والثقيلة «4

ــــــو مـــــا تــــرتــــب عـــنـــھ تــــكــــدس دراســــــــات       و
ة ناقصة  وتحليالت، عكست  الغالب رؤ

علمية،  قراءة  اإلسالمي،  الفكر  أركون:  محمد   -    3
ركز  ا  – وت  القومي،ب اإلنماء  صالح)،مركز  هاشم  (ترجمة: 

الثقايف العربي،الدار البيضاء، طبعة2، 1996، ص89  
4   - تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، ص261
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ـــ اســـتـــكـــنـــاه طــبــقــاتــھ  اث، وقـــــاصـــــرة عـــ ــــ لــــلــــ
ــام سلبية عن  ـــ أحــ وقــطــاعــاتــھ، أفــضــت إ
ت  ـــذه تم اإلســـــالم. ألن مــرحــلــة الـــدراســـة 
ا ملعطيات  اث، بتوظف عاملت مع ال ا  و ب
 ، ضاري- الثقا شديدة الصلة بالصراع ا
ن الشرق والغرب،  إطار خدمة وإنجاح  ب
ية؛ ولذلك اعت  يمنة الغر إيديولوجية ال
ع  ارتـــكـــز  ـــشـــراق  اإلســـ أن  ســعــيــد  ادوارد 
تمثلت   وال  للشرق  ارجية  ا الــدراســة 
شرقون  املس ا  تــنــاول  ــ  الــ قة  الطر أن « 
ــ وصـــف وتــوضــيــح غــوامــضــھ، لم  الــشــرق، 
ــقــيــقــة، ولـــكـــن مــــن أجـــل  ــ تـــكـــن مــــن أجـــــل ا
الــــغــــرب»1. فـــجـــاء مـــا كــتــبــوه حــــول اإلســـــالم،  
ـــــم عـــــن الــــشــــرق.  ــــم  ــــ ا عـــــن تــــصــــورا ـــ ـــعـــبـــ
ــســت   ـــشـــراق، لــ ولـــذلـــك فـــإن قــيــمــة اإلســـ
ونھ خطابا حول حقيقة الشرق واإلسالم، 
ية  يمنة األور جاء ليع عن ال ونھ  بل  
ضــرورة  نا  ومــن  الــشــرق؛  ع  واألطلنطية 
ــالــصــة واملــعــرفــة  ــ ــن املــعــرفــة ا ــ بــ « الــتــمــيــ

السياسية «2.

ــــذه األســــــبــــــاب، بــــــدا مـــــن الـــــضـــــروري        لــــ
اتيجية  إس بــلــورة  إعـــادة  ـــون،  ألر سبة  بال
ي اإلسالمي،  املة،  دراسة الفكر العر مت
ــ لــإلســالمــيــات املــطــبــقــة،  ــس بــالــتــا والــتــأســ
ــل الــفــكــر العل 

ّ
ــال لــتــدخ ــ ــ ا ــ تــفــ الــ

ـــھ وأدواتــــــــــھ الــفــنــيــة،  ـــ ـــل مـــنـــا املـــعـــاصـــر بـــ
ــــــــة وتــحــلــيــل  ــ دراســ ـــ ــــة  ــــاتــــھ الــــنــــظــــر ومــــقــــار
ية  الدي ا  عاد أ ــل  ــ  اإلسالمية  رة  الظا
1  - Saïd EDWARD : l’orientalisme, 
l’orient créé par l’occident,(traduit de l’américain 
par Catherine MALMOUD), Edts du SEUIL, Paris, 
1980,p34  
2  - ibid, p21

ـــخـــيـــة، ألن  واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والـــتـــار
ــو جــســد مؤلف  ـــأي ديـــن آخـــر «  اإلســــالم 
مـــــــن عـــــــــدة عـــــــوامـــــــل ال تــــنــــفــــصــــم: الــــعــــامــــل 
)، والــعــامــل  ـــ ـــمـــا ــ ـ ــي (الـــفـــردي وا الــنــفــســا
ــتــمــعــات اإلســـالمـــيـــة)،  ــ ــ (تـــطـــور ا ــ الــتــار
(أي محل اإلســالم  السوسيولو  والعامل 
مجتمع،  ل  ل ــ  ــ الــتــار العمل  نــظــام  ضمن 
ــ  ـــتـــمـــعـــات عــ ـــ ـــــــذه ا ـــ  ــ ـــــاس مـــصـ ـــــعـــــ وا
اإلسالم كدين)، والعامل الثقا (فن، أدب 
الية نظم القيم  وفكر)»3 . وإعادة طرح إش
ة،  الفكر ساق  األ ل  ب ا  الثقافية، وعالق
ــيــة  ـــتـــمـــعـــات الــعــر ـــ ــــ ا ــ  املـــنـــتـــجـــة لــلــمــعــ
اإلسالمية؛ من خالل «قراءة ما اإلسالم 
تمعات  وحاضره، انطالقا من خطابات ا
الية»4.  ا ا  وحاجيا ية  والعر اإلســالمــيــة 
سبات ال  مستفيدة من عملية تراكم املك
انت  ا اإلسالميات الكالسيكية، ال  حقق
ــ معرفة غ ذات قيمة  املــا تتعرف ع 
ــا  ــا، ووضــعــ ــ ــلــ عــلــمــيــة. وذلـــــك بــــإعــــادة أشــ
شكيك   وال ساؤل،  وال النقد  محك  ع 
مة الباحث  حقل  ا. إن م ا و بدا
ل  لة  اإلسالميات املطبقة « تكمن  أش
ـــل  ، و ـــ ــ ــتــج املـــعـ ـــ تــ ـــة الـــ األنـــظـــمـــة الـــفـــكـــر
تــزال حية، وال  الصيغ ال اختفت أو ال 
تج بدون تمي املع وآثــار املع «5؛ من  ت
ــ  ـ ـــم أفــــضــــل، لـــلـــمـــحـــتـــوى املـــوضـــو أجــــــل فـــ
ـــس عـــنـــد األقـــلـــيـــة أو  اث اإلســـــالمـــــي، لـــ ـــ لـــلـــ
ما –  اصة فقط، بل وأيضا عند ا ا
ل طبقاتھ العميقة، وقطاعاتھ  اث ب أي ال
شمل  الــذي  واملتخيل،  الفكري  ضة،  العر

رجع السابق، ص57  3   - ا
4   - الفكر اإلسالمي، نقد واجتهاد، ص31-32  
5   - الفكر األصويل واستحالت التأصيل، ص22
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ل العادات والتقاليد واألساط والعقائد، 
ـــــ اســـتـــمـــرت  الـــــســـــائـــــدة قــــبــــل اإلســــــــــالم والـــــ
 ، ـــ ــي املـــقـــدس واملـــثـــا اث الــكــتــا ــــ ـــعـــده. والــــ
ل جماعة أو فرقة من  كما تتصوره وتــراه 

الفرق اإلسالمية. 

دف اإلســالمــيــات املطبقة، من  س     كما 
الناحية العملية، االنتقال بالو اإلسالمي 
ـــــ مــرحــلــة  مــــن مـــرحـــلـــة الــــقــــرون الـــوســـطـــى إ
ــتــمــعــات  ــ ــعــرضــت لـــھ ا ـــداثـــة، ألن مـــا  ـــ ا
ــشــبــھ ما  ــة  اإلســـالمـــيـــة، مـــن طـــفـــرات تــطــور
ــ الــقــرن  ــيــة  ــتــمــعــات الــغــر ــ ــعــرضــت لــھ ا
اث بالتا قادر  ــ الــســادس عشر. وجعل الــ
ع القيام بوظائف جديدة، داخــل سياق 
ا. ولذلك فإنھ  ، تبّدل جذر اجتما وتار
ـــ املـــراجـــعـــات  مـــن الــــضــــروري « االنــــخــــراط 
يمولوجية  س واإلب ية  املن والــتــجــديــدات 
ــار علوم  ب ازد س ة  ال أصبحت ضرور
ــــل وســـائـــل  ــ  ـــتـــمـــع»1. و تــبــ ـــ ــــســــان وا اإل
ــا  ـــ طــبــقــ الـــفـــحـــص والـــــدراســـــة الــعــلــمــيــة الـــ
ا من أجل  الغرب ع ذاتــھ ومــا يــزال يطبق
ا  عديل ــاصــة. ولــكــن مـــع  ــ تـــجـــاوز أزمـــاتـــھ ا
ل  ش ء، لكيال تبدو مستخدمة  عض ال
اث اإلســـــالمـــــي، ولـــذلـــك  ـــــ ــــ ـــ الـ ـــعـــســـفـــي، عـــ
سبات العلمية  ضم املك يعاب و يجب اس
 ، ــ ــــ اســتــخــالص املــعــ ــ إ ــيــة، والــســ الــغــر
ـــل الـــتـــجـــارب الــثــقــافــيــة  مـــن خــــالل دراســــــة 
ة واحـــدة،  ــس مــن خــالل تجر ــســان، ولــ لــإل
ة األديان  ة اإلسالم، وتجر ن تجر فنقارن ب
نادا إ ذلك فإن اإلسالميات  األخــرى. واس
عن  ــــون تتم  أر ــا  لــ يــؤســس  ــ  الــ املطبقة 

1   - الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، ص110 

ا: و اإلسالميات الكالسيكية ب

ــــة ألســــالــــيــــب ووســــائــــل  - الـــــــدراســـــــة الــــنــــظــــر
ة  ، لتحليل ومعا العم التطبيق  وآليات 
ــــائـــــف  ــــا الـــــوظـ ــــــ تــــطــــرحــــ ــــــالــــــيــــــات الــــــ اإلشــــــ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة واإليـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــــــ مـــرحـــلـــتـــھ  ـــــي اإلســــــــالمــــــــي،  اث الـــــعـــــر ـــــ لـــــلـــــ
ــ  ـــا عــ ـــ ــــنــــة، مــــن اجـــــل تــحــقــيــق حـــداثـــ الــــرا

الصعيدين املادي والفكري.  

ولو  و - دراسة اإلسالم ضمن منظور أن
ـــيـــة  الـــديـــ ـــــرة  الـــــظـــــا دراســـــــــــة  أي   - ــــــــــع،  واسـ
جمعاء،  سانية  اإل ا  رة عرف ا ظا باعتبار
ــــ الـــعـــلـــوم  دراســــــــــة عـــلـــمـــيـــة بـــتـــطـــبـــيـــق مــــنــــا
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وقـــطـــع الـــصـــلـــة مــــع األخـــطـــاء 
ة نقدية تقوم  اطئة وفق مقار واملعارف ا
رمات واملمنوعات السائدة  اك ا ان ع 
اث الفكري،  أمس واليوم، ال أحيطت بال
(املفكر فيھ والالمفكر فيھ) واملتخيل، من 
ــل  ــــة، لــ أجـــــل إحـــــــداث الـــزحـــزحـــة الــــضــــرور
وتصوراتھ  ــاره  وأفــ اتھ  ومصط يمھ  مفا
ـــن؛  اكـــمـــة واملــــعــــاشــــة، مــــن قـــبـــل املـــؤمـــنـــ ـــ ــ املـ
ــي اإلســـالمـــي  ــ الــعــر وتـــجـــاوز الــنــظــام املــعــر
الــــقــــروســــطــــي، مــــن خـــــالل إحــــــــداث قــطــيــعــة 

اتھ املعرفية.  ل مستو يمية، مع  س إ

ـــــــــرى،  األخــــ ـــــــــان  ــــ ــــ ـــــــــالم واألديـــ ــــ اإلســ ــــــــة  ــــ دراســـ  -
ــ إغــنــاء  ــم  ــســ اتــيــجــيــة علمية  ــ ضــمــن إســ
بــدراســة  تم  مــقــارنــة؛  ية  دي ــووجــيــة  و ــ أنــ
ــل األديـــان،  ة عــن  ــ ية، املــعــ ــرة الدي الــظــا
ولوجية ال يخلوا  و رة ان س ظا ألن التقد
ب ألجل تحقيق  شري، و ا أي مجتمع  م
ـــ « قــــاعــــدة الـــــدراســـــات  ـــل عـــ ذلــــــك الـــتـــعـــو
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ــولــوجــيــة  و ــ ــخــيــة واالجــتــمــاعــيــة واألنــ الــتــار
ــة  ــس الـــدرســـات الــنــظــر ــســوســة «1، ولــ ــ ا

دية. التجر

حدود اإلسالميات املطبقة:

     تبدو حدود اإلسالميات املطبقة، أوسع 
 ، قل املعر دود ا واك من أن تخضع 
من  الرغم  و اتيا.  ومقار يميا  ومفا يا  من
ذا  ون يقر بأنھ متأثر  رسمھ ملعالم  أن أر
ولوجيا  و باألن ديد  ا املعر  غم  اد ال
املـــطـــبـــقـــة،  اإلســـــالمـــــيـــــات  أن  إال  املـــطـــبـــقـــة، 
املعالم، خالفا ملا فعل  ة  جــاءت غ وا
يد، الذي حدد حقل البحث،   رو باس
ال  واآللــيــات،  للوسائل  ة  النظر الــدراســة 
ــطــطــات  ــ ــا تــحــقــيــق الـــســـيـــاســـات وا ــ يــتــم 
 ، ــ ــ ـــ الــتــجــر ـــ املـــنـــ عــمــلــيــا؛ بـــاالعـــتـــمـــاد عـــ
ــــــوادث،  ــــــ ــــ « مــــالحــــظــــة ا ــ الــــــــذي يــــقــــوم عــ
اح الـــفـــرضـــيـــة، اســـتـــخـــراج الــنــتــائــج من  ــــ ـــ اقـ
الفرضية، وضع مالحظات جديدة مفتعلة 
املستخرجة  الــنــتــائــج  مـــن  للتحقق  يــا،  ــ مــخــ
ة.  ولوجيا النظر و عة معرفيا لالن «2، وتا
ـــ  ــ ــــن أن اإلســـــالمـــــيـــــات املــــطــــبــــقــــة، الـ ـــ ـــــ حـ
الــعــلــوم  ــا  ــ فــ تــتــقــاطــع  أن  ــــــــون،  أر ـــا  لـــ أراد 
ون ممارسة  ا، وأن ت ل االجتماعية األخرى 

؛  ــ عــلــمــيــة مــتــعــددة االخـــتـــصـــاصـــات واملــنــا

ماسة  بــحــاجــة  املـــدروســـة  تمعات  ا ألن « 

ـــ التفاعل  ا وإ ل ـــذه الــعــلــوم  ـــ تــداخــل  إ

ــشــكــيــل  ـــا، والـــــتـــــحـــــاور مـــــن أجــــــل  ـــ فـــيـــمـــا بـــيـــ

ا  ـــ ل ــتــمــع»3. ور ــ صـــورة شمولية عــن ا

1   - الفكر األصويل واستحالت التأصيل، ص118
2  - Roger BASTID : op cit, p198

3   - الفكر االصويل واستحالة التأصيل، 297

عددية املنا الفاحصة، من أجل تجنب 
و ما يتطلب  ال للمادة املدروسة. و أي اخ
د كب من أجل التحكم  بالضرورة بذل ج
، املـــبـــلـــورة مـــن قــبــل تلك  ـــ ـــ شــبــكــة املـــنـــا
ا  ا الفنية وترسانا العلوم، وتوظيف أدوا
ــيــمــيــة، يــفــوق  ــا املــفــا ــ ــز ــيــة وأجــ ــ املــصــطــ

قدرة الباحث الواحد. 

يمولوجية  س ات اإل ر الصعو نا تظ     و
. ألن الــعــلــوم  ـــ ـــاملـــنـــ املــتــعــلــقــة بـــاملـــوضـــوع و
ـــة  ـــأجـــو ـــــرت»  ــــيــــة، ظـــــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــغــــر
ـــاجـــيـــات املــــعــــرفــــة الـــنـــاتـــجـــة عــن  ـــ مـــالئـــمـــة 
دتھ  ــع الــــذي ش ــيــع الــســر الــعــمــران والــتــصــ
ــســاق مــعــرفــيــة  ــأ ــيــة «4.  ــتــمــعــات الــغــر ــ ا
ــــــا ملـــنـــطـــق  ــــــور ــــــــ ظــــــ أصــــــيــــــلــــــة، خــــضــــعــــت 
ة، « مــيــالــة لــالســتــقــالل  ــ الــعــقــالنــيــات املــبــعــ
ـــــو مــــا نـــتـــج عـــنـــھ بــــالــــضــــرورة،  ـــــي «5. و الـــــذا
ا وفق ذلك املنطق من حيث  اج ا مل بلور
تـــب عن  ـــ ـــ . و ـــ ــ املـــنـــ داللـــــة الــعــقــالنــيــة عــ

ن املالحظات التالية: ذين األمر

خية واالجتماعية  - اختالف السياقات التار
لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات اإلســــالمــــيــــة  – الــــثــــقــــافــــيــــة، 
و ما يتطلب  ية. و ا الغر ية، عن نظ العر
تمعات  تكييف تلك املنا لتتالءم مع ا
حــھ  ــ ـــيـــة اإلســــالمــــيــــة - حـــســـب مـــــا يــقــ الـــعـــر
ــس مــعــروفــا كــيــف يمكن  ــــون - . ولــكــن لــ أر
ية،  تكييف منا العلوم االجتماعية الغر
ــي  ـــصـــوصـــيـــات الـــفـــكـــر الــعــر ـــ ــســتــجــيــب  لــ
ــيــمــولــوجــيــة،  ــســ اإلســــالمــــي وملــتــطــلــبــاتــھ اإل
ل  ش ــا  ــــ اســتــخــدامــ إ ألن ذلــــك ســـيـــؤدي 

4   - الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، 90
5   - مرجع نفسه،17
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ــــــون،  ـــ الــــرغــــم مــــن تـــحـــذيـــر أر ــعــســفــي، عـــ
ــــــ ذلــــــــك الـــتـــعـــســـف،  مــــــن مــــغــــبــــة الـــــــوقـــــــوع 
العل  الــفــكــر  ــاح  ــ بــإ يتعلق  خــاصــة فيما 
القائم   ، ــ الــوضــ التفس  اســتــخــدام  ــ  عــ
ــ الـــوظـــائـــف االســـتـــالبـــيـــة لـــلـــديـــن1. ولــعــل  عــ
ـــا خـــصـــوم  ـــ ـــــ وقـــــــع فـــ ــــ إحـــــــــدى األخــــــطــــــاء الـ
ــونــھ تـــحـــدث مــــرارا  ــ مـــنـــھ، لــ ـ ــــــون – بـــو أر
م  اك املقدس -  اعتقاد وتكرارا عن ان
ــتــمــع  ــ ، ســـيـــفـــرغ ا ــــ ــ الــــوضــــ أن الــتــفــســ
ــــ الــعــائــق  ـــو مـــقـــدس، بـــاإلضـــافـــة إ مـــن مـــا 
األحادي  بالتطبيق  املتعلق  يمولو  س اإل
ــ  ــــــل بـــــاحـــــث عــلــ ــــــغــــــالق  ، و» ا ــــ لــــلــــمــــنــــا
ـــنـــا أيــضــا  داخـــــل جــــــدران اخـــتـــصـــاصـــھ»2. و
عددية  مية «  ــون ع ضــرورة وأ عول أر
ــــ الــــفــــاحــــصــــة مـــــن أجـــــــل تـــجـــنـــب أي  املــــنــــا
املــدروســة «3  اإلسالميات  للمادة  ال  اخ
املـــطـــبـــقـــة، ولـــكـــن دون رســـــم مـــعـــالـــم ورشــــة 
ن  يمولوجية، تب س عمل، أو وحدة بحث إ
املنا  ا  امل  تت أن  يمكن  ــ  الــ الكيفية 
الـــعـــلـــمـــيـــة املــــتــــعــــددة، وال الـــصـــيـــغ الــعــلــمــيــة 
مختلف  ن  ب الــتــحــاور  جم  ت ــ  الــ ائية،  ال
شمولية  صـــورة  شكيل  أجـــل  مــن  الــعــلــوم، 
اإلسالمية  ية  العر تمعات  ا حقيقة  عن 

ي واملتخّيل.  ا العقال ا، بمستو وتراثا

ــــن الــــعــــلــــوم  ــــلــــت مــــســــألــــة الـــــعـــــالقـــــة بــــ ــ    شــ
ـــــــــــدى مـــــــــحـــــــــاور الــــبــــحــــث  االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة إحــــ
ــــــــــن الــــــعــــــلــــــمــــــاء  ـــــــــة مـ الـــــــكـــــــالســـــــيـــــــكـــــــيـــــــة، رغــــــــــبـ
ـــن  ـــــــ إحـــــــــــــداث الــــــتــــــقــــــارب بـــ ـــــن،  والـــــبـــــاحـــــثـــــ
ــــعـــــلـــــوم االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، واالســـــتـــــفـــــادة مــمــا  الـ

رجع السابق، ص213 1   - ا
رجع نفسه، ص18  2  - ا

3   - تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، ص57

ــر  ــــ تــطــو ــــل عـــلـــم  ـــم بــــھ  ـــســـا يـــمـــكـــن أن 
ــمــيــة  ــــ إبــــــراز أ الـــعـــلـــوم األخـــــــرى، فــســعــوا إ
من   . ــ والــعــمــ الــنــظــري  ن  املستو ع  ذلــك 
ــعــاد  ــــن لــأل ــ ـــشـــاف املــــؤرخــ ذلـــــك مـــثـــال « اكـــ
ضارات  اإلثنولوجية والسوسيولوجية، ل
ــــغــــرافــــيــــون بـــــإعـــــادة  ــــ ذ ا

ّ
الــــقــــديــــمــــة. وتــــــلــــــذ

ع  ك  بال الــبــائــدة،  العوالم  بقايا  ــشــاء  إ
ا من  بوا كث ورات والتطورات، فاق الص
ــ  ــن. وتــخــ ــن والــســوســيــولــوجــيــ االقــتــصــاديــ
ة ال  ة النظر املعيار اإلقتصاديون عن وج
ة  م  مواج م، ووجــدوا أنفس عزل انت 
ن  السوسيولوجي ضــت  ــ اعــ ــ  الــ ــل  املــشــا
ــل «4. وكــذلــك  ــن مــنــذ وقـــت طــو ــغــرافــيــ ــ وا
الــتــقــارب الـــذي اشـــار إلــيــھ مــارســيــل مــوس5، 
ـــن عـــلـــم االجــــتــــمــــاع وعـــلـــم الـــنـــفـــس، وعــلــم  بـــ
دمات  ـــ ا ــولــوجــيــا، وإ و ــ االجــتــمــاع واألنــ
ما إ اآلخر؛ كما  ل واحد م املقدمة  من 
ن التحليل  يد6، العالقة ب تناول رو باس
املــدرســة  ــانــت  و والسوسيولوجيا.  النف 
كية، خاصة مع رالف  ولوجية األمر و االن
ـــذا  ـــمـــيـــة،  ـــ ضـــــــرورة وأ ــــنــــت عـــ ـــن، را لـــنـــ
ــصــيــة7، خاصة  ــ ــ دراســــة الــ الــتــداخــل، 
ــولــوجــيــا وعــلــم االجــتــمــاع وعــلــم  و ــ ــن األنــ بــ

النفس.

ــذ الــتــداخــل، ذلــك  ــال        ولــعــل أبـــرز أشــ
4   - Paul CLAVAL : les mythes fondateurs 
des sciences sociales, PUF, paris, 1980, p5 
5   -Voir Marcel MAUSS : sociologie et 
anthropologie, PUF, paris, 1968.
6   -  راجع روجي باستيد: السوسيولوجيا والتحليل 

وت، 1988.  النفيس، دار الحداثة، ب
7  - Voir Ralph LINTON : le fondement 
culturel de la personnalité, Un document produit en 
version numérique par Jean-Marie Tremblay, Site 
web:h p://classiques.uqac.ca/,
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ــن عــلــم الــنــفــس وعـــلـــم االجــتــمــاع،  الــقــائــم بــ
ولكنھ   ، ــ االجــتــمــا النفس  علم  واملــعــروف 
كتابات  من  ــ  ضيق. ووا إطــار  تداخل  
ـــــــــوات الـــعـــلـــمـــاء  ــ دعـ ــ ـــــــــون أنـــــــھ مـــطـــلـــع عــــ ـ أر
ــ حــقــول الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة،  ــن  والــبــاحــثــ
م تحدثوا عن  ذا التداخل. ولك مية  إ أ
ــدمــات  ــ ــ إطـــار ا ـــام املــتــبــادل،  ـــذا اإلســـ
ــــــ الـــعـــلـــوم  ـــا عـــلـــم إ ــــ يـــمـــكـــن أن يـــقـــدمـــ الــــ
ــ  ــات الــ ــ الــصــعــو األخـــــرى؛ ألن إحــــدى أكــ
ــ املــوضــوع  ـــذه الــغــايــة، « تــكــمــن  ض  ــ ــعــ
تمايز  وكــذا  تدرسھ،  الــذي  واملتعدد   

ّ
املتك

ـــالـــيـــات ومــــصــــادر الــوثــائــق  ــــاالت بـــاإلشـــ ــــ ا
ة  األصلية «1، ولذلك من الصعب من وج
ديث عن حقل  يمولوجية، ا س النظر اإل
ــامــل فــيــھ عـــّدة  ــ أصـــيـــل، تــتــداخــل وتــتــ عــلــ
ــده  يــر سبة ملــا  ــال بال ــ ا ــو  عــلــوم، مثلما 
ون، لإلسالميات املطبقة ال لم يتحقق  أر
و  ذا  امل. ولعل  ا ذلك التداخل والت ف
ون  ب أو أحد األسباب ال جعلت ار الس
ت  ــ وج ــم االنــتــقــادات الــ يتعرض ألحــد أ
ده وعملھ ع  لھ، واملتمثلة  انھ قصر ج
دي، الذي « ينطلق فيھ من  التنظ التجر
نا  معة من  تارة أو ا عض املعطيات ا
ناك «2، دون أن يقدم أية دراسة فعلية  و

م.           لدعم مشروعھ العل ال

تبة عن ممارسة  ات امل      غ أن الصعو
ـــغـــم  اد ـــ ــــــذا الـــ ـــــ إطـــــــار  ـــ  الـــبـــحـــث الـــعـــلـــ
ــســت مــرتــبــطــة فــقــط بــاملــســائــل  ـــديـــد، لــ ـــ ا
أو  ــا  تــجــاوز يمكن  ــ  الــ يمولوجية،  س اإل

1  - Paul CLAVAL : les mythes fondateurs 
des sciences sociales, PUF, paris, 1980, p226 

2   - الفكر األصويل واستحالة التاصيل، ص26 

 ، والتفك د  ا د من  املز ا، ببذل  تكييف
داف املتوخاة، واملتمثلة   بل بطبيعة األ
للقرون  ستمية  اإل السمات  مــن  التخلص 
املــــالئــــمــــة  الـــــــظـــــــروف  خــــلــــق  و»  الــــــوســــــطــــــى، 
رمات  ملمارسة فكر إسالمي، محرر من ا
الــعــتــيــقــة واملــيــثــولــوجــيــات الــبــالــيــة، ومــحــررا 
مــــن اإليـــديـــولـــوجـــيـــات الـــنـــاشـــئـــة حـــديـــثـــا «3. 
د  ع أن املشروع العل الذي ير و ما  و
ي  العر الفكر  نقد  ــنــاول  يــ ال  ـــون بــنــاءه،  أر
ــاصــة،  ــ ـــاص بــا ـــ ــدي، ا اإلســـالمـــي الــتــجــر
والذي لم يؤدي نقده إ أك من محاورات 
ن  واملفكر الفالسفة  ن  ب وفلسفية  ة  فكر
ن العرب، ألنھ لم يكن ذا تأث عم  املسلم
س سيان  نا ل ي). واألمر  ي وممارسا (سلو
املـــادة، ألنھ  وعــلــوم  العلوم االجتماعية  ن  ب
 Gastonـــانـــت فـــكـــرة غــاســتــون بـــــاشـــــالر إذا 
الــفــكــر  بـــــأن  تــــقــــول  ـــ  ـ ـــ الـ  ،  BACHELARD
ــــدم املـــعـــارف  ــ أســـــاس  ــ يــتــقــدم عــ الــعــلــ
ة، ت ع علوم املادة،  اطئة الرا ا
يا  العلوم االجتماعية؛  س فإن األمر يبقى 
ذه العلوم ال يأخذ دائما اتجاه  « ألن تطور 
عميق املعارف، بل يأخذ اتجاه البحث عن 
ــل قـــديـــمـــة»4. ولــذلــك  حـــلـــول جـــديـــدة ملــشــا
أحد  فيھ،  والبحث  يال  ا توظيف  ر  ظ
ــب  ــ مــذا ــ  ــلــول لــتــجــاوز الــعــقــم املــعــر ــ ا
نادا  الوضعية، املاركسية والوظيفية. واس
ون ع نقد  ن أر ذا األساس، لم يرا إ 
اث الفكري الفلسفي والعل فقط، بل  ال
يال،  ا مية  أ ع  اح  إ كذلك  و ــن  را
ــن  نـــظـــام مــعــ ـــس  تـــأســـ ــــ  املــتــمــثــل «  ودوره 

3   - تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، ص58
4  - Madeleine GRAWITZ : méthodes des 
sciences sociales, DALLOZ, Paris, 1996, p143
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 ، املس اإلسمنت  ان  ة معينة، تر ورؤ
أو  ة مــحــددة أو شعب  شر وحـــدة جماعة 
يال، ال تقتصر فقط  أمة «1، ألن وظيفة ا
الشغالة  والـــدالالت،  التصورات  تلقى  ع 
ست مــن نمط  ــا ل ــ نيا ع الــرغــم مــن أ ذ
ــا تــجــعــل تلك  ــ ــو ـــ  ــ مــنــتــظــم، وإنـــمـــا  عــقــ
ــ واقعية  الــتــصــورات والـــــدالالت، تــبــدو أكــ
من الواقع، « ألنھ يحرك املمارسات الفردية 
للفكر  ــلــيــة  ــ ا ــاســمــة «2،  ــ ا ــمــاعــيــة  ــ وا
والتقاليد،  والـــعـــادات  -االســطــوري  ــ ــرا ــ ا
 ، ــــ ــــــ والــــشــــعــــ والــــــــديــــــــن بــــنــــمــــطــــيــــھ الــــــرســــــ
ـــمـــا الـــعـــقـــائـــديـــة والـــطـــقـــوســـيـــة،  ـــ ـــا ومـــســـتـــو

ة.  ما الرمز ودالل

ــ      وتــكــمــن خـــطـــورة املـــغـــامـــرة الــعــلــمــيــة الــ
ــــــون مـــن خــــالل اإلســالمــيــات  ــا أر يـــؤســـس لــ
ــ زعــــزعــــة ذيــنــك  ـ ـــاحـــھ عـــ ـــ املـــطـــبـــقـــة، ف إ
ــان وحـــدة  ــ ــــة، الـــلـــذان يــر الــنــظــام والــــرؤ
الفردية  املــمــارســات  ــان  ــحــر و تمعات،  ا
ـــاســـمـــة. ولـــكـــنـــھ لــــم يــحــدد  ـــ ـــمـــاعـــيـــة ا ـــ وا
اإلطار الديونطولو – أن أمكن استعارة 
ـــيـــال  ــ ـ ـــن ا ـــ - الــــــــذي يـــطـــمـــ ـــــــذا املـــصـــطـــ
ـــون  ـــان أر ــ صــدمــھ. وإذا  ــتــحــا ــ و الــديــ
يال  ا خــطــورة  للنظر  ملفت  ل  ش ز  ــ يــ
ــلــيــة االجــتــمــاعــيــة  ـــ الــ ـــونـــھ « يــتــدخــل  ـــ 
ــ  ــــ املـــقـــابـــل عــ ـــخـــيـــة «3. فـــإنـــھ يـــصـــر  الـــتـــار
را ذلـــك بــمــا حــصــل   ـــ ــاكــھ، مـــ ــ ــتــكــھ وانــ
الفكر  انفك  ما  حيث  ية،  الغر تمعات  ا
والسوسيولو  التار  والفكر  الفلسفي 
ن اإليمان  ، «يضعان مضام ولو و واألن

1   - الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، ص75
رجع نفسه، ص75  2   - ا

رجع السابق، ص74 3   - ا

ساؤالت واملراجعات  ال املسي ع محك 
ا، وذلك منذ  الية أك فأك  أورو الرادي
ــذه  ــلــت  الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر «4. وقــــد شــ
ية  من تطبيق  ـــون،   أر قبل  من  الرغبة 
ــ  ــــاك، الـــزحـــزحـــة والــــتــــجــــاوز، والــتــعــبــ ــ ــ ـــ االنـ
ــا عنيفة  ــ ا أ ا بــألــفــاظ أقـــل مــا يــقــال ع ع
استخدامھ  مثل  عنيف،  بمحتوى  تو  أو 
ــ أن تــــراجــــع،  ــبــ أللــــفــــاظ مــــثــــل» تـــقـــالـــيـــد يــ
ـــ أن تـــفـــكـــك، ومـــؤســـســـات  ـــبـــ يـــ وتــــــراثــــــات 
ــ  ــبــ ـــــاب نــــفــــوذ يــ ـــ ــ ــ أن تــــدمــــر، وأ ــبــ يــ
أن  ب  ي ســيــاســيــة  وقــــوى  ـــوا[...]  أن يـــواجـــ
لت  املــشــروعــيــة «5؛ فش ــا  ــ ع عــ ـــ وتـــ ــعــرى 
ـــشـــعـــره رجــــال  ــــديــــدا، اســـ ــــ ــيــة  ــ ـــــذه املــنــ
ب  التغر ومعارضو  ية،  الدي األرثوذوكسية 
ــمــاعــات اإلســالمــيــة، ع اعــتــبــار أن  ــ مــن ا
ل  م، تتداخل مع مشا سبة ل داثة بال ا
شعرتھ  اس كما  خھ،  وتار الغرب  ياة   ا
ــا  ــ ــ أســـســـت شــرعــيــ ـ الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــ
ن  ــ مع ــ تــوظــيــف إيــديــولــو الــســيــاســيــة عــ
ــاك  ــ لــلــديــن . وقـــد تــرتــب عـــن مـــحـــاوالت االنــ

ذه أمران:

ل من درس  ع  التحامل  - تمثل األول  
مـــبـــادئ الــعــقــيــدة اإليــمــانــيــة دراســـــة نــقــديــة، 
ــــنــــاك مــــن تــمــت  ـــاكـــمـــة، و ـــ ـــ ا ــ وأحــــيــــل عـ

ات.                      معاقبتھ بأق العقو

ية  من ــ أن التعاطي مــع  ــي  - وتمثل الــثــا
ست ممكنة  اك والزحزحة والتجاوز، ل االن
ـــس فـــقـــط ألن  ـــتـــمـــعـــات املـــعـــنـــيـــة، لـــ ـــ ـــــ ا
ــدد السلطات  ــ ـــذه املــنــاقــشــات  فــتــح مــثــل 

4   -الفكر األصويل واستحالة التأصيل، ص81
رجع نفسه، ص264   5   - ا
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ـــيـــة، الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة الــقــائــمــة.  الـــديـــ
ــمــاعــة  ــ ــــدد تـــمـــاســـك ووحــــــــدة ا ــــ بــــل ألنـــــھ 
ـــــة، مــــــن خــــــــالل زعــــــزعــــــة أســـــاســـــات  ـــــشـــــر ـــ الــ

 . يال االجتما ا

خاتمة

ـــون      لــقــد أخـــذ املــفــكــر الــبــاحــث مــحــمــد أر
ن: الوجھ  مة ذات وج ع عاتقھ، إنجاز م
سلبيات  تــجــاوز  مــنــھ  الــغــرض   ، ــ عــلــ األول 
اإلسالميات الكالسيكية، ال لم تكن تأخذ 
ـــزائـــري،  ـــ ــتــمــع ا ــ ـــل ا ــا مـــشـــا ــ عــاتــقــ ـ ــ عـ
ــيــمــولــوجــيــا، بل  ــســ ــا مــعــرفــيــا وإ فــلــم تــطــرحــ
ا  ا ال تخص أ ارج و ا من ا انت تنظر إل
ـــدف إزاحــــــة  ـــ ـــســـ  ، ـــ ــــي عـــمـــ . الـــــوجـــــھ الــــثــــا
ات ال تقف أمام  العوائق، وتذليل الصعو
ـــزائـــري،  ـــ ـــضـــاري لــلــمــجــتــمــع ا ـــ الــتــجــديــد ا
ـــيـــة مــن  ـــتـــمـــعـــات الـــغـــر ـــ ــــلــــوغ مــــا بــلــغــتــھ ا و
ــق التمرد  تــطــور وتــقــدم، ولــذلــك اخــتــار طــر
من»  السيا  التمرد  ق  طر بدل  الفكري، 
ن  زائر ل والعق  الفكري  ر  التحر أجــل 
تمام  شغال، باال ع عن ذلك اال و  «1 . و
ة  بالتجر التمسك  ــ  يــبــديــھ،  الـــذي  الكب 
ا  لقيم وكذلك  جزائري،  ونھ  ل ة،  زائر ا
ــة2. ولــكــن األســئــلــة ال  الــنــمــوذجــيــة املــعــيــار
ذه الورقة،  ذا املقام من  ا   تطرح نفس
م  ذا املشروع العل ال ل فشل   :
م  ّ ي ـــــون  أر ـــان  ــمــھ؟ وإذا  فــ ــ  أســ أنـــھ  أم 
ـــم لــــم يـــــقـــــرؤوا بـــإمـــعـــان مــا  ـــ مـــعـــارضـــيـــھ، بـــأ
ـــ ما  وا إ ت ــم لــم ي ــ كــتــب، وإذا قــــرؤوا، فــإ
صصة ملا اسماه  ّن وشرح،  مقاالتھ ا ب

1   - الفكر اإلسالمي، نقد واجتهاد، ص266
رجع نفسه، ص13 2   - ا

ــو  ـــل أصــــــاب  بـــاإلســـالمـــيـــات املـــطـــبـــقـــة3، فـــ
ـــل يبقى  ـــم؟ و ـــب إلــيــھ وأخــطــئــوا  فيما ذ
ـــم ضــعــيــفــا ومـــوقـــفـــھ قـــــــوي، عــنــدمــا  مـــوقـــفـــ
ا  حدد ال  املوضوعية،  قاعدة  ستخدم 
ــاري  ــ بــوانــ ــ ـــ الــفــر ـــا الــفــيــلــســوف الـــر
 la valeur de la الــعــلــم  قــيــمــة   » كــتــابــھ  ـــ 
و موضو  science « وال تقول بأن « ما 
ــن عـــدة عــقــول «،  ا بــ ــون مش يــجــب أن يــ
، وأنــــصــــاره قــلــيــلــون، وال  ـــ ألن خــصــومــھ كـــ
ـــصـــوم املـــتـــعـــاطـــفـــون مـــعـــھ، بــل  ـــ أقـــصـــد بـــا
ـــديـــد،  ـــ ـــ ا ـــنـــوا أنـــمـــوذجـــھ املـــعـــر ــ الــــذيــــن تـ
ي  العر اث  ــ الــ دراســة  ياتھ   من وطبقوا 

اإلسالمي. 

ر فتح 
ّ

ـــــون نــفــســھ يـــقـــر، بـــأنـــھ يــتــعــذ    إن أر
يمولوجية  س ية واإل ذه املناقشات املن
ــــا  ـــ بـــلـــدان أور  

ّ
ــرة اإلســـالمـــيـــة، «إال لــلــظــا

ـــس مـــن املــبــالــغ  ــل عــــام «4. ولـــ ــشــ والـــغـــرب 
ــــــون  اف أر ـــــ ـــنـــا اعـــــ - ســـــأكـــــرر  ــ ـــ ـــ فــــيــــھ، ألنــ
س  ـــ « تأس نــفــســھ-،  الــقــول بـــأن دعــوتــھ إ
علم اإلسالميات املطبقة، بقيت ورقة ميتة 
أحد  ال  ولــكــن   .5» ن  واملثقف ن  الباحث لــدى 
ــيــمــولــوجــيــة  ــســ يــنــكــر الــقــيــمــة الــعــلــمــيــة واإل
لـــــإلســـــالمـــــيـــــات املـــــطـــــبـــــقـــــة، وخـــــــاصـــــــة فـــيـــمـــا 
ــيــة، والــشــبــكــة  ــ ســانــة املــصــطــ ــ يــتــعــلــق بــالــ
يـــة  ـــ الـــ الــــفــــنــــيــــة،  واألدوات  ــــيــــمــــيــــة،  املــــفــــا
ـــون،  أر ا  وضع ــ  الــ واملــتــنــوعــة،  صبة  وا

ــن، مـــن أجــل  ــن واملــثــقــفــ ـــ مــتــنــاول الــبــاحــثــ

ـــيـــة اإلســـالمـــيـــة،  ـــتـــمـــعـــات الـــعـــر ـــ ـــة ا مـــقـــار
رجع نفسه، ص13 3   - ا

رجع نفسهن ص260 4   - ا
يف  األنسنة  أجل  من  معارك  أركــون:  محمد   -    5
الساقي،  دار  صالح)،  هاشم  (ترجمة  اإلسالمية،  السياقات 

وت،2001، ص34 ب
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ــــســــتــــجــــيــــب لــــلــــشــــروط  ــــــة عـــــلـــــمـــــيـــــة،  مــــــقــــــار

ذا  يمولوجية املعاصرة. وأعتقد أن  س اإل
الوجود  ــ  طاقتھ  ستمد  العل  املــشــروع 
واالستمرار، من واقع مجتمعاتنا، الذي ي 
لول  ا لھ وإيجاد  مشا يص  علينا  
ــتــطــلــب  ـــا. ولـــكـــن األمـــــر قـــد يـــأخـــذ وقـــتـــا، و لـــ
ــــ أســـالـــيـــب الــتــطــبــيــق،  ـــعـــض الـــتـــعـــديـــالت 
املشروع؛  ر  جو مع  ذلك  أن يتعارض  دون 
ــو متعارف  ــ إطـــار مــا  ـــذا األمـــر يــدخــل  و
ــخــضــع ملــا يتطلبھ  ــيــمــولــوجــيــا، و ــســ عــلــيــھ إ
ة علمية  ل أنموذج معر  جديد او نظر

ر.        ن والتطو جديدة، من التحس

  



.
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.
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الماركسية  والبراكسيس 

قراءة لـ: بول ريكور

رايس زواوي1

ــة  ـــ الــنــظــر ــ جــــرت  ـ        إّن الـــتـــحـــوالت الـــ
اإليديولوجيا  ت  إعت ــا  ــ ّ أ ــ   ، املاركسية2 
ـــقـــيـــقـــة، وال  ـــ ـــــ ا ــنــد إ ــســ  

ً
ــســت مـــرجـــعـــا لــ

ــا لــم تكن  ــ ّ أ ت 
ّ
، حيث تب

ً
إطــالقــا ــ العلم  إ

إيديولوجيا   أي  املواقف  ة   نظر ســوى 
ا ع الصراع . اعتماد

ـــانـــت اإليـــديـــولـــوجـــيـــا بــمــثــابــة  -1 فـــــإذا 
ــا  ــ ّ فــلــســفــة لـــــ: مـــــاركـــــس(Marx) فــإ
 ،(Wissenschaft) أقرب إ العلم
ـــارل  ـ:  ــســبــة لــــ ـــو بــالــ ـــ  ــ ــــذا األخـ
 
ً
تطبيقا س  ل  »  :(k.Popper)ــــر بــــو
و  املسموعة  طابات  ا من  مٌع 
ة للمعرفة»3 .لذا، الفلسفة  املكتو
ــ  املــــاركــــســــيــــة (اإليـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا) 
ــســت   ــ ولــ ــة عــنــد ألــتــوســ نــظــر
 - ــ عـــالقـــة بـــالـــعـــلـــم، حـــيـــث ألــتــوســ
ن نظرة  و رفُض التمي ب ماركس 
ــــن إعـــتـــبـــار  ــــ ــــة لـــلـــعـــلـــم و جــــواز ــــ الــــ
 لطبقة 

ً
ــســا ـــ تــأســ ــ املـــاركـ الــفــكــر 

سيدي   - اليابس  الجياليل  جامعة  الفلسفة  أستاذ   1
بلعباس -

انية  األ لإليديولوجيا  بالنسبة   اركسية  ا تمثل   -   2
 (Fantasmagorie) إستشباح  تمثل  ألنّها  يوطوبيا،  بمثابة 
هي  أو  البرصي،  الخداع  بتدخل  التوهم  عن  الناتج  الالحقيقي 

مكن، وحيث اإليديولوجيا هي التبدد. اليوطوبيا بالكشف عن ا
- Cf. Ricœur (Paul), L’idéologie et L’utopie, Seuil, 
France, page du garde.
3  - Ibid., p.149.

 ( ـــ ــــا (الــــعــــمــــل الـــعـــمـــا ولــــيــــتــــار ــــ الــــ
ـــــن الـــــعـــــلـــــم و  بــــتــــوضــــيــــح الـــــــفـــــــرق بـــــ

اإليديولوجيا. 

ـــ اإليــديــولــوجــيــا  -2 ــ  داخـــــل الــتــفــكــ
ــــة مــــاركــــس  األملــــــانــــــيــــــة، فـــــــــإّن نــــظــــر
ـــا  ـــ ــ ـ تـــفـــسـ ـــ ــ ـــــخ  ــــتــــمــــت بـــــالـــــتـــــار ا
ـــع، فــــاتــــخــــذت مـــنـــھ قـــاعـــدة  لـــلـــوقـــا
ان  ــدث ومــنــھ  ــ ــل ا ــنــيــة  لــتــأو را

ن: ل ور تأو سبة لـ: ر بال

أو -  خ كمبدأ  التار إدراج 
 عالقتھ بدور الفرد.

بــتــحــديــد -  ودوره  ــــخ  الــــتــــار
ن  ب التمفصل واالتصال 
قـــــوى اإلنـــــتـــــاج  وعـــالقـــات 

اإلنتاج.

 
ً
ذين الُبعدين، وخصوصا         فمن خالل 
األخ نلمس عالقة اإليديولوجيا بالواقع(4) 
ـــور:»  ـــ مـــن خــــالل الـــعـــلـــم، ألّن كــمــا يـــقـــول ر
 (Précisément)  

ً
أصـــال ــو  الــعــلــم  مــوضــوع 

ــــ تــمــثــل  ــيــة اإلقـــتـــصـــاديـــة (والــــ مـــعـــرفـــة الــبــ
ان  ــ ـــخ «5، فـــوجـــود اقــ ــم الـــتـــار قـــاعـــدة) لــفــ
و أساس  ية اإلقتصادية   والعلم  ن الب ب
خية بخالف إنجلز الذي ُيحدد  املادية التار
ـ: «  جدلية لــ مادية  ا مجرد  ّ ــذه العالقة بأ
ذه العالقة مع اإليديولوجيا «(6) . قابل 

ُ
ت

بدأ الذي  4  - أشارنا إىل معنى الواقع الختصار فهم ا
(بنية  اإلقتصادية  البنية  هو:  اركسية و  ا النظرية  تتأسس عليه 
تحتية) يف مقابل البنية الفوقية (السلطة) كان هذا بمعية التاريخ، 
من  ماركس  توظيف  إستطاع  قد  التاريخ  أّن  هو  الحظ  ا أّن  إالّ 

خالل أن صار التاريخ هو سلطة عىل الوقائع.
5  - Ibid., p.150.
6  - Ibid.
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ية التحتية (االقتصاد)  -3 عالقة الب
ــــيــــة الـــــفـــــوقـــــيـــــة (الــــــنــــــظــــــام أو  بــــالــــبــــ
ى  ــ ــــم اإلنـــــجـــــازات الــكــ بــــاألحــــرى أ
خ  التار إقــحــام  عــن  تمخّضت  ال 
 تفس العلم من خالل توظيف 

 .1(Wechselwirkung) لمة

        إّن دراســــة عــالقــات الــقــوى الــتــبــادلــيــة 
ــن يــــفــــرض الـــــوقـــــوف كـــمـــا ذكـــر  ــتــ ـــن الــبــنــ ــ بـ
تــحــديــد   (Max Weber) ـــــ ـــــ و مـــاكـــس  ذلــــك 
 L’aspiration à) السلطة  شرعية  القبول 
ا مــن خالل  أجــل تحليل La Légitimé) مــن 
الواقعية  فزات  ا و  الفعل-  ورّد   - الفعل 
 (Ricœur)ــور ــ ر يذكر  حيث  السلطة،  من 
ن  (Weber) عن العالقة ب بأّن تحليالت و
اية   و بال 

ً
ن تجعل من الصراع واردا ت البن

ـــ مــســافــة  ــ مــــا يــجــعــل مــــن اإليـــديـــولـــوجـــيـــا عـ
ء. ل  ة (Sphère) من  ساو م

يجة  ألتوس ن ور بفلسفة  ر ب  ُ        
In-) ن ت ن البن تحليلھ للعالقة التبادلية ب
بتخلصھ   (Superstructure-frastructure
Connota-) حــّده  عن  ايد  امل التفس  من 
 (Hégélienne) يجلية  ال للفلسفة    (tion

سواء ُوفق ألتوس أم أخفق.

أّن مرافعة (Plaidoyer) ألتوس        يبدو 
، جـــــعـــــل مـــــنـــــھ ُيـــــؤســـــس  ــــــــ لــــلــــفــــكــــر املــــــــاركــــــــ
ـــــــــــــ  اث املـــــــــــــاركـــــــــــــ ـــــــــــــ مـــــــــــــــــن جــــــــــــــديــــــــــــــد لـــــــــــــلـــــــــــــ
ـــــ عــــرضــــھ  ـــ ــــ  ـــ ــــ ــــــوره بــــــلــــــبــــــاس مـــــــاركـــ ــــ بــــــظــ

كما  القوى  ب  تبادلة  ا العالقات  تعني  والتي   -   1
اركسية من خالل  نّظر لها نيوتن (Newton) فمورست الحقاً يف ا
أو كذلك عند كانط (القبيل والبعدي) وهيجل (الفكرة   ( (البنيت

وضدها.).

ـــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا  ـــــن الـــــعـــــلـــــم واإليـ لــــلـــــمـــقــــابــــلــــة بـــــ
ـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــة  ـــع اإل ــــعــــرض حــــالــــة الـــقـــطـــا
ا  رآ كما  القطيعة  أّن «  ون  ن،  ت البن ن  ب
ن  س ب الفرد «2، ول و  الو  ن  ب ور   ر
اإليديولوجيا املاركسية والرأسمال، ليحدد 
ــون  ـــن أن تــ بـــ الــقــطــيــعــة  ـــ  ــ حـ الـــعـــالقـــة أو 

ما: ن  ن جانب اإليديولوجيا  الفرق ب

الو والفرد. -1

ـــ قــــوى اإلنـــتـــاج وعــالقــات  -2 الــنــظــر 
س فلسفة ماركس  اإلنتاج، بتأس
ــــفــــكــــرَّ 

ُ
ــ ت ــــ ــــ ــ املـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات الــ ـــ ــ عـــ

زمــن  أّن  ـــور:»  ـــ ر لــقــول  لفلسفتھ 
الفعل  زمــن  وأّن  إنت  قد  ل  التأو
ن  قـــد آن «3. فــتــتــوقــف الــعــالقــة ب
و أّن إدراك  ن مع ألتوس  ت البن
ــ مــعــلــوم كــمــا الحــظــنــاه  ـــي غــ الـــثـــا
ـــو  ــــــس  ــــ ـــــــــون الــــــعــــــلــــــم لــ ـــ نــــــــحــــــــن، 
(املعرفة)  يم  املفا ألّن  قيقة،  ا

تقل من منطقة إ أخرى. ت

ع  فكر         أراد ألتوس  دراستھ للقطا
ه للتفاضل  ــو الــوقــوف ع تمي مــاركــس 
و  مــا  ــو عل عــن  ــن مــا  بــ  (Prétendre)
ــ  ـــب مــــن الــعــلــمــيــة، كـــمـــا إدراكــــــــھ لــلــعــلــ قـــر
. مـــــا جـــعـــل مـــــن فــلــســفــة  ـــــ عـــــن اإليـــــديـــــولـــــو
نضال  و  اإليديولوجيا،  دراسة   ماركس 
ة القطيعة  ش، ف ف الطبقات          والتعا
الــفــرد  عـــالقـــة  أّن  ـــور  ـــ ر فــيــذكــر   4(1945)
2  -Ibid., p.155. 
3   -Ibid., p.157.
حث  4  -  تعني القطيعة اإلبستمولوجية هي :»أن ت

س مابین عنصر و آخر». ما بین ذلك الكل المتالحم و ل
.Cf. Ibid., p.164 -
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الطبقات  بحثھ  كفاح  و  بالو  واقع 
 لــقــولــھ:» مــا وضـــع املــاركــســيــة داخــل 

ً
واقــعــيــا

وم  ا بمف تمام و ا اإليديولوجيا األملانية 
سبة لـ:  »1  فــأراد ألتوس بال الفرد الواق
ستمولو  إ حقل  عن  الكشف  و  ور  ر
ه بمثابة  عت ، حيث  داخل الفكر املارك

يوي. تفك ب

قل - تأث  ور أّن ملصط - ا       اعت ر
توظيف  ــذا  و لفية،  وا الصورة  من  ى  تأ
مسألة  ــو  آخـــر  أمـــٌر  آخـــر،  فينومينولو 
 
ٌ
ولوجية قادرة و التفك  إيديولوجيا- أن
اإليديولوجيا  ألّن   «: آخــر  تفك  إنــتــاج  ع 
ناك  ون  انية ألن ي  بمثابة فتح إم

ً
عموما

»2 ف تفك غ محدود  الفرد،   تفك
خ.. ، التار الو

شّدد ألتوس  تحليلھ لفكر ماركس  ُ         
قل والقطيعة  :» ا ا و م ل أ

ّ
ش ُ ع ما 

ــام  ــ  مــنــ ــل 
ّ
ــشــ ُ ـــــ  األو  ،(La Coupure)

الية اإليديولوجيا من أن تقع   لتجنب إش
خ..أما الثانية تطرح بجدية فعالية  فخ التار
النظر إ املسائل الفلسفية»3  ليذكر ع 
و  لإليديولوجيا  لتحليلھ   سھ  تأس ضــوء 
ـــ  ــــخ الـــو ــــخ، تــــار ــــنــــاء الــــتــــار ــــــراءة و إعـــــــادة قـ
ھ:» يجب إفراغ 

ّ
ذا نجده يرى بأن سان، ل واإل

ــشــاف  - الكــ ــ ــيــجــ ــ الــ (مــعــاكــســة)- الــتــفــكــ
ي»4 لكن  ر العقال و  خبايا الالمفكر ا
ستفيد  أن  بالفكر  يجدر  ھ 

ّ
فإن يكن،  ما  م

يجلية  مجاالت  من املاركسية أو ح ال
1  - Ibid.
2 - Ibid., p.167.  
3  - Ibid., p.170.
4  - Ibid., pp.173-174.

ل  ألّن  ــتــمــع  ــ ا ــ  حــ أو  الــطــبــقــيــة  تــخــص 
ن،  ت البن إيــديــولــوجــيــا  بتحليل  يتعلق  ـــذا 
تبقى  الفكر  تفك  الديالكتيك   فمسألة 
القطيعة  مسألة  ُيــحــدد  مــا  ــة  وضــرور واردة 
ــيــجــل فــكــرة معقولة  واالتــــصــــال، فــيــطــرح 
ـــل املــســائــل  ـــّل  ـــ ــقــة  :» آن إيـــجـــاد طــر ـــــ
ـــة املـــاركـــســـيـــة  ــ مـــقـــار ـــ يـــقـــيـــة»5، و ـــ املـــيـــتـــافـــ
ن  ــ أو لين ــــــو(Foucault) وألــتــوســ فــــــو مـــع 
األركــيــولــوجــيــا  فــيــلــســوف  نــجــد   ،(Lénine)
سانية بالرجوع  العلوم اإل ستد تحليل 
روب، اإلخفاقات، األعراف،  إ أحداث ا
ا قد أوجدت ضرورة التفك   ّ زات بأ ال
مــن مختلف  مــا يجعل   » تمع كحتمية:  ا
نات  و لت ظات  ال مختلف  و  ات  املستو
ـــتـــمـــع و  ـــ ـــ مـــحـــك تــحــلــيــل ا ــ ـــتـــمـــع»6 عـ ـــ ا

تطوره.

ور عن املصط الذي يراه أّنھ         يتحدث ر
ية  الب أّن  ــو:»  و   ، ألتوس أعمال  تكّرر  
ّونات  امل بقية  مع  أن ترتبط  ال ُبــد  التحتية 
الصراعات،  ــروب،  ــ ا ــزات (  الــ تمثل  ال 
ال  ن  ت للبن ه  تفس حــيــث  اإلخـــفـــاقـــات..»7، 
 من 

ً
ه عن رسم معاملھ إنطالقا يخلو  تفك

ا حتمية  ّ ا ألتوس بأ خ. فينع داخل التار
 (Surdétermination) ا  عل ــع 

ُ
ف ــ الــ وجـــب 

La Représenta-)الــتــمــثــيــل ــ  بــاتــت  ا  و
نقدي  فكر  خــالل    

ً
عدميا ا  س لتأس  (tion

تھ  برؤ  8  (Gramchi) ــ  غــرامــ ر  يظ ــنــا  و
5  - Ibid., p. 174.
6  - Ibid., p. 175.
7 - Ibid., p. 176.
لكل  لي  رفــض  هو  ادية: «  ا - حيث مضمون    8

تصور خلقي للعالم».
 أنظر أكثر:

تكسيه (جاك)، غرامشي: دراسة ومختارات، تر: ميخائيل إبراهيم 
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بأّن الفكر الوثو بات ُيؤسس تحليلھ ع 
و   خية  التار ورة  الص م  ف ألن  القدر. 

ية الفوقية. ية التحتية بالب عالقة الب

خية  التار ــة  الــنــظــر تفك  أن  عتقد           
سان  تمت باإل ل ا ملاركس، تجعلنا ُنفكر 
 *Praxis ــس)-  اكــســ ــ وشــعــور(الــ كممارسة 
ــن، وعــلــيــھ تصبح  ــتــ مـــن خــــالل عــالقــة الــبــنــ
ـــخـــيـــة  ورة تـــار ــــــ ــ ــــة املــــاركــــســــيــــة، صــــ الــــنــــظــــر
ـــســـان والــعــالــم،  ــس أي وحــــدة اإل اكــســ ــ لــلــ
ــســان  ــــة اإل ــخ مــن زاو ــ الــتــار ـ ــا نــظــرت إ ــ ّ أل
و أّن غرام  م من ذلك،  ة، واأل ر وا
 
ً
»1 إنطالقا ظة التط ن  عي وقف:» ع 
ــ لــلــمــاركــســيــة  ــ مـــن إعــتــبــار الــتــصــور الــتــار
ــ  ــس، واألكــ اكــســ ــ ورة ولــلــ ــ ــة لــلــصــ كــنــظــر
ــ املــوقــف،  َّ ــ تــمــ ــ الــ ظة الــو ــا  اعــتــبــار
ــا   ــيــجــة عــمــلــ ــ أيـــة مــعــضــلــة نــ ــ

ُ
ــا لـــم ت ــ لــكــ

ــ  ــظــة الــو ــ ــ املــنــتــجــة،  ـــار غــ نــطــاق األفـــ
ــا  ــ ــــ نــظــر ـــ  ـــ املــــوقــــف مــــع غـــرامـــ أو حـــ
ــ ال ينفصل  ــــســــان كـــمـــوجـــود طــبــيــ ــــ اإل إ
ــا وعــــن الــعــالقــات  ــتــجــ ــ

ُ
ـــ ت عـــن األشــــيــــاء الـــ

ــســان  ــا - اإل ــ ــ يــوجــد ضــمــ االجــتــمــاعــيــة الــ
 ميتا فقط 

ً
سانا ائن-** ما جعلھ ُيمثل إ ال

دمشق،  القومي-  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  منشورات  مخول، 
د:(ط)،1972، ص125. فمن وجهة نظر غراميش، يرجع فضل 
إعداد  عىل  يتأسس  جديداً  تصوراً  ابتكاره  إىل  الفلسفي  ماركس 
النظر في  ام بنقد جذر إلعادة  الق فلسفة جديدة: « ُتحسن 
صورٍة غیر مشروعة»  ة  س ة التي ُفرضت على المار الماد

صدر نفسه، ص126. ا
صدر نفسه، ص ص 131-132. 1  - ا

*- يُمثل الرباكسيس شعور وممارسة تاريخية إنطالقاً من الوعي، 
.. أو كما نعتها غراميش بلحظة التطه

**- لقد نظر فوكو إىل اإلنسان من جانب كائن فقط، ألنّه نتاج 
األشياء السابقة عليه.

لخلق  اركيس  ا التفك  سيطرة  هي  الستينيات  سنوات   -***
الوعي الغربي، لكن ما لبث أن صار هذا الفكر بحاجٍة إىل التقويم، 

...(G. Deleuze)مع جيل دولوز (Rizhome)وبشكل ُمغايِّر

ــ   لــلــســلــطــة ولـــلـــمـــعـــرفـــة، فــحــ
ٌ
ألّنــــــھ صـــنـــاعـــة

خية  كضرورة تار املاركسية  اعت  ألتوس 
 ســـواء مــن جانب 

ً
ــا عــدمــيــا ــ ــ قــراء تحتاج إ

خ***. اإليديولوجيا أو العلم أو التار

عود لنذكر بأّن املاركسية قد تجاوزت         
ــــا تـــمـــثـــل الــــعــــلــــم واإليـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا، بــل  ــــ ــــو
خ والروح  ن التار شيط العالقة الواعية ب ت
نا  ــســان)، و ــخ(اإل ــ إرتــبــاط املــــادة بــالــتــار
ــس بــمــثــابــة وحــــدة الــضــديــن  اكــســ ــ ــون الــ يــ
 ،

ً
(املــاديــة واملــثــالــيــة). إذا ــ ــ ــ الــفــعــل الــتــار

ونات  ل قراءة عدمية مل  أحادية من ش
ــ  حــ أو  ــــخــــيــــة  الــــتــــار املــــاركــــســــيــــة  ـــشـــكـــيـــل 
العلم  وم  مف تصُور  ن.أما  ستال مع  املادية 
 ، ـــ  لــتــصــور غـــرامـــ

ً
ــــى مــخــالــفــا ـــور أ ـــ مـــع ر

ــو  ــنــائــيــة املــــــــادة والـــــــــروح  الّن اإلعــــتــــقــــاد بــ
ر املادة  ون الروح  من مظا مستحيل، 
ــنــا داخــــل أحــاديــة 

ْ
ــ ِبــ ــالــتــا ــا، و ــ ــاســا ــعــ وا

ــقــيــقــي الـــذي  ــ ــــ بــحــق املــــوجــــود ا املــــــادة و

 ، البيولو املستوى  ع  يقا  امليتاف يمثل 

اقــتــصــاديــة  املــاركــســيــة كحتمية  تفس  أمـــا 

آلــيــة،مــا  ا  م الــفــوقــيــة يجعل  ــيــة  ــحــدد الــبــ
ُ
ت

ــخ  ــ لــلــتــار يــجــعــل الـــعـــلـــم نـــتـــاج تـــصـــور حــتــ

يــقــا واآللـــيـــة). ــ ــمــا(املــيــتــافــ ــن  ــاتــ ــى مـــن  تــأ

لتفك  واعية  ال  ية  ب تمثل اإليديولوجيا:» 

جــــمــــاعــــة أو طـــبـــقـــة مـــــــــا»2  وانـــــفـــــتـــــاح حــقــل 

ـــس عــن  اكـــســـ ـــ ــ ـــر الـ ، بــــطــــرح تـــحـــر ــــــ ـــــالو الـ
حقيقية  واستعادة  الــضــرورة  معرفة  ق  طر
* مـــن خــــالل إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لــلــذات  ـــ لـــلـــو
، مـــا يجعل  ــ ــا لــلــو ــ أن ُتـــوســـع مـــن مــســاحــ

2  - Ricœur(Paul), Du texte à l’ac on, 
Edition du Seuil 1986, p.324.
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م  لف  
ً
واجــبــا خ  للتار الصمي  اإلنتماء  مــن 

ــيــة.  ـــر الــبــ ـــ تـــفـــّسِ ــ إيــديــولــوجــيــة املـــســـافـــة الـ
ـــ  ـــســـتـــمـــولـــو ـــــو الـــــوضـــــع اإل ــــ مـــــا  ــــالــــتــــا و
ل  ر  ُمغاّيِ بمع  اإليديولوجيات؟  ة  لنظر
ــيــح لــنــا معرفة  ــ ُيــ ــ إيــديــولــو لــنــا بــوضــٍع غــ
النظر إ اإليديولوجيا؟ « اإليديولوجيا تقع 
ب من  من املمارسة ما  يقعھ  الدافع أو الس

عھ»1. سلوك الفرد أو مشار

ما (الــقــدر- ما فــوق القدر)  ومان         مف
ـــ و  ــن لــتــحــلــيــل الــفــكــر املـــاركـــ بــاتــا تــنــاقــضــ
 ، ـــ مـــــا تـــــأســـــس عـــلـــيـــھ مـــــن مــــنــــظــــور ألـــتـــوســـ
ــ  (مـــجـــال مــعــر ـــ ّ ــ ــعــمــل داخـــــل حـ ه  ــ فــتــفــكــ
 Le Cadre) بـــــــاإلطـــــــار  ــــســــمــــيــــھ   ُ مــــــتــــــنــــــّوع) 
عـــنـــاصـــر  عــــلــــيــــھ  ــــشــــتــــغــــل  ــــــ  الــــــ  (Causal
: ما  ــ لــــ ــعــطــي املــعــ

ُ
ــ  اإليــديــولــوجــيــا :» و الــ

 2» (Surdétermination) ـــــــ ـــــــتـــــــ ـــــــ فــــــوق- ا
ــعــامــل  ـــو  إذا  صــــار ســـاذجـــا  نــا  ــ ألّن  تــفــكــ
ــونــات عــمــل املــاركــســيــة  مـــع الـــرجـــعـــيـــة، فــمــ
 
ً
ما ُ تو أنتج  قــد  معر  مجال  ــ  ا  واشتغال
ـــوم  ــــون مـــفـــ ــــا لــــيــــ ـــ ـ ــ ــــغــ ــــا وعـــــــــدم  بــــصــــدقــــ
ل ما خالف  و  اإليديولوجيا مع ألتوس 
ـــذا نــــرى أّنـــنـــا نــحــتــاج  لــطــبــيــعــتــھ األصـــلـــيـــة، لـــ
أي   –  Meta-Idéologie ـــســـمـــيـــھ- 

ُ
مــــا  ـــــ  إ

ــ اإليــديــولــوجــيــا، ما  ــة عــدمــيــة  ــن نــظــر ــو تــ
يجعل مــن تــحــديــد الــتــقــارب مــع الــســيــاســة، 
ــــاالت  ــــ ا ــــــذه  ـــــل  ألّن   

ً
واردا االقــــتــــصــــاد 

عــة  ــ ــ الــ ــســانــيــة تــنــضــوي تــحــت مــصــطــ اإل

بول  عند  ة  ل التأو ة  النظر بن حسن،  - حسن    1
ور، منشورات اإلختالف، ط2، 2003، ص56.  ر

2  - Ricœur (Paul), L’idéologie et L’utopie, 
op.cit., p. 177.
*- Cf. Ricœur(Paul), Le Conflit des 

interpréta ons, Ed. Seuil 1986, p.150.

ة:»  األخ ذه   (L’humanisme) سانية  اإل
ّ
ما إال

ان مصط   مصط إيديولو «3  لــذا، 
و لبيان أّن فكرة   – L’Antihumanisme -
ــٌم،  و لھ  صــار  سان  لإل الفلسفي  التفوق 
ما وجب إعادة قراءة الو والو الزائف، 
ملعرفة  ممكنة  شــروط  بتحديد   

ً
طبعا ــذا  و

خطوٍة  الفعلية   وتحوالتھ  سان  اإل عالم 
سانية- . عة اإل عد ال واقعية  - ما 

وم          يرتبط مصط اإليديولوجيا كمف
ــ  ـــــا، فــــفــــي كــثــ ـــ ــ ـــــز ـــ ـــــأجــ ـــــيـــــب بـــــالـــــدولـــــة و ر
ــعــرضــھ للعلوم  ــو وأثـــنـــاء  مـــن نــصــوص فــو
الدولة  سلطة  إعتبار  ــ  إ أشــار  سانية،  اإل
ال  ا: أش ة م عسفية وقسر زة  بمثابة أج
الـــشـــرطـــة  اإلدارات،  ــــون،  ــــ الــــ ــــكــــم،  ـــ ـ ا
ـــذا  لـــ أّن  ـــ  ــ ألـــتـــوسـ لـــيـــتـــحـــدث  والـــــقـــــضـــــاء.. 
زة  : األج ي يتج  ٌب ثا ، ترت ب األو ت ال
تمع،  : الدين، ا اإليديولوجية للدولة و
بــــيــــة، الــــــتــــــواصــــــل، الــــثــــقــــافــــة، الـــنـــظـــام  ــــ الــــ
ما:  ن  منحي ذات  الدولة  ون  لت السيا 

. (4) قم    وإيديولو

- إعـــــادة إنــتــاجــھ-  ــ ـــور مــصــطــ ـــ ــ ر        ُيــثــ
ــ  إ  

ً
إشــــارة املــاركــســيــة  ــ   (Reproduction)

ع القداسة الذي ُيحافظ عليھ مصط  طا
قة إلنتاج  القمع  واإليديولوجيا كمن وطر
ــانــت  ـ األفــــــــراد. لـــــذا،  ـ الــتــعــســف واملـــنـــع عــ
ات  ا ل االن الدولة ضرورة أولية لتغطية 

بحق األفراد إلعادة ممارسة وإنتاج:

3  - Ibid., p. 181.
4 - Ricœur (Paul), L’idéologie et L’utopie, 
Idem., p. 184. 
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بـــحـــيـــث -  ـــــــــراد  ـــــ ــــ األفـــ  :
ً
أوال

ــــــن  ــــــــــون خــــــاضــــــعــــــ ـــــــونـ ــــ ـــ ـــــ يـــ
للنظام.

: إنـــتـــاج لــنــظــام آخــر - 
ً
ثـــانـــيـــا

ون فيھ األفراد محتواة  ي
ـــو الـــشـــأن   فـــيـــھ، كــمــا 

املؤسسات التعليمية. 

ــو كيفية  ــبــاه  ء املــلــفــت لــالنــ ـــ        إّن الـــ
ــا  ـــقـــة تــوظــيــفــ ـــيـــم وطـــر الـــتـــعـــامـــل مــــع املـــفـــا
ــــــ إطــــــــــار تـــــمـــــوُضـــــع خــــــــاص يـــــأخـــــذ تــحــلــيــلــھ 
ــمــا  ّ ، اقــتــصــاديــا ور

ً
، ســيــاســيــا

ً
 مــعــرفــيــا

ً
ـــعـــدا ُ

ــ يــتــعــامــل مع  ، فــتــجــد ألــتــوســ
ً
إيـــديـــولـــوجـــيـــا

ـــــ املـــقـــابـــل   (L’Appareil)ــــــــــاز ــــــــــ ــــــــــ ـــ ا مـــعـــ
L’Institu-) املــؤســســة  ملع  ــو  فــو ُيــؤســس 
و  ور  از مع ر ن مصط ا tion)  ح
و  ّيات  الب مع  يمية  مفا قرابة  ــّون 

َ
ُيــ ـــھ:» 

ّ
أن

ي  اني ع - عمل مي و  إعادة اإلنتاج، و- 
ارج  و نفس ا ارج و  ي من ا «1  بقوة تأ
ا  بعد اس و  سانية  اإل العلوم  ــّون  الــذي 
تھ  ـــ تجر إ ــو بــنــا  تقل فــو (املــؤســســة)، في
قل الذي تتواجد فيھ السلطة من  بطرح ا
طاب اإلقصاء،  خالل ممارسة املؤسسة 
بإقناعنا بأّن وضع حالة السلطة  خطاب 
 
ً
مطروحا يكن  لــم  ــســانــيــة  اإل للعلوم  املـــوت 
إيــاه  طــرحــھ  وأّن  التحليل،  مــن  ل  الش ــذا  ــ
سانية إ أن  يجة سذاجة العلوم اإل ان ن

ة باملعرفة. رص ف  فخ املركز
ُ
توفرت ف

مـــا تــطــرحــھ اإليــديــولــوجــيــا         ال شـــك أّن 
ــــ عــــالقــــة الــــواقــــع   ــــو الـــبـــحـــث  بـــاســـتـــمـــرار 

1  - Ibid., p. 185.

ــ  ــســ يــ ـــ  حـــ  (L’Imaginaire) ـــيـــال  ـــ بـــا
ــتــمــع،  ــ لــإليــديــولــوجــيــا أن تــتــوغــل داخــــل ا
ــعــاش(Le Vécu) الــذي 

ُ
ــعــرف بــامل ُ ــنــاك مــا 

ــ  ــــــــــرورة اإليـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا  ـــ ضــ ـ يـــــطـــــرح مــــعــــ
ألّن نظام  ــتــمــع،  ــ ا ا  عرف ــ  الــ ت 

ّ
الــتــحــوال

و  شتغل فيھ اإليديولوجيا  التمثيل الذي 
ون:» العلم ال  ا أك حركية،   الذي يجعل

ما..»2 . ان  أي م س لھ أخذ م ي

ــ  ــيــ ــم مــفــا ــ ــ بــمــ         يــتــحــدث ألــتــوســ
ـــــنـــــعـــــتـــــھ بــــــأّنــــــھ  مـــــخـــــتـــــلـــــف عـــــــــن ســـــابـــــقـــــيـــــھ و
ونھ لم ُيحقق القطيعة. لذا،  ولو  و أن
عالقة  تحديد  ــ  اإليديولوجيا  ــ  تھ  نظر
ونون  ية الفوقية بإعادة إنتاج ألفراد ي الب
ل األص الذي  ن للنظام، وأّن املش خاضع
ن  و و إعادة ت يتم فيھ تفك اإليديولوجيا 
سبة  فبال  ،(Reformulation)جــــــــديــــــــد مـــن 
ــ فــــإّن مـــاركـــس لـــم يــأخــذ بــجــديــة  ــــ: ألــتــوســ لـ
الة،  ذه ا يال، ألّن   مفارقة الواقع با
ــا ال يمكن  ــ  خــاصــة 

ٌ
لــإليــديــولــوجــيــا حــقــيــقــة

ــخ  ــ الــتــار ـ ــقــيــقــة  ــ ــا، فــمــن شــــأن ا ــعــمــيــمــ
و  ا  ل، وما عدا ون   االقتصادي أن ت
ة أي واقع  ذه األخ إيديولوجيا، لننفي عن 

ا، ف  ا عن واقع حيا رس سوى انحراف

 (L’utopie)ــيــا الــيــوطــو عــن   
ً
ا كث تختلف  ال 

ـــم  ـــــو الـــتـــو ـــمـــا  ـــ  رفـــــيـــــع بـــيـــ
ٌ
لـــــوجـــــود خـــــيـــــط

يال ما ينفي  ا قيقة /  بــإدراك الواقع وا
ــ وجــــــود إيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــــخ، بــمــعــ ــا الــــتــــار ــ عــ
أّن  ـــــور  ـــــ ـــم مـــــن ر ــــأّنــــنــــا نـــفـــ ـــــخ أي  بـــــال تـــــار
اإليديولوجيا ال ترتبط  بالزمن و متقدمة 
ــا  ــــخ والــــثــــقــــافــــة، مــــا يــجــعــلــ ـــ الــــتــــار ـــ عـــ حـــ

2  - Ibid., p. 191.
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.(Atemporel) واردة  ــا  ــ لــكــ ُمــــدركــــة،   ــ  غــ

ـــو أّن ثــمــة عــالقــة  ــمــتــھ  ، مـــا فــ
ً
       عــمــومــا

ـــ عــالقــة  تــحــكــم اإليـــديـــولـــوجـــيـــا بـــالـــواقـــع، 
ـــخ،   ــ الـــتـــار ـ ــ ُمــجــســدة  ــا غــ ــ ــة لــكــ ــيــو بــ
ـــــ مـــتـــعـــالـــيـــة ومـــتـــقـــدمـــة  ــــ  الــــــواقــــــع الــــرســــ
دت  ــ حـــــــدَّ ــ ـــ ــــة الـ ــــوم الــــتــــجــــر ــ ــــ عـــــن مــــفــ حــــ
از،  ا مع  ألّن  يالية،  ا الــعــالقــة  ــذه 
تــطــبــيــقــاتــھ جـــعـــل مـــنـــھ إيـــديـــولـــوجـــيـــا لــيــتــخــذ 
لقد   «: ألتوس لقول  العالم    

ً
ماديا  ً مع

ــزة اإليــديــولــوجــيــة  ــ مــا يــخــص األجــ لمنا  ت
ية (...) فنأخذ  ا العي لــلــدولــة         وملمارس
دائما  توجد  اإليديولوجيا  أّن  املوضوع  ذا 
 ،1» 

ً
 مــاديــا

ً
ــ تطبيقاتھ، وجـــودا ــاز،  ــ ــ ــ ا

ــن  ـــل لـــلـــعـــالقـــة بــ
ُ
ـــشـــ ـــوم الـــ ـــعـــكـــس مـــفـــ مــــا 

ــط  ـــ ر ــســانــيــة  عـــة اإل ـــ اإليـــديـــولـــوجـــيـــا والـــ

ة   ذه األخ ت  الذات  باإليديولوجيا، أ

، ألّن عالقة 
ً
ــا مـــاديـــا ــ ــل مــا يــرتــبــط  ُتــفــســر 

مــرحــلــة إلعــــادة معرفة  تمثل  ا  غ الــــذات 

 وجود 
ً
ارج،  ما ُيحّدد حتما ا من ا وضعي

ـــــأّن:» ال ذات بــدون  ــبــعــاد، و  ــر واالســ الــقــ

ا إلنتاج  ر»2  اللذان ُيمارسان عل املنع و الق

ل إيديولوجية العلوم  ش ُ ذا ما  معرفة، و

بھ  و قد ان ون فو سانية، ال شك أن ي اإل

L’assu-) إ مزالق  عالقة  الــذات باملنع
ــســان  اإل والدة  ه  تفس ــ   (jettissement

 . از عند ألتوس من املؤسسة أو ا

 إتجاه فكر 
ً
لما

ُ
       لم يتوان أن ُيحدث:» ظ

ــا داخـــــل  ــمــ مـــــاركـــــس، عـــنـــدمـــا أقـــحـــمـــنـــا بــفــ

1  - Althusser (Louis), Pour Marx, p.105.
2  - Ibid., p. 205.

ـــولـــوجـــيـــا إيـــديـــولـــوجـــيـــة «3، كــمــا ذكــر  و ـــ أنـــ
وم القطيعة ال تحل  ور، فح مف ذلك ر
عد كحافز للقطيعة، 

ُ
ا  لة، لك ُعرى املش

ي   سا ائن اإل و إيديولوجيا ال ي  األمر الثا
باعتباره  قد ارتبط  بمضامينھ، و العمل 
ــان  مــثــلــمــا   (Pulsion) الــداخــلــيــة  والـــرغـــبـــة 
ـــســـان مـــن خــــالل ســطــوحــھ  ــر اإل

ّ
ــو ُيــفــك فــو

ياة و اللغة). الثالث (العمل،ا

ــ أّن  ـــو أّن مـــاركـــس:» اعــتــ ـــعـــٌد آخـــر  ُ        
إلعادة  يجة  الفقر(L’appauvrissement)ن
Iné-) الــظــاملــة   (Redistribution) ــع  الــتــوز
الـــعـــمـــل»4  مــــن  ـــنـــتـــجـــة 

ُ
امل وة  ـــ لـــلـــ  (luctable

ــــــ صــيــغــة  ـــ اإلغـــــــــــــراء  فــــيــــتــــحــــدث عــــــن مـــعـــ
ا ضرورة  ّ ع الظاملة بأ مصط إعادة التوز
االستغالل.  من   

ً
ــدا ومــز الرأسمالية،  ياة 

ـــيـــوي  ـــــو نـــــمـــــوذج بـــ ــــوم الــــرأســــمــــالــــيــــة  ـــ مــــفـ
ونھ: لالقتصاد االجتما 

 مجرد تراكم للمال، خلق - 
In-) منھ قــوة إستخفاف

. (différencié

و تزايد لنمائھ.-  تمامھ  ا

ــــيــــع أو -  ــ ــــــــزايــــــــد بــ
َ
ه، ت ُنـــــــــمـــــــــوُّ

شـــراء قــيــم الــفــرد العامل 
أّن  بحيث  العامل)  (قــوى 
تــبــُضــعــھ لــنــفــس الــســلــعــة 
يجعلھ  قبلھ  مــن  املنتجة 

3  - Ibid., p. 207.
4 - Hottois (Gilbert), De  la Renaissance à 
la Postmodernité ; Une  histoire de la philosophie 
moderne et contemporaine, De Boeke Université, 3e 
édition, Bruxelles, 2002, p.179.   
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ــــــا  يـــــتـــــعـــــذر عــــلــــيــــھ شــــــراء
(االستالب).

ــــ بــمــثــابــة -  الـــرأســـمـــالـــيـــة 
(تنظيم العمل واملبادالت 
 «،(

ً
ال تجعل منھ ممكنا

ـــــــــــــــــــــــذه املــــــــــــــبــــــــــــــادئ  ـــــــــــــــــل 
املـــتـــنـــاقـــضـــة لــلــرأســمــالــيــة 
 لـــألفـــول»1 

ٌ
ــا قـــابـــلـــة تــجــعــلــ

ــ  ــ ــســبــة ملـــاركـــس، ُيــ بــالــ
ذا الطبقية.

ــ إطـــالع -  ــس عــ الــعــامــل لــ
ــــا  ـــــــ أنــــتــــجــــ بـــــالـــــســـــلـــــع الـــــــ
و  ف بالسوق،  واملوجودة 
ـــيـــع قــــــوة عـــمـــلـــھ مــقــابــل  يـــ

ري.. أجر ش

ن        يتحدد التفك املارك ع قاعدت
اص  ا التفك  ــل  ُيــحــددا  أن  ما  ل أمكنا 
ـــــ و  ــــا الــــنــــظــــامــــيــــة الـــــرأســـــمـــــا ولــــيــــتــــار ــــ بــــالــــ

ي . ا االش

يوي:  التحت- الفوق الب

ــيــة الــتــحــتــيــة ذات األســـاس         تــرتــبــط الــبــ
ــانــب االقـــتـــصـــادي  كــقــوى  ــ ــ بــا املـــــادي أكــ
ية الفوقية ف  وعــالقــات اإلنــتــاج، أمــا الب
ــ تــمــثــل رمــز  ــة الــ ــيــة الــثــقــافــيــة والــفــكــر األبــ
ة للمجتمع مثل  الرمز اإلنتاجات  تمع  ا
املــؤســســات الــســيــاســيــة، الـــديـــن، الــقــانــون، 
ية الفوقية  بية األخــالق.. لكن دائما الب ال
ع  ــيــمــن  ــ و ـــحـــدد 

ُ
ت  (Superstructures)

1  - Ibid.

ــــاس  ــ ــــعــ ـــــــذا اال الــــثــــانــــيــــة، مـــــا يـــجـــعـــل مـــــن 
ـــة  ـــر ـــو ـــ ـــــــون الــــفــــكــــرة ا  » ، ـــــ إيـــــديـــــولـــــو
ية  الب ــعــكــس  الــتــحــتــيــة  ــيــة  الــبــ أّن  ملــاركــس 
ذا  أّن  و  ما،  بي تمفصل  لوجود  الفوقية 
ية التحتية ع األخرى  اس لتأث الب ع اال

اذبة، إيديولوجية» 2 . مية   عالقة و

ن  ت ن البن ابــط والتفاعل ب ــ ر الــ         يظ
ــ حــتــمــيــة الــعــالقــة، ألّن  ـ  

ً
، وخــصــوصــا ـــ أكـــ

أّن االقـــتـــصـــاد  ــــو  ـــ واحـــــــد  ــ مـــعـــ لــلــتــفــســ
ما يجعل  العكس،  س  الفكر ول يتحكم  
لھ  ي-  ما من مجرد                  - الو ا
ية  كذب وأغلوطة  نتاج إيديولوجية الب
ــمــا أمـــٌر  ــ ــ بــيــ الــفــوقــيــة، مـــا خــلــق مـــن الــتــمــيــ

شأنھ. ُيختصم 

ة املاركسية  تج كيف أّن النظر ست ذا           ل
انب  ا ترتكز ع ا ّ ما أل تبدو غامضة، ر
و االقتصاد، واألك من ذلك  ا و العل ف

Eschato-) الزم  بمع  ــخ  الــتــار اية  ــو 
حلول  ــو  آخــر  ــخ  بــتــار ش  والت  (3)(logie

ــيــا  نـــضـــال الـــطـــبـــقـــات و الــــــذي ُيـــمـــثـــل يــوطــو

ا  و ــبــة مـــن الــــواقــــع، ال ل ــا قــر ــــ بــنــفــســ و

ٌ  واقع غ  ممكنة التحقيق، بل  تفك

ذا  ل جــوازي،  ــ الــ خ  للتار ي  اإلقصا الــواقــع 

ـــ أّن الـــوقـــوف  ـــو مـــع مـــاركـــس  ك فـــو ــ ــشــ
الفاشية  ة  جواز ال االنتقال من  ع عتبة 
ــ  ــــبــــدال تــفــكــ ــ ـــــ الـــرأســـمـــالـــيـــة يـــفـــرض اســ إ
خ  ة  املؤسس ع التار جواز اإلقطاعية ال
الطبقات  ر  لتحر ُيــؤســســھ  ــخ  بــتــار ــشــري  الــ

2 - Ibid., p.182.
ة للتاريخ اإلنساني، أو  3  - هي اإلعتقاد بنهاية أخ

سيحية بتدخل اإلله. هي نهاية الزمن كما نظرت ا
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خ آخر.  س تار لتأس

و  تصور مجتمع  يا املاركسية        يوطو
ذه  ل  ن الواقع أّن  ،  ح

ً
ليا خ ُمغاير  وتار

 ٌ س تفك ن، ول روب من الرا املزاعم  
يد من  ذا برأينا س ن، ألّن  ن الرا  تحس
ش  م (الرأسمالية) ب أك ة  جواز حكم ال
ــــذا داخـــل  ، حــــدث 

ً
 ُمــجــتــمــعــيــا

ً
األقـــــل حـــظـــا

نا  ور، من  ر التار عند ر
ُ

استعادة التفك
غم الو  اد ان قد خضع ل خ نفسھ  التار
لة  مش بقوٍة  يطرح  ما  تمع،  ا مع  ــي  الــذا
من أجل  ال   ، التار النمط  التواصل ع 
الــســرد، وإّنــمــا إلتــاحــة الــفــرصــة للتفك أن 
خ  التار لة  مش التفكر   انية  إم ستعيد 
ن   الــعــالقــة املــتــبــادلــة ب

ً
ــ خــصــوصــا املــاركــ

ن ليضع مسألة العلم واإليديولوجيا  ت البن
ــــخ داخــــــــل الــــبــــحــــث عــن  ـــا بــــالــــتــــار ـــ ـــــ عـــالقـــ
عد  ما   ،

ً
.إذا ستمولو إ  - أنطولو وضع 

ــ جعل  ظة اإلســتــمــالك،  ــ  املاركسية 
..

ً
 بمنحھ حاضرا

ً
با املا قر
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هابرماس والعالم اإلسالمي

د. أحمد عطار    1  

         

ًما  فكر  ا م ً ية2ح      تأخذ املسألة الدي
األمـــر فقط  ــابــرمــاس» وال يتعلق  «يــورغــن 
» أو  ـــ ــ «اإلســـــالم األصـــو ــســ بــمــوضــوع مــا 
ـــــ عـــالقـــة الـــديـــن  ـــــــــــاب» بــــل يـــتـــعـــداه إ «اإلر
بالدولة «ألن األمر أك من مجرد نقاش حول 
و نقاش يــدور حول  العنف واإلســالم، بل 
الــيــوم».3  تمع  ا انتھ   وم الدين عموما 
ــ   ــــ إعــــــادة الــتــفــكــ ـــابـــرمـــاس إ مــمــا دفــــع 
ــيــة بــصــفــة عـــامـــة مــســتــذكــرا  ـــرة الــديــ الـــظـــا
الدين  ن  ب  ( في (مــاكــس  ي  الفي ق  التفر
املعاصرة  الفلسفة  من  ومستفيدا  والتدّين 
ت استفحال سرطان «الدغمائية»  ال بي
ــــات. بـــذلـــك نــزع  ـــل االتــــجــــا ـــ  واألصـــولـــيـــة 
نة باإلسالم  ابرماس صبغة األصولية املق
ل الديانات بل  اًء عاما   ا و فقط ليجعل
ساءل  ن العلمانية. وعليھ  إ  وتتعداه ح 
ـــيـــة،  ــــرة الـــديـــ ــــابــــرمــــاس الــــظــــا ـــم  كـــيـــف فـــ
ــم دور الــديــن  ــ ــالــيــة تــ ــ إشــ وكــيــف عــا
ــ الــعــالــم اإلســـالمـــي وانــحــســاره الــشــديــد  

الغرب؟
شعبة الفلسفة، جامعة تلمسان، الجزائر.  1

2   تجدر اإلشارة هنا إىل ارتباط الدين بعتبات التحول 
يف الفكر الغربي عىل النحو التايل:

سيحية 2- اإلصالح   1-  الفكر الوسيط: من روما الوثنية إىل روما ا
الربوتستانتية،  الكنيسة  إىل  الكاثوليكية  الكنيسة  من  الديني: 
وهذا   ، الضم يقظة  إىل  الجريمة  من  اليهودية:  سألة  ا  -3
والفلسفة  اليهودي  «التصوف  هابرماس:  تأليف  هومغزى  االخ

انية. انية»، إلرجاع االعتبار للفكر اليهودي يف الفلسفة األ األ
3  هابرماس، حول الدولة العلمانية والتعدد العقيدي، 
العدد  وفن،  فكر  مجلة  بوطيب،  رشيد  ترجمة:  للدين؟،  دور  أي 

انيا، 2007 ، ص .64 85، أ

4-1  الدين اليوم

ــ   ـ
ّ
     إن الــفــكــرة القائلة أن الــديــن قــد و

تمعات املعاصرة تتطلب اليوم مراجعة  ا
ـــابـــرمـــاس» عـــودة  حــقــيــقــيــة حــيــث يــالحــظ «
ــعــطــي  ة، و ــــــ ـــــ ــــ اآلونـــــــــة األخـ ـ بـــــــــارزة لـــلـــديـــن 
ــا تــرتــب  ــ مــثــال الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، فــرغــم أ
أننا  إال  والعلمانية،  التحديث  دول  قمة  ــ 
ايــدا ومــتــنــامــيــا لــــدور الــديــن  ــ نــلــمــس دورا مــ
ــيــاة االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لــدرجــة  ــ ــ ا
م  عاطف ن بفضل  رئاسي ن  صعود مر
ن  سة معينة وسقوط آخر م لكن أو انتما

م للدين.  مال ب إ س

ــابــرمــاس نفسھ  ات وجـــد  ــ ـــذه الــتــغــ أمـــام 
ــيــة  ـــ الــقــضــيــة الــديــ ــ  ــــ الــتــفــكــ مــدفــوعــا إ
عض األحــداث ال جعلتھ  مكن تحديد  و

طات التالية:  ا  ا ص تم بالدين ن

جــائــزة ) 1 سلمھ  بمناسبة  ـــف2001  خـــر
ن  الناشر رابــطــة   ا  ــ تمنح الــ الــســالم 
عنوان  ابرماس4خطاب  األملان، ألقى 

«اإليمان واملعرفة». 

عنوان:  تحت  محارضة   «هابرماس»  ألقى     4
عرفة واإليمان (Glauben und Wissen) «بمناسبة حصوله  «ا
يف   للنارشين،  اني  األ االتحاد  طرف  من  السالم»  «جائزة  عىل 
الحادي  هجومات  من  شهر  بعد  أي  أكتوبر2001،  من  العارش 
مستقبل  كتابه:  يف  (نرشت  محارضته  يف  دعا  من سبتمرب،  عرش 
يف  فلسفيا  التفك  إعادة  إىل   (127 ص  اإلنسانية،  الطبيعة 
مفهوم  يف  التفك  إعادة  إن  حيث  والدين،  العلمنة  موضوع 
العلمنة Säkularisierung ودور الدين يف مجتمعاتنا يأخذ عند 
هابرماس مغزي أوال: إعادة التفك يف الحوار ب العلم واإليمان 
باعتبار كل واحد منهما له حيز «إبستيمي» يجب احرتامه ثانيا: 
ؤمن  وا العلماني  فإّن  لذا  والسياسة،  الدين  يف  التفك  إعادة 
Etat Constitutionnel  عليهم احرتام  «الدولة الدستورية»  يف 
ا بعد علماني“ مسارا  ا جتمع  قناعات بعضهم، بذلك يشكل ”ا
منابع  عىل  يتأّسس  الدستورية“  ترشيع ”الدولة  أن  علما  تكامليا 
العقل العميل عىل حسب التصور الكانطي، بمعنى آخر إنها تعتمد 

عىل ترشيع ذاتي وليس قبيل وال ميتافيزيقي.
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2001 ومــا ) 2 ــ  ــتــمــ 11 ســ ــمــات  ــ ــعــد 
ا من نقاش حول الدين اإلسالمي. تبع

ية كتابھ ) 3  العام 2002 يصدر باالنجل
«الدين والعقالنية» مقاالت  العقل، 

داثة. الرب وا

حـــــــوار مــع ) 4 ـــ  ـ ــــ الــــعــــام  2004شـــــــارك 
» الـــذي  ــ ــســنــفــ ـــارديـــنـــال «يـــــوزف را الـــ
اثوليكية  ال سة  الكن «بــابــا»  سيصبح 

سان)2005               . ل (ن    19 أفر

ــ ) 5 ـــــشـــــارك   ،2005 ــــســــان)  (نــــ ـــــل  أفـــــر
والــديــن»  حــول «الفلسفة  ــ  دو مؤتمر 
ال  عنوان «الدين  ا بدولة بولونيا 

العمومي».

حـــــــول  ـــــــيـــــــة  ـــــ الـــــــديــ الــــــــنــــــــقــــــــاشــــــــات  أن  كـــــــمـــــــا 
(البيواتيقا��1  ــ  ــيــ ــ ا والـــتـــدخـــل  الـــعـــوملـــة 
ــتــمــامــھ  ا ـــ  دور  ــا  لــ ــــان   ،(Bioéthique

بالدين.  

ـــــ وجــــد  ــــطــــات الـــــ ــــ ـــــــذه ا ـــــن خـــــــالل      مـ
الدين  ــ  مــدعــوا للتفك  نفسھ  ــابــرمــاس 
ـــنـــاك تــنــامــًيــا لـــــدور الــديــن  ــشــعــرا أن  ومــســ
ــســان املــعــاصــر، وعـــن ذلــك  ــل حــيــاة اإل ــ 

1   للمزيد من االطالع عىل  مسألة التحس الجيني 
عارصة، انظر: عادل  انية ا واالستنساخ Clonage يف الفلسفة األ
الجماعي  الكتاب  ضمن  هابرماس،  ضد  سلوتريدايك  حدجامي، 
«البيوطيقا»، دار برتا، ط1، دمشق، 2010، ص 93 وما بعدها. 
سلوطريدل  بيرت  ب  حاد  جدل  النحال،  مصطفى  كذلك:  انظر 
 ،2008 غرب،  ا  ،06 العدد:  مدارات فلسفية،  مجلة  وهابرماس، 
ص57. انظر أيضا: هابرماس، النقاش حول فهم الجنس البرشي 

انيا، 2007، ص 13. ألخالقيته، مجلة فكر وفن، ع 85، أ
ليربالية،  نسالة  نحو  اإلنسانية،  الطبيعة  مستقبل    هابرماس، 
كتبة الرشقية،  ترجمة: جورج كتورة، مراجعة أنطوان الهاشم، ا

وت، لبنان، 2006، ص 123. ب

النفوذ  كسب  الدي  «إن  ابرماس:  يقول 
س فقط ع مستوى العالم ولكن كذلك  ل
نا  أنــا  العامة،  الفضاءات الوطنية  داخــل 
ــس واملــنــظــمــات  أتــحــدث عــن حقيقة الــكــنــا
ايــــد  ــــ ــــل مــــ ــــشــــ ــــــ تــــضــــطــــلــــع  ـــــيـــــة الــــــ الـــــديـــــ
العمومي  ــال  ــ ا ــ   ( للتفس (مــجــتــمــعــات 
ــا أن  ــ ــمــكــ ــتــمــعــات الــعــلــمــانــيــة. و ــ داخــــل ا
م  سا تصل إ التأث ع الرأي العام وس
 القضايا األساسية بصرف النظر عما إذا 
اض»2،  ا مقنعة أو قابلة لالع انت 
دود  ابرماس تخطي الدين ل كما الحظ 
ــدود  ــ ــ لــلــتــوســع خــــارج ا ــ مــســ الــوطــنــيــة 
ــســة  ـــــــ مـــــع الــكــنــ الـــســـيـــاســـيـــة واملـــــثـــــال وا
اثوليكية وتمدد  ستانية ألملانيا أو ال و ال
الــعــمــل  ـــ  ــ وحـ  Évangéliques ــن  اإلنــجــيــلــ
ات  ــون شب ــا تــ ــ الـــدعـــوي اإلســـالمـــي، بــل إ
ـــا  ـ مـــنـــاطـــقـــ ــــ ـ ــــــا  ــــــعــــــزز تــــــواجــــــد عـــــاملـــــيـــــة، و
ا  األماكن  عيد تنظيم نفس التقليدية، و
ــــا مــــــن قــبــل  ــــ ـــــشـــــرت فــــ ـــــانـــــت قــــــد انـــــ ـــ  ــ ــ الـــ
سيا  يا  وأندون وة اإلسالمية  مال ال
ية «ومع  ا الالتي ش املسي  أمر أو الت
ــــديــــدة يـــتـــضـــاعـــف عـــدد  ــ ــ ـــة ا ـــيـــو ـــ ـــــذه ا
ــيــة ع  ــمــوعــات الــديــ ــ ــن ا الـــصـــراعـــات بــ
ــ  ـــانـــت الــكــثــ ــ وإن  ـــيـــوي» حــ ـــ ـــال ا ـــ «ا
ــا مــرجــعــيــات عرقية  ـــذه الــصــراعــات لــ مــن 
ذا  ا توقد جمرة الدين و واقتصادية...لك
ــادي عشر من  ــ ا بالفعل ما حــدث، فمنذ 
املـــنـــاقـــشـــات  ــــل  2001 أصـــبـــحـــت  ــ  ــتــمــ ســ
للصراع  ســيــاســيــة  ــــأداة  اإلســــالم  ستعمل 
ــقــيــقــيــة  ــ ـــلـــفـــيـــات ا ـــ ولــــــم تـــتـــحـــدث عـــــن ا
حمودي، اإلشكالية السياسية للحداثة،  2   عيل عبود ا
أنموذجا،  هابرماس  التواصل  فلسفة  إىل  الذات  فلسفة  من 

وت، 2011، ص 354. منشورات االختالف، ط1، الجزائر- ب



ــــات                                                  أحمد عطار ــــ ــــدراسـ ــــ ــــالمــــــــي                 الـ ــم اإلســــ ــعــال ــرمــاس وال هــاب

مجلة                                                                                                                                                                                          العدد األول جولية 2012                               67

مات».1   لل

داثة والتعصب: 4-2 ا

 le discours de ــــــســــــبــــــون  راتــــــ خـــــــطـــــــاب 
Ratisbonne

ــــشــــر   2007 فـــــــيـــــــفـــــــري   10 ـــــــــــ   
ــــــــــورخ  ــ ــــيــــفــــة: «ز ــ ــ ــــــابــــــرمــــــاس مــــــقــــــال بــــ لــــــ
 Neue Zurcker لـــــلـــــدراســـــات»  ــــديــــدة  ــــ ا
ــعــد «جــــون لــوي  وتــرجــمــھ فــيــمــا   ،Zeitung
مــن    Jean Louis Schelgel  «شـــلـــيـــغـــل
سية  لة الفر ا سية،   الفر األملانية إ 
ة «الــــفــــكــــر» Esprit « تــحــت عــنــوان:  ــ ــ الــشــ
 « une Conscience de ce qui manque
  ،Les liens de la Foi et de la Raison» 
بنقد شديد للمحاضرة  ابرماس  فيھ  قــام 
ــنــوا الـــســـادس عشر»  ــا الــبــابــا «بــ ــ ألــقــا الــ
ــ  والــ  ،Ratisbonne ـــســـبـــون  راتـــ بــمــديــنــة  

سبون». حملت عنوانھ: «خطاب رات

ة  انت مث نوا» ألملانيا  ارة «البابا ب     إن ز
ــ  الــ اضـــــات  ـــــ ــــ االعـ حــــــدة  ــــا  ــــ إثــــار وزاد مــــن 
ــــاألخــــص  ـــطـــاب الـــــــذي ألــــقــــاه و ـــ ـــــا ا أفـــــرز
ا،  النقطة املتعلقة باإلسالم ووجوده  أور
ون مــســتــفــزة ملشاعر  ــ ــا الــكــثــ ــ حــيــث اعــتــ
ا ولإلسالم بصفة  ن  أور ن املقيم املسلم
ذه  ت  عض األطـــراف اعت رغــم أن  عامة 
طاب  م  اضــات ناتجة عــن ســوء ف ــ االعــ

نوا». «البابا ب

1  Habermas, une conscience de ce qui 
manque Les liens de la Foi et de la Raison, Traduit 
par Jean-Louis Schlegel, Revue- Esprit, n° 05, mai 
2007, p 10.

ـــــم  كـــــــمـــــــا أســــــلــــــفــــــنــــــا الــــــــــذكــــــــــر ســـــا  
حــول محاضرة  املــثــار  ــ النقاش  ــابــرمــاس 
ــ املــقــال  ل مــطــول  ش «الــبــابــا»، وانــتــقــده 
املــــــشــــــار إلــــــيــــــھ، وتــــــأســــــف لـــنـــغـــمـــة الـــــقـــــرون 
نوا»  ب «البابا  خطاب  السائدة   الوسطى 
ماقبل  يقي  امليتاف العصر  يم  ملفا العائد 
م ولم  انطي Prékantien، والذي لم يف ال
اسب  انطي وال من م ستفد من الدرس ال

الديمقراطية التعددية لعصرنا»2.

ـــابـــرمـــاس لــلــبــابــا إال أن  رغــــم نــقــد   
انفعاليا  ة وال  يــكــن شــديــد الل لــم  مــقــالــھ 
ومسائال  مــحــاورا  نفسھ  اعت  بالعكس  بــل 
م لھ و نفس الوقت مستغرب  ل مح ش
ابرماس  غ رأي البابا، فلقد سبق ل لشدة 
ـــان  عـــنـــدمـــا   2004 ــــ جـــانـــفـــي  نـــاقـــشـــھ  أن 
ــ  ــ ــمــا الــتــار ــ ـــ  لــقــا ـــارديـــنـــاال»  مـــا يـــــزال  «
ـــان  حـــيـــث  (أملـــــانـــــيـــــا)،   Munich بـــمـــيـــونـــيـــخ 
سامحا، ومنفتحا، و تلك  يحمل خطابا م
ن وأصدقاء  ة صدم الكث من املفكر الف
ـــوار  ـــ ــذا الــلــقــاء وا ــابــرمــاس مـــن قــبــولــھ لــ
ا  ــدوه متمس ــم الــذيــن عــ مــع رجــل ديــن، و
و  ــابــرمــاس  أن  إال  العلمانية،  بمبادئ 
ــوار وقــبــول  ــ ــ ا ــن الــدخــول  ــم الــفــرق بــ لــ

منطلقات املتحاور. 

ـــــان لــــھ مــا  ـــابـــرمـــاس    اســـتـــغـــراب 
ـــســـامـــح وانـــفـــتـــاح أفـــق  ره فــلــقــد تـــحـــول  ــــ ـــ يـ
ـــ عــدائــيــة، ولـــم يـــدم األمـــر  ـــارديـــنـــال» إ «الـــ
ن فقط من اللقاء (قبل  ر ال، فبعد ش طو
ـــارديـــنـــال  ـــايـــة مـــــــــارس)، يــبــعــث الـــبـــابـــا (الـــ ـــ

2  Ibid, p 05.
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ـــا  ـــ أور ــة إ ــ الــســابــق) رســـالـــة شـــديـــدة الــلــ
املسيحية  ا  و ل ا  سيا ا  عل عيب  ال 
ــا،  ــخــ ــا بـــإعـــادة قـــــراءة تــار ــ ــطــالــ ــوديــة و ــ الــ
ـــــطـــــاب مــن  ـــــ ــــــــذا ا ــــــل مــــــا حـــمـــلـــھ  ورغـــــــــم 
ــداثــة والــعــلــمــانــيــة إال انـــھ لم  ــ ــ ا م عــ ت
ــن ولـــــم يـــــــردوا عــلــيــھ  ـــ حــفــيــظــة الــعــلــمــانــيــ يـــ
م خارج  م معھ، أو أ ل  م  ، ولم يف ح

طاب أصال. ا

ــابــرمــاس باشر مــحــاورتــھ ألنــھ يو      لكن 
ــ  ــــضــــور الــــفــــيــــلــــســــوف»  ــــ ــــمــــيــــة بــــالــــغــــة  أ
الــفــضــاء الــعــمــومــي» كـــصـــوت لــلــعــقــل الـــذي 
ــســمــح الــيــوم  طــــرد مـــن قــبــل الــتــعــصــب وال 
علم   ال، فلقد   ل من األش عودتھ بأي  ش
امھ  ام بما  ذلك أو الفيلسوف نقد األو
ــديــث قـــد فــرض  ــ ـــو نــفــســھ ألن «الــعــلــم ا
النقد  ــي  ون ذا أن  ي الفلسفي  ع العقل 
ــيــد  ــشــ عــــن  يـــتـــوقـــف  وأن   Autocritique
ــ  ـــ أن عــ ــ يـــقـــيـــة»1، بـــمـــعـ ـــ بــــنــــايــــات مـــيـــتـــافـــ
الھ  ل أش ة التعصب   الفيلسوف محار
ون  ت أن  للفلسفة  ــ  حــ فيمكن  ومــيــاديــنــھ 

متعصبة.

ـــــــــســـــــــان املــــعــــاصــــر  ــــعــــلــــم اإل لـــــقـــــد   
الذي   « يمولو س الــدرس «اال من  الكث 
الــتــصــورات «الدغمائية»  مــن  ــذر  ــ ا علمھ 
األمـــل  عـــن  نــظــره  وصــــرف   (Dogmatique)
ــن الــعــقــل والـــديـــن كــمــا أراده  كــيــب بــ ــ ـــ الــ
ــم  ــ الـــفـــالســـفـــة الـــوســـيـــطـــيـــون املـــســـلـــمـــون مــ
ــ  ــود أمـــثـــال: «مــو ــ ــ الــ واملــســيــحــيــون وحــ
ما  بي الــتــوفــيــق  أن  ـ  ــ ــ واتـ مـــيـــمـــون»  ابــــن 

1  Ibid, p 05.

ل واحد منطلقاتھ  دا ال طائل منھ ألن ل ج
أصــبــح  لـــقـــد   .(Paradigme) ــــغــــمــــھ  ــــاراد و
 Post يقيا الفكر املعاصر متجاوزا للميتاف
الـــعـــداء  ــ  ــعــ ال  ــــــذا  و  ،Métaphysique
ــعــتــقــد الــبــعــض،  لـــلـــديـــن وال إقــــصــــاؤه كـــمـــا 
ــابــرمــاس: «أنـــا أقــف  ـــذا الــشــأن يــقــول  ــ 
ــر  ـــة  أعــــــارض الــتــنــو ــن، مـــن جـــ ضـــد مــوقــفــ
Aufklärung، املتب بذاتھ والذي يرفض 
ــــ الــــديــــن،  وجـــــــود أي نــــــوع مــــن الـــعـــقـــالنـــيـــة 
ـــيـــة  ــ الــــــصــــــورة الـــديـــ ــ ــــــــق كــــذلــــك عــــ ال أوافــ
ـــ تـــقـــدم لــنــا الــعــقــل خــاضــعــا  ــ الــتــقــلــيــديــة الـ

للدين».2

الدين  ابرماس موقفھ من  ر  ُيظ  
تھ  عــن علمان اجع  و ال ي 3، ف ــ

ّ
جــ ل  ش

شدة ميوالتھ  عارض  ون، و كما ظن الكث
و  ف للدين  الكب  تــقــديــره  ومــع  املتعصبة، 
ـــــحـــــاول  ــــانــــطــــي مـــــنـــــھ، و يــــــقــــــارب الــــــطــــــرح الــــ
أن يـــجـــد لـــــھ مــــوطــــأ قــــــدم أمــــــــام الــعــلــمــانــيــة 
ـــس مــــن مـــوقـــع ســـيـــادي  املــــعــــاصــــرة، لـــكـــن لـــ
ــاســب الــعــقــل  ـ حـــســـاب مــ ـ ـ أو ســلــطــوي عـ
من  ــابــرمــاس  يطالب  باملقابل  والعقالنية. 
 ،Autocritique نــفــســھ  ــتــقــد  يــ أن  الــعــقــل 
ــف اتـــجـــاه اإليـــمـــان،  ــ ــــراجــــع مــوقــفــھ املــ و
ية،  م القناعات الدي عقل يح أي يطالب 
ما (العقل والدين)  رغم وجود التعارض بي
ف «بأن اإليمان  يحتوي ع جزء  ع و  و
س علينا  جــزء ل ــو  مــن املــعــارضــة للعقل و

2  Ibid, p 08.
3   «هانز كونغ: عالم الهوت وأستاذ يف جامعة توبنغن 
يتأسف لعدم استفادة هابرماس من تجربة «ماكس هوركهايمر» 
حول أهمية الدين. أنظر: الفصل السادس (الدين يف عرص ما بعد 
الطليعة،  األوربي، دار  التنوير  إىل  الحداثة، هشام صالح، مدخل 

وت، الطبعة األوىل، سبتمرب، 2005، ص 239 وما بعدها.)» ب
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قبولھ وال رفضھ»1. 

ـــســـبـــون  ـ خــــطــــاب راتـــ ـــ ـ ـــعـــودتـــنـــا  إ  
الــــــذي   le discours de Ratisbonne
ــــي»  ــــابــــرمــــاس خـــطـــابـــا «ضـــــد حــــدا ه  ـــ اعـــتـــ
حــد  ــــــــ  إ يــــصــــل  والــــــــــــذي   Antimoderne
 Aufklärungر التنو عن  اجع  بال املطالبة 
ـــــداثـــــيـــــة»2،  ـــــ ا ــــــار  األفــــــ ك جــــانــــبــــا  ـــــ ــــ نـ وأن 
س  ابرماس تطرفا معاصرا س ه  سيعت
دعو رجال الدين إ التعقل  دا لنقده و جا
الــعــقــالنــيــة  خـــطـــاب  تـــوجـــيـــھ  ـــ  ـــ يـــ أن  دون 
دعو  ن كذلك و ونبذ التعصب إ العلماني

ن إ التقارب. الطرف

ست  ابرماس» أن األصولية ل      اعتقد «
ـــنـــاك  ــ الـــــشـــــرق فـــقـــط بـــــل إن  ـــ مـــــوجـــــودة 
ا  ا  القوة ومعاكسة ل ة ل أصولية مشا
ا خطورة، بل   االتجاه  الغرب ال تقل ع
العلمانية،  رحــم  ح   تنمو  األصولية  إن 
إذ يـــقـــول: «تـــوجـــد أرثــوذكــســيــة مــتــصــلــبــة  
ود  ن ال الغرب كما   الشرق األوسط ب
ذه  ن»3. و ن املسلم ن كما  ب واملسيحي
ــ الـــصـــراع لكن  ــ الــبــاعــث عــ األصــولــيــات 
من  ابرماس»  حسب « ع  غفل  أن  دون 
ر  اتية ذات الظا ر الصراعات املص جو
ـــغـــالق  ـــ مـــمـــا يـــرفـــع حـــــدة الـــتـــنـــاحـــر وا الـــديـــ
ية  دي ا  أ لنا  تبدو  ل  ملشا لول،  ا فضاء 
ا  ة ال غ «أي أ ا دنيو ن أن حقيق  ح

1  Habermas, une conscience de ce qui 
manque, op.cit, p 09.
2  Ibid, p12.
3 Habermas  J, L’avenir de la nature 
Humaine: vers un eugénisme libéral, Tr; Christian 
Bouchindhomme, Gallimard, 2002, p 149.

ولية»4. تخفي مطامع اقتصادية و

عـــات  ـــ ا الـــ ـــ      لـــقـــد انـــتـــقـــد الـــفـــالســـفـــة كـــثـــ
ـــــ الـــــديـــــن لــــدرجــــة  الــــعــــدائــــيــــة واملـــتـــعـــصـــبـــة 
ــضــھ  ــعــو ـــدوا لــلــتــخــلــص مـــنـــھ أو  ـــ ـــم اجـــ ـــ إ
وإبـــدالـــھ تـــارة بــالــديــن الطبي وتــــارة أخــرى 
ـــي لـــنـــا بــأســبــاب  ــ «الـــــــذي يـــأ بــالــعــقــل الــعــمــ
ون  وت واملــســاواة  سامح  ال يم  مفا تؤسس 
ــة األفـــراد  ــ تــحــدد حــر ــن الــ الــقــيــم والــقــوانــ
ــ  ـــمـــاعـــات عــ ــ ـ ـــن ا ـــ ــم، و ــ والــــعــــالقــــات بــيــ

ا ملعاي عقلية».5 حسب موافق

لھ  ض لــم يــأت أ ــذا التعو   لكن 
 «6� ش فقدان «املع ع سان املعاصر  فاإل
ــــ أزمـــــــــات، األزمــــــــة تـــلـــو األخــــــرى،  ـــتـــخـــبـــط  و
ــديــث يــتــفــكــك وتــضــعــف فيھ  ــ ــتــمــع ا ــ وا
املع  إنتاج  تراجع  فلقد  قــوة «التضامن». 
ـــانـــت تـــقـــوم بـــھ الـــديـــانـــات الــقــديــمــة،  الـــــذي 
يجل»  عده « ومــن  ــانــط»  تفطن « وعليھ 
داثة»  ذه التصدعات ال ولدت مع «ا ل
يجل» يجعل من الدين القضية  ان « وإذا 
ا السل فلقد س  املوجبة واألنوار نقيض
تركيب  نحو  للدين  األنـــوار  عدائية  لتجاوز 
ن  ــ ح ــ أحــضــان العقل،  يــرجــع اإليــمــان إ
ــ  عــ الــــديــــن  ـــس  إعـــــــادة تـــأســـ ــــانــــط»  أراد «

4  Habermas et Derrida Jacques, qu’est-
ce que le Terrorisme?, Entretiens avec Giovanna 
Borradori,in,   Le Monde diplomatique, 51 ânée, 
N°599, Février 2004, p 17.  
5  Habermas, une conscience de ce qui 
manque, op.cit, p 09.
عنى»: « تتجىل أزمة الحداثة يف فقدان  6   «فقدان ا
عنى، أو لنقل تعدده وتشتته، لحد انعدامه، ولدرجة تساوي يف  ا
نظر اإلنسان الغربي، الخ والرش الجميل والقبيح، ولم يعد يفهم 
من هو ؟ أو ماذا يريد ؟» انظر: زيادة رضوان، صدى الحداثة (ما 
ركز الثقايف العربي، ط01، الدار  بعد الحداثة يف زمنها القادم)، ا

وت، 2003، ص 27. غرب ب البيضاء، ا
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أرضية األخالق، وما العقل العم إال بوابة 
ونھ الضامن الوحيد تماسك  لعودة الدين 
ــة  ـــر صــعــو ــــنــــا تـــظـــ ـــتـــمـــع وأخــــــالقــــــھ، و ـــ ا
تقوم  ــانــت  ــ  الــ ية  الدي الــصــورة  ض  عو
ال  األخالقية  لية  ال األخص  و الــدور  ذا 

ا كمثل جماعية.  ا وتحفظ انت تقدم

ض مع    ولم يتوقف مس التعو
ــابــرمــاس ســـار وفـــق التقليد  ـــانـــط» فـــإن  »
ـــ املــــشــــروع لــكــن  ـ ـــانـــطـــي ولـــــو بـــاخـــتـــالف  الـــ
ــو إنــتــاج الــتــضــامــن خـــارج الــديــن  ك  ــ املــشــ
سبل  لية وإنتاج املع  س ألخالق  والتأس
ــــــة لــذلــك  ــ الـــعـــقـــالنـــيـــة األنــــــوار ـ ــ عـــقـــالنـــيـــة غـ
و قيام تضامن بواسطة  ابرماس  ان  فر
 Ethique Post يــقــيــة  ــ ــعــد مــيــتــافــ إتــيــقــا مـــا 
قـــوة  قـــيـــام  يــمــكــن  ـــل  فـــ  ،métaphysique

وتية؟  توحيدية للمجتمع خارج األطر أال

ــانــيــة قــيــام أتــفــاق  ــابــرمــاس بــإمــ ــعــتــقــد      
املــعــاصــر  ـــتـــمـــع  ــ ـ ا ـــونـــات  مـــ ـــن  بـــ  Accord
ــ  وفـــــق مــــبــــادئ الــعــقــالنــيــة الـــتـــواصـــلـــيـــة وعــ
سمح،   Délibérative ة شاور ديمقراطية 
إعطاء  ش، من  م دون أي إقصاء وال  من 
ومن  م  طوائف بمختلف  ن  للمتدين لمة  ال
م.  مشار بمختلف  ن  للعلماني أخــرى  ة  ج
دور  ع  ُيبقي  ابرماس  أن  ذلــك  من  م  نف
ياة االجتماعية ذلك أن  مية الدين  ا وأ
ة  ما يؤديھ، بما يمتلكھ من ذخ لھ «دورا م
تمعات  ــن أفــــراد ا ــو يــحــول بــ : فــ ــ لــلــتــعــا
م  ــ عل ــن أن تــطــ ــ ــديــثــة و ــ ا الــعــلــمــانــيــة 
الدنيوي  والنجاح  نية  امل ياة  ا متطلبات 
يمكن للقيم  ــذلــك  سم بــالــشــمــول. و ت ــ  الــ

والتقوى)  والتضامن  بة  ا (قــيــم  ية  الدي
أن تـــقـــف قـــبـــالـــة قـــيـــم الـــتـــنـــافـــس والـــكـــســـب 
ع  والـــتـــالعـــب الــشــامــلــة واملـــســـيـــطـــرة، ف
ــعــض  ــم مــــع  ــعــضــ ـــ الـــتـــعـــامـــل  ــ ـــشـــر عـ الـــ
ـــم مــجــرد  ــــس بـــوصـــفـــ ـــ ـــم غــــايــــات ولـ بـــوصـــفـــ

وسائل»1

ابرماس» من عودة الدين  سامح «     رغم 
ي  العلما الفيلسوف  ــونــھ  بــ املــعــروف  ـــو  و
بــامــتــيــاز إال أنـــھ يــتــوجــس مــنــھ خــيــفــة، ملــا قد 
جعل  ــنــوع و ــ ــضــوع وا ــ ــعــيــده مــن قــيــم ا
املواطن سلبيا يقنع بانتظار عالم آخر يجد 
فع رقابتھ  ب من دنياه ف فيھ العزاء و
ـــلـــة الـــتـــنـــافـــس  ـــ ، وتــــقــــف  ــــ عـــــن الــــســــيــــا
ــــونــــة الــــنــــعــــرات  ــــ االقــــــتــــــصــــــادي وتـــــــــــــزداد 

ية.  الدي

خ  ية للتار       كما أن تصورات الدين ا
ـــور والــســقــوط  ــشــيــع فـــكـــرة الـــتـــد والــــزمــــن 
ر ثمنا غاليا  يم دفع التنو طيئة، مفا وا
ابرماس»  نفس الوقت  علم « ا،  لتغي
ــغ الــضــغــط  ــ تــفــر ــيــة عــ قـــــدرة الــقــيــم الــديــ
ــ  الـــدنـــيـــوي لــلــتــنــافــس والـــكـــســـب املـــــــادي عــ
ـــيـــح أن  ـــ ـــبـــة، الـــتـــضـــامـــن واألخـــــــــوة « ـــ ا
ــا  ــ ــ مـــن قــدر ــيــة فــقــدت الــكــثــ الـــقـــوى الــديــ
ــولــة  ــســ ــا  ـــانـــت تــمــارســ ـــ  ــ اإلدمــــاجــــيــــة، الـ
ورة  الص ب  س التقليدية  تمعات  ا ــ 
يمكن  فــال  أزاحــتــھ،  ــ  الــ ية  الغر العقالنية 
ـــــ مــحــاولــة  ـــقـــبـــة وال إ ــ ـ ـــــ تـــلـــك ا الـــــعـــــودة إ
ــــض الـــــقـــــدرة  ــــعــــو ــــــ  ـــــيـــــجـــــل» وأتـــــبـــــاعـــــھ  »

الغربي  الفكر  يف  والعلمانية  الدين  ديب :  ثائر     1
حمودي، اإلشكالية  من هيغل إىل هابرماس، نقال عن عيل عبود ا

السياسية للحداثة، مرجع سابق، ص360.
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ر»1.  التوحيدية للدين بتعميق جدل التنو

4-3 العالم اإلسالمي 

ـــن   ــن بـــارز ــــ حــدثــ ـــابـــرمـــاس إ ــ  ــشــ      
ــ  ـــن عــ ـــمـــا قــــيــــام دولـــتـــ ـــن  الــــقــــرن الـــعـــشـــر
ـــــ الــــدولــــة  ـ  ـــ ــــ ـ ــــ األو أســــــــاس مـــــشـــــروع ديــــ
ـــيـــونـــيـــة والــــثــــانــــيــــة الـــــثـــــورة اإلســـالمـــيـــة  الـــصـــ
ــتــان الــلــتــان حــركــتــا  ـــ إيـــــران 1979 الــتــجــر
البارز  ما الدور  ان ل ية و موعات الدي ا
اية الدين وانتصار  اجع عن اعتقاد   ال
و  ـــدث األبــــــرز  ـــ الــعــلــمــانــيــة، لــكــن يــبــقــى ا
ـــان  ، حـــيـــث  ــ ــتــمــ ـــــادي عـــشـــر مــــن ســ ـــــ «ا
ي والدين  تمع العلما ن ا انفجار التوتر ب
انفجارا من طبيعة أخرى مختلفة»2       . وأمام 
ات الـــواقـــعـــيـــة وجـــــب مــراجــعــة  ـــ ـــــذه الـــتـــغـــ

ات والتفك  األسباب والنتائج. النظر

رة األصولية يقدم        صدد تحليلھ لظا
رة:  ن للظا ن أساسي ب ابرماس س

الـــعـــوملـــة،  مــــع  ــــام  ــ ــ ــــ اال عــــــدم  ــــو  األول: 
ـــــ قـــــنـــــوات الــــتــــواصــــل،  ـــــداد  ـــــسـ ـ ـــــي: ا والـــــثـــــا
ــتــمــعــات،  ــ ــعــقــد ا ـــ  ـــد  إذ أن الــعــوملــة تـــز
ــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة مــن  ــ فـــقـــد اقــتــلــعــت ا
ات  ــ ــغــيــ ــا  ــ ــ وأحـــدثـــت فــ ــا الــطــبــيــ مــحــيــطــ
ــا رابــح  ــ ـــة، مــمــا جــعــل الــعــوملــة لــعــبــة فــ جـــذر
الوطنية  وخــاســر؛ فضعف االقــتــصــاديــات 
ــ  ـــة الــ ـــار ـــات الـــعـــاملـــيـــة االحـــتـــ أمــــــام الـــشـــر
سلب املوارد الطبيعية للبلدان األك فقرا 
1  Etienne Ganty, Penser la modernité, 
Essai sur Heidegger, Habermas et Eric Weil, Presse 
Universitaire de Namur, p 579.
مصدر  اإلنسانية،  الطبيعة  مستقبل  هابرماس،    2

سابق،  ص 123.

وضـــغـــط الـــتـــحـــديـــث وســـرعـــتـــھ بــــل صــدمــتــھ 
ــ  ـــض عــ ـــ ــ أمـــــــام مــجــتــمــعــات حـــســـاســـة ال تـ
داثة. إضافة إ حرمان الشعوب  ثقافة ا
عوامل   ا  ل حّقة،  ديمقراطية  من  ية  العر

مت  تفاقم األزمة. سا

ـــ لــثــقــافــات الــشــعــوب        إن الـــــرد الـــدفـــا
ـــابـــرمـــاس  ــــداثــــة، جـــعـــل  ــــ ـــســـاح ا ــ ـــ اكـ عـــ
دا  در جاك  الفر  الفيلسوف  مع   يتفق 
 ، ــ ــتــمــ ك حــــــول 11 ســ ــــ ــمــا املــــشــــ ـــــ عــمــلــ
ــــــ بـــنـــاء  ــــ املـــــبـــــاشـــــر «لــــلــــعــــوملــــة  ـــ ــــ الــــتــــأثـ عــــ
العالم   دام  فما   Terrorisme ـــاب  اإلر
بــالــالمــســاواة والــظــلــم»3، «وفــشــل املنظمات 
اسد  األمم املتحدة ال أصبحت  العاملية 
الثالث  العالم  فــإن مجتمعات  ورق»4،  مــن 
ال تدفع  ــ  و الغرب  أزمــات  نتائج  تتحمل 
أخــطــاء دول الــعــالــم املــتــطــور إذ يقول  ثــمــن 
ابرماس: «أك ما يؤرق  األزمة املالية، 
ائر الذي يتج   و الظلم االجتما ا
ــ حساسية  ماعات األضــعــف واألكــ ا أن 
تمع  ال تتحمل العبء  لألضرار  ا
يبات  االجــتــمــاعــيــة  اليف  الت مــن  ــ  األكــ

النظام وأخطائھ»5.

ــداثــة  ــ ــــدا ا ــابــرمــاس مــع در    كــمــا ُيــحــّمــل 
ــ ما  ــلــة، ألن الــعــنــف األصــو جـــزء مــن املــشــ
ــام  ــ ــ ــ عـــدم اال ــو إال رد فــعــل سل عــ
3  Habermas et Derrida Jacques, qu’est-
ce que le Terrorisme?, Entretiens avec Giovanna 
Borradori,  Le Monde diplomatique, op.cit, p 17.
4 

  
Habermas J, Une époque de transitions : 

écrits politiques 1998- 2003, Tr; Christian 
Bouchindhomme, Fayard, 2004, p 381.
حة موجزة،  هابرماس  5   أسهوير توماس، يورغن 
 Magazine) دوتشلند  مجلة  الدكتوراه،  رسالة  من  مخترصات 
انيا، أغسطس-أيلول /2009، ص 23. Deutschland)، العدد 4، أ
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ــا عـــدو ال  ــ ــ أ ــداثــة، أو االعــتــقــاد عــ ــ مــع ا
ست  لــذلــك «فــاألصــولــيــة ل تھ  مــن محار بــد 
بالدين  لــالرتــبــاط  قة  طر ــ  إ سيطة  عـــودة 
استجابة مرعبة  ا  إ ــداثــة:  ــ ا ع  سابقة 
قامت  داثة  ا فمادامت  داثة.»1  ا تجاه 
قيقة  س الدين عن السياسة وإدعاء ا
ــ  ــش الــــديــــن  ــمــ ــ ــا دفـــــع الـــثـــمـــن  ــ ـــــان عــلــ
ــيــاة فــالــعــلــم نــــزع الــقــداســة  ــ ـــل جـــوانـــب ا
سان لنفسھ،  ء ثم سلم اإل ل  ة  ر و
داثة  ابرماس إ إعادة بناء ا لذا يدعو 
فلسفة  س ع  ول ــي  ذا ن  ب غم  باراد وفــق 
ن  والتباين ب باالختالف  إنھ اعتقاد   ، الو
ــس  ــا ولــ ــ الـــــــذوات وفـــتـــح أفــــق الـــتـــواصـــل بــيــ
فـــــــرض املــــنــــطــــق الــــــواحــــــد وعــــلــــيــــھ يــــجــــب أن 
و  تمع املتعدد و ش الديانات مع ا تتعا
ــســامــح ذلــــك أن « مــبــدأ  األخـــــذ بــمــوقــف الــ
ـــس ضــــد أصــــالــــة االعــــتــــقــــادات  ـــســـامـــح لـــ الـــ
قيقة،  ا ا  وادعا ية  الدي ياة  ا وأنماط 
ــة   ــســاو ــا، مــ ــشــ ــعــا بـــل يــجــب أن يــمــكــن 
قوق، ضمن الكيان السيا الواحد».2 ا

تم  ادي عشر من س عد أحــداث ا       
ــــــ الـــســـاحـــة  ـ عـــــــاد مـــــوضـــــوع الــــــّديــــــن بــــقــــوة إ
ــــــــاألخــــــــص قـــضـــيـــة  ـــــة لـــــلـــــنـــــقـــــاش�3 و الـــــفـــــكـــــر

اإلرهاب:  زمن  يف  بورادوري»،الفلسفة  «جيوفانا     1
اإلرهاب وإرث عرص التنوير، تر: زيد العامري 

www.iraqiaritist.com
2   هابرماس، الحداثة وخطابها السيايس، تر: جورج 
وت، الطبعة األوىل، 2002، ص 224. تامر، دار النهار للنرش، ب

عارصة  ان يف الساحة الفكرية ا 3   قام فيلسوفان كب
بتأليف عمل مشرتك حول أحداث الحادي عرش من سبتمرب 2001 
 ´ (Jacques Derrida)«ديريدا «جاك  الفرنيس  الفيلسوف  هما 
  (Jürgen Habermas) «اني «يورغن هابرماس والفيلسوف األ
بورادوري»  «جيوفانا  األمريكية  الفيلسوفة  الحوار  نشطت  ولقد 
غزى والسبب لحدوث مثل هذه الهجمات  محاولة االستفسار عن ا
يف  شرتك  ا العمل  وصدر  والبرشي،  الغربي  الوعي  عىل  ها  وتأث
نسخته االنجليزية تحت عنوان ”الفلسفة يف زمن الرعب“ وظهر 

ضوه  » ولــم يحسن منا ــ «اإلســــالم األصــو
ــ وال  ـــانـــب الــعــمــ ـــ الـــتـــعـــامـــل مـــعـــھ ال مــــن ا
بـــورادوري»  يوفانا  ســؤال « ففي  النظري 
ل يمكن اعتبار  » :Giovanna Borradori
ــــرب؟» رد  ــــ ـــإعـــالن عـــن ا ــمــات  ــ ــــذه الــ
ــلــمــة  حــــرب أقــــل إثـــــارة من  ـــابـــرمـــاس «إن 
ا  استعمل ــ  الــ ــيــة»،  صــلــيــ لــفــظــة «حـــــروب 
ــ نــــــــداؤه لــشــن  ــ ــ «جــــــــورج بـــــوش االبــــــــن» وحــ
ا خطأ جسيم  ر أ اب» تظ «حرب ضد اإلر
ة عملية،  ة نظر قيمية كما من ج من وج
ـــــؤالء  ـــ فــــإنــــھ يــــرفــــع  ــ ــــانــــب الـــقـــيـ ــــ فـــمـــن ا
ـــن األعـــــــداء  ــــــ مــــصــــاف املـــقـــاتـــلـــ ـــن إ ـــرمـــ ـــ ا
ـــرب ال  ـــ ــ فـــإن لــفــظ ا ــانــب الــعــمــ ــ ومـــن ا
ة  و الــعــدو شبكة عاملية ال  مـــادام  يص 
ــرب  ــ ــابــرمــاس لــم يــقــبــل ا ـــا».4  كــمــا أن  لـــ
ـــاب» فال يمكن  اإلر ة  باسم «محار املعلنة 
ــذا جليا   ر  ظ عــالج العنف بالعنف «و
ــ تحملھ عــبــارة «الـــدفـــاع عن  الــ الــتــنــاقــض 
يق  ا إال التض د  الديمقراطية» ال ما أر

ات املدنية»5. ر ع ا

ع  الــــصــــراع ال  ـــابـــرمـــاس أن  ــعــتــقــد       
ـــــن الـــــغـــــرب  ــــ ـــــا تــــقــــلــــيــــديــــا بـ صـــــــدامـــــــا حـــــضـــــار
ـــن مــجــمــوعــات  والـــــشـــــرق، بــــل إنـــــھ صــــــدام بـــ
ــــــــ الـــــبـــــلـــــد الـــــــــواحـــــــــد مــــــــن أفــــــــــراد  ــــة  ــــ مـــــســـ
شون  ع يــحــمــلــون قــنــاعــات عــقــائــديــة، قـــد 
بالفرنسية يف باريس بعنوان ”مفهوم 11 سبتمر“ عن دار النرش 
Galilée ونالحظ أن هابرماس يفرق ب اإلرهاب العابر للقارات 
والعنف الُقطْري فاألول عدمي فوضوي ال يمكن تربيره ال سياسيا 
التمييز  11 سبتمرب، ومنه علينا  اقرتن بأحداث  وال أخالقيا ولقد 
قاومة الفلسطينية مثال تعد ضمن العنف  ب العنف واإلرهاب، فا

رشوع، وهي توازي ما يقوم به الكيان الصهيوني أو أقل.  ا
4  Habermas et Derrida Jacques, qu’est-ce 
que le Terrorisme?, op.cit, p 17.
5  Habermas J, Une époque de transitions : 
écrits politiques 1998- 2003, op.cit, p 384.
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ــيــة، أو  ـــالـــدول الــعــر ــ مــجــتــمــعــات قمعية 
ا، لدرجة أن الصراع  أور ح ديمقراطية 
 Etatique «دوالتـــــــــيـــــــــة»  قــــــــوى  ــــن  بــــ ــــــأنــــــھ  و
الدولة  ذه  ية متطرفة داخــل  ات دي وحر
ــات  ــن حــر ــر لــنــا الـــتـــصـــادم بــ ـــا، أو يــظــ ـــ ذا
ــمــوعــات  ــ ــن ا ــيــة وأخــــــرى عــلــمــانــيــة، بــ ديــ
ــا  ــســيــجــ ـــلـــة لــ ـــيـــة والـــعـــلـــمـــانـــيـــة املـــشـــ الـــديـــ
ــر ضـــعـــف الــصــيــغــة  ـــنـــا يــظــ ، و ـــ االجـــتـــمـــا
ــ   الــعــلــمــانــيــة الــتــقــلــيــديــة ومــطــلــب الــتــفــكــ
ــي، فــالــدولــة القومية  ــعــد عــلــمــا مجتمع مــا 
املعتقد  ــة  حــر ع  فاظ  با تكتفي  الــيــوم 
ـــذا غ  ــة الــعــلــم و ــ حــر ــي  ــق الــقــانــو ــ وا
وديمقراطية  قــانــون  كــدولــة  ا  عل ـــاف، بــل 
املــعــتــقــدات  ــ جـــذور  ا  الــبــحــث عــن شرعي
ـــمـــوعـــات  ـــ ا ــســمــح بـــــإدمـــــاج  كــــذلــــك، وأن 

ياة السياسية.   ية  ا الدي

تكييف  ية  الدي موعات  ا وع   
ـــا  ـــ ــ ــــون مـــقـــبـــولـــة عـــلـــمـــانـــيـــا وعـــلـ ـــا لــــتــــ نـــفـــســـ
ا  س شرعية عقلية إضافة إ شرعي تأس
ض أن  ــ ـــذه الــشــرعــيــة يــفــ ــيــة ولــبــلــوغ  الــديــ
ــض  ــ ـــة، وتــ ــ وأســــبــــاب قـــو ــ ــ  تـــقـــوم عــ
عددي  ــام. ففي مجتمع  نا بــدور  الدولة 
ــن واملعتقدين  ــن املــواطــنــ ــب بــ يــجــب الــتــقــر
اإلطـــالق،  ن ع  ــ املؤمن بــديــانــة أخـــرى وغــ
ي ال  ا ايجا ا حيادية لكن حياد يح أ
ــة  املــقــار ــ  عمل عــ ــدة، بــل  بــاملــشــا تكتفي 
ــ  ـــانـــب الــديــ ــ ـ ـــل مـــن ا ــم، «فــيــتــقــدم  ــ بــيــ
ـــمـــا يــخــطــو  ــــــ اآلخــــــــر أي كـــال ـــي إ والـــعـــلـــمـــا

اب من اآلخر».1 لالق

1  Habermas, une conscience de ce qui 
manque, op.cit, p 11.

يــــــتــــــحــــــقــــــق بــــــــــذلــــــــــك تــــخــــفــــيــــف   
اف  ـــ االعـــ وتــحــقــيــق  العدوانية�2  ــنــة  ــ لــلــ
ل  ش لكن  حيادية  الــدولــة  املتبادل وتبقى 
ة  ي، و تضمن املعتقد وحر فعال وإيجا
التخ عن  ــ  إ املــؤســســات العلمية وتصل 
ـــل األطــــــراف وعـــدم  ــ مـــن  الــعــنــف الــســيــا
ـــوار،  ـــ ــــ مــبــدأ ا ـــام إ اإلكـــــــراه، «مــــع االحـــتـــ
ــ  ـــروج بـــــقـــــرارات شـــامـــلـــة تـــخـــدم مــصــا ـــ لـــ
ـــا بــــطــــواعــــيــــة»3،  ـــ ـــمـــيـــع، الـــــذيـــــن يـــقـــبـــلـــو ـــ ا
ـــ  ــ ـــــــ الـــتـــأمـ ـــــ مـــــن املــــغــــلــــق إ ــــتــــحــــرك الـــــو و

اور. ا

ــمــيــة  ـــي: (أ ـــعـــد الـــعـــلـــمـــا ــتــمــع مــــا  ــ ا   4-4
 ( ي والدي م العلما ن الف التواصل ب

 Société Post-Séculaire  /Postsäkularen 
Gesellschaft (G)  

ن الدين      حملت األنـــوار شعار الفصل ب
والـــــــدولـــــــة، بــــذلــــك ولــــــــدت الـــعـــلـــمـــانـــيـــة لــكــن 
ــابــرمــاس يدعونا الــيــوم إلعـــادة التفك  
ات  ا وسط التغ ا وآفاق ي العلمانية  ما
ال تدفعنا إ إعادة النظر  عالقة الدين 
ناك عــودة للدين   بالسياسة، علما أن 
ش  مــن تجي مثلما حــدث  السيا  قل  ا

 2 كان لهابرماس دور يف التخفيف من هذه الشحنات العدائية، 
يف  قضية اإلسالم  مثل:  الساخنة،  القضايا  األحد  معالجته  ففي 
أوروبا، أو بمسمى آخر التعدد الثقايف واإلسالم يف مجتمع «ما بعد 
العلمانية«، حذر هابرماس يف محارضة ألقاها بجامعة «تيلبورخ» 
بهولندا، من الطريقة االستفزازية والتحريضية التي أطلقها نائب 
عادي لإلسالم،  ت فيلدرز» من خالل فيلمه ا ان اليميني «خ الرب
اعترب  انه  ، إال  فرغم ما أبداه هابرماس من احرتام لحرية التعب
الفيلم عملية تحريض وإثارة، قد تجر عواقب وخيمة عىل العباد 

والبالد. 
3  Habermas  J, De l’éthique de la 
discussion, trad. Marc Hunyadi, Paris, éd, du Cerf, 
1992, p 17.
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ــس  ـــ انــتــخــابــات الــرئــ اإلنــجــيــلــيــة  سة  للكن
ــنــا يالحظ  ــي جــــورج بـــوش االبــــن، و ــ األمــر
سة  للكن املــتــصــاعــد  ــ  الــتــأثــ ــــابــــرمــــاس»  »
ـــ «الـــفـــضـــاء الـــعـــمـــومـــي». لــــذا يـــراجـــع مــبــدأ 
عود  سة والــدولــة، الــذي  ن الكن الفصل ب
ــذكــر أنھ  ــــا، و ــ أورو ية  ــروب الدي ــ ــ ا إ
ــن  ـــــســـــارع مــخــتــلــف بــ ــــتـــــدرج و ـــع الـ أخـــــذ طـــا
ذه الطبيعة العلمانية للدولة   الدول، و

ية بالتنفس. ما سمح لألقليات الدي

ــن  ـــســـامـــح بــ ــشــر قـــيـــم الـــ        لـــــذا طـــالـــب بــ
ام  اح األول  فع  ن،  واملتديّن ن  العلمانّي
ــ  ــيــح و ــ ــن والـــعـــكـــس  قـــنـــاعـــات املــتــديــنــ
أن  ــا ولـــو  ــ بــدايــ العلمانية مــنــذ  ا  شر قــيــم 
ابرماس  نا يذكر  جيا. و ي تدر ذا األمر يأ
أردنـــا تجّنب  فيقول: «فـــإذا  خھ  بتار الــغــرب 
ضارات يجب أن يتذكر الغرب  ن ا حرب ب
ورة  ية للس دلية الغ املن صائص ا ا

ا»1.       اصة بالعلمنة  أورو ا

ــ  ــســ ــــ الــــــدولــــــة أن  ــ ــــس فــــقــــط عــ      ولــــ
ماعات  ا، بل كذلك ع «ا لتكييف نفس
ـــم مـــــع الــــنــــظــــام الـــقـــائـــم  ـــ ـــ ـــيـــة أن تـــ الـــديـــ
ــــيــــاة الــــســــائــــدة، بــل  ــ ــ ـــقـــة ا وتـــتـــفـــق مــــع طـــر
العلمانية  الشرعنة  ب  ت أن  ا  يتوجب عل
ا  ـــ تـــقـــوم عل لـــلـــدولـــة داخـــــل املـــقـــدمـــات الـــ
ــا.  ــ بــاد مــن  كــمــبــدأ  ا  عتمد بــل و ا،  عقيد
 John Rawls «ــذا ما شغل «جــون رولــز (و
الــســيــاســيــة»)2، لقد  الية  ــ كتابھ: «اللي  ،

1  Habermas  J, L’avenir de la nature 
Humaine, vers un eugénisme libéral, Tr ; Christian 
Bouchindhomme, Gallimard, 2002, p 149.
والتعدد  العلمانية  الدولة  حول  هابرماس،      2

العقيدي، أي دور للدين؟، مجلة فكر وفن، سبق ذكره، ص .65

ونوا  لي ن  املتدين من  رولــز»  ط «جون  اش
م  ناد الــــرأي الــعــام اس ــ وســـط  ن  مقبول
ــ قــاعــدة  ــا لــكــن عــ ــ ــ مــقــدمــات يــؤمــنــون  ـ إ
ــــــاجــــــيــــــة» Argumentation، ولـــــو أنـــھ  ــــــ »
ـــاب املــنــاصــب الــعــلــيــا   ـــ ــ أ يــتــحــفــظ عــ
ــونــوا  ــم أن يــ ــ الــــدولــــة، عــنــدمــا يـــفـــرض عــلــ
االجتماعية  م  مواقع ساسية  ن  علماني

عث الشقاق. القادرة ع 

 ،Rawls «ابرماس» رأي «رولز       يوافق «
ــــ مــكــســب  مـــطـــلـــب حـــــيـــــاديـــــة الــــســــيــــا ألن 
ة  حر مـــزدوجـــة،  ـــة  رؤ ــنــاك  أن  إذ  ي  علما
 Société Civile ــي  تمع املــد ــ ا واســعــة 
، ألن  السيا تمع  ا ا تضيق داخــل  لك
ية فمثال  تــقــوم ع قــواعــد غ دي الــدولــة 
ا العلم  ن تدخل االدعــاءات ال يقدم «ح
ــ صــــراع، فــان  ا اإليــمــان  ــ يقدم وتــلــك الــ
تقّرر  ال  العالم  رؤى  اتجاه  ا  بحياد الدولة 
ذه الفئة أو تلك»3،  دا إطالقا ل موقفا مؤ

ة املعرفة.  بل تقف مع حر

ـــابـــرمـــاس يــخــتــلــف مـــع «رولـــــــز»       لــكــن 
فيصرح:  ية  الدي ماعات  ا ع  شديد  ال
ــــون  يــــ أن  ــــ  ــــــ إ أمــــــيــــــل  ــــصــــيــــا،  ــــ ـــــ  «لـــــكـــــ
ــــال الــعــمــومــي  ـــ ـ ــــ ا ـــ  الـــتـــواصـــل الـــســـيـــا
انت  ــمــة، وكيفما  مــســا ــل  أمـــام  مفتوحا 
بالتعب  الــســمــاح  إن  ا  ستعمل ــ  الــ اللغة 
ــال الــعــمــومــي،  ــ ـ ا ـ ــيــة بــحــتــھ  عــن آراء ديــ
ــن ما  ــص بــ ــ الــ ال يتطلب ضــــرورة فــصــل 
ــعــد  ـــتـــمـــع مــــا  ـــ ـــ ودنــــــيــــــوي»،4 «فـــا ــــو ديـــ

مصدر  اإلنسانية،  الطبيعة  مستقبل  3   هابرماس، 
سابق، ص 127.

4   هابرماس، حول الدولة العلمانية والتعدد العقيدي، 
أي دور للدين؟، فكر وفن، سبق ذكره، ص .66
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ــابــرمــاس»  ــي»، الـــذي يــدعــوا إلــيــھ « الــعــلــمــا
ــو ال  ـــ أرضـــــھ فــ ــســامــح بــحــضــور الـــديـــن  مــ
ــ الــــرأي الــعــام وقـــدرتـــھ ع  ــانــتــھ  ــغــفــل مــ
ة  صعو ابرماس  يــدرك  باملقابل  كھ،  تحر

تمعات اإلسالمية1.  األمر  ا

ية  ــمــاعــات الدي ــ ــحــة لــ ــا دعــــوة صــر ــ      إ
ـــو أمـــر  ـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــ ــ ـ ــــ ا النــــخــــراط 
مـــقـــبـــول شـــــرط عـــــدم مـــمـــارســـتـــھ الـــعـــنـــف أو 
ــــة نــــظــــر الـــــدولـــــة  ــ مـــنـــطـــق اإلكــــــــــــراه «مـــــــن جــ
ـــيـــة ال  ـــمـــوعـــات الـــديـــ ـــ الـــيـــة، فـــــان ا ـــ الـــلـــيـــ
ا باملعقولية إال إذا نبذت العنف  ع يمكن 
ا  قة مقصودة وأن     ال تفرض حقائق بطر
أو  ا،  أتباع تحرض  أن  أو  بالقوة  اإليمانية 

ة.»2 عمليات انتحار م للقيام  ن وع

ن موقفا  ابرماس من املتدين تظر       إذن ي
ض   ــ ــــــذا « املــــوقــــف املــــتــــحــــّرر يــفــ مــتــفــتــح و
وانب  ا ــي  ثــال ا  تفك ن  املؤمن جــانــب  مــن 
املــتــعــددة  املــواطــنــة  م وســـط مجتمع  ملوقع
 .Citoyenneté Multiculturelle الثقافات

يــبــذل  أن  الــــــضــــــروري  مــــن  أوال:   ×  
ـــودا لـــتـــجـــاوز الـــتـــفـــاوت  ـــ مـــجـــ ــــ الـــديـــ الــــو
ـــيـــة األخــــــرى  ــــمــــاعــــات الـــديـــ ــــ ـــ مـــــع ا ـ املــــعــــر
والــــــــــذي يـــحـــصـــل كـــــذلـــــك بـــفـــضـــل االلــــتــــقــــاء 

بالطوائف والديانات األخرى. 

ساير  ذا املوقف أن  × ثانيا: ع   
ـــار  ــــ تـــحـــتـــفـــظ بـــاالحـــتـــ ســـلـــطـــة الــــعــــلــــوم الــــ

ما للمعرفة ع العالم.  ا

صدر، ص .67 1   نفس ا
2  Habermas  J, L’avenir de la nature 
Humaine, op.cit, p 151.

ــــذا املــوقــف         × ثـــالـــثـــا: البــــد أن يــنــفــتــح 
ذه  ة،  الدستور ق  ا دولــة  ات  أولو ع 

ة.3   ند إ أخالق دنيو س ات ال  األولو

ــــابــــرمــــاس»  ــــ يــــدعــــو « ـــ ــــم أكـ      وإلدمــــاجــــ
ـــ أن  ــ ـــ لــلــعــقــل، وعـ ــ ام أكـ ــــ ــن الحــــ املــتــديــنــ
القبول  ع  قـــادرة  ية  الدي الــفــروض  ون  ت
وتتخ  تتعقلن»  أن  «أي  عقلية،  ــســمــات 
عــن االدعـــــاء بــامــتــالك اإلطــالقــيــة، باملقابل 
ــ الــعــالــم اإلســالمــي  ــ الــدولــة العلمانية  عــ
ع  عمل  تــقــدم حسن نية و الــغــرب أن  أو 
ــابــرمــاس  ـــنـــا يـــقـــدم  ــــوار. و ــــ فــتــح طــــرق ا
كية املسلمة  أملانيا  الية ال مثاال عن ا
ش  ع ا غ مسموعة و ال ال تزال أصوا
ا األم والثقافة الوطنية،  ن ثقاف ن ثقافت ب
لــذلــك ع الــغــرب أن يتوقف عــن سياسة 
الذي ينعت  ش واالحتقار  م «ال ش.  م ال
ود  سنوات  ن ال زوم بھ الغرب دائما امل

ن اليوم.»4 يات واملسلم الثالثي

تم  ادي عشر من س عد أحداث ا        
اب  رة اإلر ابرماس» التأمل  ظا حاول «
ش،  م لل يجة  كن ه  اعت والـــذي   ، العال
ــــعــــدام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، إضــافــة  ــ وا الــتــفــقــ

يف  نرش   ،» واإليمان  عرفة  ا  » هابرماس:  3   يورغن 
كتاب « مستقبل الطبيعة اإلنسانية «، مصدر سابق، ص 127. 

 nature… », p 153. Vgl.  - Voir aussi « L’avenir de la
 « Glauben und Wissen », S : 14-15.

النقدية  الفلسفة  التواصل يف  „مذهب  عن:  محمد األشهب،  نقال 
يف  الدكتوراه  شهادة  لنيل  تخرج  رسالة  هابرماس”،  ليـورغن 
بناني، وحدة  لحكيم  العرب  عز  الدكتور  إرشاف  تحت  الفلسفة، 
غرب،  ا فاس-  جامعة  الفلسفة  قسم   ، لتفك وآليات  فاهيم  ا

نوقشت بميزة مرشف جدا سنة 2008، ص398. 
4 G-Hattois, M-WeyemBergh (Editeurs), 
Richard Rorty, Ambigüités et limites du poste 
modernisme, libraire philosophique J-VRIN, France 
1994, p 15.



ــــات                                                  أحمد عطار ــــ ــــدراسـ ــــ ــــالمــــــــي                 الـ ــم اإلســــ ــعــال ــرمــاس وال هــاب

مجلة                                                                                                                                                                                          العدد األول جولية 2012                               76

ــتــمــعــات اإلســالمــيــة  ــ ــة تــأقــلــم ا ــــ صــعــو إ
ــســارعــة، بــل فــائــقــة الــســرعــة،  مــع حــداثــة مــ
ــبــة  ــوم بــــازدواجــــيــــة غــر ــتــمــع مــحــ ــ فــظــل ا
ــســارع ال يصاحبھ  تــحــديــث مــ ومــتــنــاقــضــة، 
ــداثــة  ــ ـــن ا

ّ
ـــداثـــة، فــلــم ُتـــوط ـــ ــــ لــقــيــم ا و

ــيــمــنــا   اث والــتــقــلــيــد مــ ـــ ــاملــقــابــل ظـــل الـــ و
ن، مما  النقيض مع  شــاذة  خية  تار حالة 
ــــــذا ما  ـــة «و ـــّو ُ ـ ـــ الــ ــب تــمــزقــا شـــديـــدا  ســ
ال  الــبــلــدان األصلية  ــ  تھ  ستطيع معاي
ظة  ال منذ  اإلسالميون  ــؤالء  ا  إل ت  ي
م  جذور سارع  امل التحديث  ا  ف مّس  ال 

عمق»1.

ـــابـــرمـــاس»  ـــة أخــــــرى يـــرجـــع «        ومـــــن جـــ
ـــ أنـــھ مـــرض مــن أمـــراض  عــنــف األصــولــيــة إ
م�2  مجتمعا داخــل  عدامھ  ا بل  التواصل 
فـــقـــمـــع األنـــظـــمـــة  ثــــانــــيــــا،  أوال ومـــــــع الـــــغـــــرب 
ى  الك الـــدول  غالبا  ــا  تــرعــا ــ  الــ بدة  املس
ــم داخــــل الــنــظــام والــعــالقــات  وســــوء الــتــفــا
ـــعـــدام الــثــقــة املــتــبــادلــة  االجــتــمــاعــيــة، زائــــد ا
ا موصلة إ دائــرة العنف، «إضافة إ  ل
، وتضعضع  تراجع قدرة اإلدماج االجتما
مصدر  اإلنسانية،  الطبيعة  مستقبل  هابرماس،    1

سابق، ص 124.
(الفضاء  بعنوان:  التواصل  حول  ملتقي  يف     2
جتمع  ا الديني،  السيايس،  لقاء  غاربية،  ا البلدان  يف  العمومي 
 ،2011 مارس   17 إىل   15 من  االتصال  وتكنولوجيات  دني،  ا
تطبيق  عن  األساتذة  بعض  تكلم  بوهران، الجزائر)،   CRASC
مما  اعقد  سألة  ا لكن  غاربية  ا جتمعات  ا عىل  هابرماس  أفكار 
فاهيم  ا فيه  تختفي  حداثية  قبل  مجتمعات  ألنها  عليه  تبدو 
ؤسسة للفضاء العمومي الحر إضافة إىل حداثة العهد  قوالت ا وا
Processus Démocratique وأخالقياته الديمقراطي  بالسلوك 
ضعف  للعقل،  احرتام  عدم  مع   ،Éthique de citoyenneté 
لم  ألنه  التواصل  أرضية  هشاشة  إليه  تضاف  عارض،  ا اإلعالم 
وحتى  العام  جال  ا اختفاء  ا  وأخ الهوية،  إشكالية  يف  يحسم 
بسبب  مسحوقة  تكون  تكاد  الفردية  أن  علما  الخاص،  جال  ا
جال العام والدولة لم تنضج  قابل فإن ا القبلية والعشائرية، با
دني مازال لم يرق  جتمع ا ؤسساتية بل حتى ا بعد لتبلغ درجة ا

لدرجة الوعي الذاتي. 

ــن،  ــن املــواطــنــ ــ بــ ــســ ــس الــ قـــاعـــدة الــتــجــا
ــر  ــ فـــفـــي دولــــــة وطـــنـــيـــة مــــحــــدودة الـــفـــعـــل ا
ة  تــزداد صعو ماعية،  ة ا و ال ومزعزعة 

ا ع املشروعية»3.  صول ف ا

ـــزة بل  ـــابـــرمـــاس» حــلــوال جـــا     ال يــقــدم «
طـــــرقـــــا مــــــؤديــــــة، يـــمـــكـــن تـــفـــعـــيـــل الــــتــــواصــــل 
ــب  املــعــطــل بـــإذابـــة االرتــــيــــاب املـــتـــبـــادل املــســ
ة  س النظر ن الناس، كما  يار الثقة ب ال
سداد  العقل  التواصلية لتجاوز حالة اال
الثقافية والعرقية  التعددية  بقبول  ي  الغر
ــــات الـــعـــامـــة  ــــر ــــ ـــز ا ـــعـــز ـــ  ــــيــــة، عـــ والــــديــــ
ــصــوصــيــة  ــ ام ا ـــــ ـــــ إطـــــــار احـــــ ــــفـــــرديـــــة  والـ
ن  مدعو ن  املواطن إن  لألقليات.  الثقافية 
عددية  ع  منفتح  ك  مش عقل  لتحكيم 
ي واإلسالمي). ن»4 (الغر انب رؤى العالم ل

ّ سياستھ  غ ُ ل ذلك سيجعل الغرب         
ــاب يخفي  ــ ـــو  ــضــارات (و ــ مــن صـــراع ا
ــ «الــتــواصــل األفــقــي»،  ــ املـــاديـــة)، إ املــصــا
ـــ الــــتــــواصــــل ســـوى  ــ ـــــابـــــرمـــــاس» ال يــــــرى  »
ن،  انب ا ن  الفاصلة ب وة  ال لــردم  مدخال 
السابقة Préjugés ملـــــا قبل  ام  لألح وإزالـــة 
ن معا «و املرحلة ال نحن  انب م ل الف
عد لنا إال األمل بحيلة العقل. وأنھ  ا، لم  ف
 ،5« التفك ع  قـــدرة  ر  نظ أن  علينا  بــات 
ام  الثقافات، االح ن مختلف  ب ب  فالتقر
ــصــوصــيــات، وتــدعــيــم قــضــايــا  ــ املـــتـــبـــادل لــ
ــ الــعــالــم الثالث  ــات والــديــمــقــراطــيــة  ــر ــ ا

اصل. ن ا مخرج للغ
3 Habermas J, Après l’état-nation, op cite, p 77.
مصدر  اإلنسانية،  الطبيعة  مستقبل  هابرماس،    4

سابق، ص 128.
صدر نفسه، ص 125. 5  ا
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ــ خطوة  ــســامــح الــديــ ــوم الــ عت مــفــ        
ناقصة إذ لم يكن إال تقليم الدولة ألظافر 
ن ظلت  ية املتنازعة،  ح ماعات الدي ا
ا املغلق تنظر إ  عتصم  برج ل فرقة 
سالم  ــعــدو أن  ــا نــظــرة اإلقـــصـــاء وال  ــ غــ
تـــحـــت فـــــرض تـــصـــاعـــد الـــــدولـــــة الــعــلــمــانــيــة، 
ــوادث  ــ ت ا ــش وقــد أثب ش  عا و إذا  ف
دئ  امل ــذا  صالحية  عــدم  مــدى  خية  التار
ــــ يــبــعــث  ـــــي فـــــرصـــــة حــــ ـــــاد تـــــأ الــــــــــذي ال يـــــ
الــعــنــف مـــن عــقــالــھ ونـــــراه الـــيـــوم يــتــصــاعــد، 
ـــيـــة مـــنـــذ اإلصــــــالح  فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــر
الدي لم تقم إال بتأجيل أو تجميد الصراع 

دون عالجھ.

ــــابــــرمــــاس «مــجــتــمــع  ــــ يـــتـــصـــور  ــــ األخــــ     
  Multiculturalisme«الثقافية التعددية 
ــش  ـــســـمـــح بــتــعــا أنـــــــھ  تـــركـــيـــبـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ـــــ وتـــــتـــــجـــــاوز الـــعـــلـــمـــانـــيـــة  ـــي والـــــديـــــ الـــعـــلـــمـــا
عد العلمانية تلعب فيھ  الكالسيكية إ ما 
مة  ا ــايــدة  ــ ا دور  ــة  الــدســتــور الــدولــة 
ــ نــفــس الــوقــت  ا  ــا لك ــ ملــرجــعــيــات مــواطــنــ
أحد  » واستقالليتھ  العلم  ة  ر الــراعــيــة 

ـــــذا ال  مــــبــــادئ الـــــدولـــــة الــــعــلـــمـــانـــيـــة. ولــــكــــن 

ــابــرمــاس  يــجــد لـــھ تــرجــمــة مــعــقــولــة حــســب 

ية  الدي للقناعات  اف  ــ إال عندما يتم االعــ

ا  ع يمية مختلفة، والكف عن  س لة ا بم

بالالعقالنية»1. 

ــ الفلسفة  ا عــ ــ ــابــرمــاس كــثــ ــعــول          
وّحد للديانات 

ُ
ك امل ل العقل املش

ّ
ف ُتمث

حمودي، اإلشكالية السياسية للحداثة،  1   عيل عبود ا
مرجع سابق، ص 358.

ـــلـــيـــة تـــقـــوم  ــــا «تــــقــــديــــم أخـــــــالق  ــــمــــقــــدور و
».2 فبحكم  ـــ ــ مـــبـــادئ الــعــقــل الـــتـــواصـــ عــ
ــا  ــا لــلــعــديــد مـــن املـــعـــارف وانــفــتــاحــ ــ مــالمــســ
م  ف من  ستمكننا  االجتماعية  العلوم  ع 
ــا  ــ ــخــيــ ـــســـانـــيـــة، كـــمـــا أن تــار الـــعـــالقـــات اإل
ـــون مــلــتــقــى ثــــقــــافــــات مــخــتــلــفــة،  ـــ لـــتـــ تـــصـــ
ــذا الــنــقــاش والــتــواصــل  مما قــد ينجر عــن 
مازالت  سانية  إ لية  لقضايا  ي  سا إ إثــراء 
ـــســـان  ــالــديــمــقــراطــيــة، حـــقـــوق اإل مــقــلــقــة: 

األصولية والعنف.

خالصة:

ــ  ـــن  ـــ الـــتـــجـــارة الـــعـــاملـــ ـــيـــار بـــر ـــ ـــــان ا      
ب املباشر إلعادة  تم الس ادي عشر س ا
السالم  حول  أطروحتھ  ابرماس   تفك 
ــ الــدائــم ومــنــھ فــكــرة فــضــاء عمومي  الــعــالــ
ـــ خضم   1996 ــا ســنــة  ــشــر ـــ  ــ الـــ عــالــ
ــ صــدور  ــ ســنــة عــ االحــتــفــاالت بــمــرور مــائــ
ــــــانــــــط» «مـــــــن أجـــــــل ســـــــالم دائـــــــم»  كــــتــــاب «
الــتــواصــل  أرجـــعـــت فـــكـــرة  ــمــات  ــ إال أن الــ
ـــــ «إعــــــادة  ـــــ نــقــطــة الـــبـــدايـــة مـــمـــا دفـــعـــھ إ إ
ــھ الـــتـــواصـــل أمــــام الــعــنــف  ـــ نــظــر ــ  الــتــفــكــ
ــ مــن  ــــك الــكــثــ

ّ
ــــ الــــعــــالــــم».3 وشــــك املــــفــــرط 

ــــــان فــكــرة  ــــ األذ ــا وأعـــــــادوا إ ــ ــن فــ الــبــاحــثــ
ل  «صمو ا  حلل كما  ــضــارات»  ــ ا «صـــدام 
ن  ح  Samuel Huntington ــيــغــتــون»  ــنــ
ـــدث  ـــ جـــعـــل مــــن تــــنــــازع االيـــديـــولـــوجـــيـــات ا

وتعدد  الفلسفة  حياد  بناني:  لحكيم  العرب  عز     2
يورغن  عند  الحق  فلسفة  الجماعي،  الكتاب  ضمن  القيم، 
هابرماس، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط، ط1، 

غرب، 2008، ص 118. ا
3  Habermas et Derrida Jacques, qu’est-ce 
que le Terrorisme?, op.cit, p 17.
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ــغــض الــنــظــر عـــن األســبــاب  ــلــل الـــقـــادم  ــ ا
ولو  ية  أو دي انت  ا اقتصادية  تحرك ال 
ري  م، فا أن املؤشر االقتصادي يبقى األ
ان  ول  الب األخص  و الطاقة  ع  املنا وراء 

 الغالب بؤرة التوتر الدائمة. 

ـــــل  مــــــــع «صـــــمـــــو ـــــــابـــــــرمـــــــاس  ــــفـــــق  يـــــتـ ال       
اإلسالمية   ضارة  ا أن  من  يغتون»  ن
الوحيد  املنطق  وأن  للغرب  ديد  الــعــدو ا
ن اعت  و التصادم  ح ن  ضارت ن ا ب
ــش  ــشــو ــب الــ ــســ ــابــرمــاس الـــصـــدام نــتــج 
 « ــ اتــيــ ــ ــ الــتــواصــل وإعــــالء «الــفــعــل االســ
» املــغــيــب تــمــامــا  ـــ مــقــابــل «الــفــعــل الـــتـــواصـــ
ـــ الـــغـــايـــة  ـــ عـــ ـــ املـــبـــ اتـــيـــ ـــ فـــالـــفـــعـــل االســـ
يمنة  و السيطرة وال دفھ  النفعية يجعل 
حــيــث يــقــابــل ذاتـــــھ مـــع اآلخـــــر مـــن حــيــث أن 
ــســلــط  ــــو مــــوضــــوع لـــالســـتـــغـــالل والــ اآلخــــــر 

ي».  ذا بالضبط منطق «العقل األدا و

ــ أو  ــقــة مــعــامــلــة الــغــرب لــلــضــوا     إن طــر
ومة بمنطق  لــم تتغ وظــلــت مح ــامــش  الــ
وار ومن سوء حظ العالم  س ا الغلبة ول
اإلســـــالمـــــي أنـــــھ وضـــــع كـــمـــوضـــوع لــلــســيــطــرة 
و  ــلــة. أمــا الــيــوم ف ات طــو ــ واالســتــعــمــار لــفــ

سية:  ل رئ يواجھ ثالث مشا

ذه  ول  ا الب م أوال: غناه باملواد األولية أ
الب  أمـــام ت ـــ نقمة  إ تــحــولــت  ــ  النعمة الــ

سية.  ات العاملية املتعددة ا الشر

سارع للتحديث والعوملة  ساح امل ثانيا: االك
ـــســـان  ــــة إ ــــو ــــ  الـــــــذي احـــــــدث اضــــطــــرابــــا 

العالم اإلسالمي. 

ة الديمقراطية وتصاعد  ثالثا: ضعف التجر
ياة السياسية.  أزمة الشرعية  ا

ـــــابـــــرمـــــاس الــــــغــــــرب وحــــــده  يـــحـــمـــل       وال 
و مدرك كذلك ملدى الضغط  املسؤولية ف
ـــ لــقــاء  ـــابـــرمـــاس  ـــعـــرض لـــھ يـــقـــول  الـــــذي 
 : تم ر من أحداث س عد ثالثة أش في 
ر والحظت  ر أكتو اتن»  ش «لقد زرت «م
س  غ كب  الواليات املتحدة فاألحاس
انت شديدة والتضامن والشعور بالوحدة 
ارثة»1، عند  ال بثقل  شعرت  ا  وحي قــوي… 
ابرماس لتفعيل فلسفة  يدعو  د  ا ذا 
ــــم من  ـــرج األ ـــ ــا ا ــ ــ يـــرى فــ الــتــواصــل الــ

اصل. سداد ا اال

1   Habermas J, Une époque de transitions: 
écrits politiques 1998- 2003, op.cit,  p 357.
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دور الفلسفة في براديغم التواصل

لدى يورغن هابرماس

الدكتور محمد األشهب1

تقديــم 

ـــ  بـــا ــــــابــــــرمــــــاس شــــــــأن  شــــــــأن  إن   
الــفــالســفــة الــكــبــار الـــذيـــن ســبــقــوه، البـــد أن 
ــ  الـــفـــلـــســـفـــة  ودور  ــــمــــيــــة  أ عـــــن  ــــســــاءل  يــــ
عــــصــــره، خـــاصـــة وأن الـــعـــصـــر الــــــذي عـــاش 
ات  فيھ عرف سلسلة من التحوالت والتغ
: سياسية واقتصادية  ات  ع عــدة مستو
ذه التحوالت نذكر   م   واجتماعية، ومن أ
تمع الرأسما  ة، وتطور ا : اندحار الناز
دورا  الـــــعـــــلـــــم  فـــــيـــــھ  يــــلــــعــــب  أصــــــبــــــح  ـــــــــــذي  الـ
ــ وتــراجــع  ــيــار املعسكر الــشــر ــ حــاســمــا، وا
حدة  وارتــفــاع  الكالسيكية  اإليديولوجيات 
ن،  القرن الواحد والعشر العنف  مطلع 
ستمولوجية  ناك تحوالت إ ذا  ادة ع  ز
ى  ساق الفلسفية الك يار األ تمثلت  ا
ما  ــ فكر  إ يقي  ميتاف واالنــتــقــال مــن فكر 
ــان  ـــذه الــتــحــوالت  يــقــي. جـــل  ــ ــعــد مــيــتــافــ
وما  الفلسفة.  ية  ما ع  مباشر  تأث  ا  ل
ا فالبد أن  دام أن الفلسفة  ابنة عصر
ا.  ف م  سا وأن  القائمة  التحوالت  ساير 
ة  ا من خالل األجو فالفلسفة تك قيم
ـــاالت املــطــروحــة   ــا عـــن اإلشـــ ــ تــقــدمــ الــ
ية  س للفلسفة ما ذا، ل ا. واألك من  زم
شك  ذا فأن تتفلسف، معناه أن  ثابتة، ول

غرب  عارصة: ا 1 باحث يف الفلسفة ا

ــــ مــشــروعــيــة  ــ  ــ ــ ـــ الـــفـــلـــســـفـــة، وحــ ــ ـ مـــعـ ـــ
ساؤل عن  ذا املنطلق، فال ا، ومن  وجود
ــن،  الــرا الــوقــت  ــ  ا  مي وأ الفلسفة  دور 
ـــا.  ـــ ـــيـــ ـــا ومـــا ـــ ــــــســــــاؤل عــــــن مـــشـــروعـــيـــ ــــــو 
عد من أملع فالسفة  ابرماس كفيلسوف  و
الفلسفي  م  ال ذا  حمل  ن،  العشر القرن 
م الذي يتعدى   مشروعھ الفلسفي ال
ــــن كــــتــــابــــا، حـــيـــث خـــصـــص كـــتـــابـــات  ــــعــــ األر
ــم/  ــــذا الــ ــة  ـــ مــبــاشــرة ملــقــار مــبــاشــرة وغـــ
السؤال، الذي سنحاول تناولھ  انطالقا من 

ال التا :  اإلش

ــا  ــ ــــ ضـــــوء الــــتــــحــــوالت املــــشــــار إلــ  
أعــــــاله، مـــــاذا تــبــقــى لــلــفــلــســفــة أن تــفــعــلــھ  
عند  الفلسفة  ــمــة  ؟ ومـــا مــ ــابــرمــاس  زمـــن 
ــــــل فـــعـــل الــفــلــســفــة  ــــــذا الـــفـــيـــلـــســـوف ؟ و
ـــان  لــــم تـــتـــخـــذ عــــنــــده شـــكـــال مــخــتــلــفــا عـــمـــا 
ال  ى،  ــ الــكــ بالفلسفة  ــ  ـ املـــا ــ  ــ  ــســ
سيان ؟ وما  مالمح  أصبحت  عداد ال
ـــديـــد عـــنـــده ؟ ومــــا الـــفـــائـــدة من  ـــ ــل ا الــشــ
الفلسفية  ـــســـاق  ــيــار األ ــ ا ــعــد  الــفــلــســفــة 
 Maître ؟ الفالسفة  كبار  وسقوط  ى  الك
penseur -  وأي دور يمكن أن تلعبھ  زمن 
عة الوضعية  يمن فيھ العلم والتقنية وال
غرافية املعرفية  ؟ وما موقع الفلسفة  ا
للفلسفة أن تلعب  ــل يمكن  ؟ و املعاصرة 
ــ الــــــذي يـــحـــدد أمـــاكـــن  ــ ـــ األعــــ دور الـــقـــا
ـــانـــط، أم  ــــان عــنــد  املــــعــــارف األخــــــرى كــمــا 
ـــو الــــدور  ـــ ؟.مـــــا  ــ ـ ـــا مـــجـــرد وســـيـــط تـــأو ـــ أ
ــــ ظــل  الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تــلــعــبــھ الـــفـــلـــســـفـــة 
تمعات املعاصرة  عرفھ ا االنفتاح الذي 
 ، ــ ـــ ســيــاقــات الــفــضــاء الــعــمــومــي الــســيــا
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ــ  ــــل لــلــفــلــســفــة تــأثــ ــ ؟ و ـــا بـــوي والــثــقــ ـــ والـــ
ذه الفضاءات ؟. وكيف يمكن  مبـاشر  
م  سا للفلسفة،  زمن الرعب Terror أن 
ن الثقافات والتقليل   تحقيق التواصل ب

من حدة العنف ؟

ال  ساؤالت،  ال ــذه  لإلجابة عن   
ف دور الفلسفة  عر تصب  اتجاه إعادة 
ــــابــــرمــــاس  ـــــــن، خــــصــــص  ـــــ الــــعــــصــــر الـــــــرا
مباشر  ــل  ــشــ ــا  ــ مــقــاالت تــنــاول فــ سلسلة 
ـــ إحـــاالت  ـــذا الـــــدور لــلــفــلــســفــة، إضـــافـــة إ
أخرى غ مباشرة متضمنة  ثنايا األعمال 

الفلسفية األخرى. 

ــــــابــــــرمــــــاس مـــــنـــــذ كــــتــــابــــاتــــھ    نـــــجـــــد 
ـــم  ـــــــــذا الـــ ــــ ـــشـــغـــال  ، مـــ ــــــــــــ الـــفـــــــلـــســـفـــيـــة األو
الـــفـــســـلـــفـــي. فـــفـــي كــــتــــاب «مـــــالمـــــح فــلــســفــيــة 
ل سؤال  وسياسية « افتتحھ بمقال ع ش
بعھ  لي ؟(1)،  الــفــلــســفــة  مـــن  الـــفـــائـــدة  مـــا   :
ـــ كــتــابــھ حــــول مـــاركـــس تحت  بــمــقــال آخــــر 
ـــ املــاركــســيــة  ــف الــفــلــســفــة  ــعــر عـــنـــوان « 
ز عقدا من الزمن  «(2)، ليتوقف مدة تنا
ــــ كـــتـــابـــھ « األخــــــــالق والــــتــــواصــــل «  لـــيـــعـــود 
الــذي افتتحھ بمقال تحت عنوان « إعــادة 
سيواصل  كما   (3).» الفلسفة  دور  ف  عر
ـــ كــتــابــاتــھ  ــابــة حــــول املـــوضـــوع نــفــســھ  الــكــتـــ
نـاول وضعية الفلسفة  املتأخرة، حيث سي
ــ كتابھ  انط «4)  عد  يقا مــا  ــ «امليتـاف
يقي « وأيضا «حدود  عد ميتاف « الفكر ما 
 »  » يــر  ــ والــتــ قيقة  ا  » ــ   (5)» الفلسفة 
شر  الــرعــب «(6) الـــذي  زمــن  ــ  والفلسفة 

 . ن عد أحداث  ش

يــقــي(*1) املــطــلــق  ــ ـــ نــقــد الــفــكــر املــيــتــافــ  -1
ا أملانيا  شتھ للتحوالت ال عرف بحكم معا
ـــابـــرمـــاس مـــن مـــنـــاخ االنــفــتــاح  ــســتــفــيــد  ســ
ــ  ــــنــــخــــرط  .كـــــمـــــا ســــ ـــــ ــــ والـــــســـــيـــــا الــــثــــقــــا
ذا االنفتاح بفلسفتھ  ز  عز مة   املسا
الــنــقــديــة. لــقــد تم فــيــلــســوف فــرانــكــفــورت 
ذا ما يجسده  بحس نقدي تجاه عصره، و
و حينما يفكر  مھ للفلسفة أيضا، ف  ف
و يفكر أوال ضد نمط  مة الفلسفة ف  م
ــ أملانيا  الـــذي ســاد  الفلسفي  التفك  مــن 
الذين  الفالسفة  ن  ب ومــن  لعقود متعددة. 
ان  يدجر. فــإذا  أش إ مارتن  م  ساجل
ذا األخ قد وجد  مع الكينونة رافدا 
لــلــمــســاءلــة الــفــلــســفــيــة، وضــــــرورة اســتــعــادة 
ــابــرمــاس  ــحــة لــســؤال الــكــيــنــونــة، فـــإن  صــر
ـــبـــدأ مــــن جــــــواب أدورنــــــــو : عــــن الـــســـؤال  ســـ
ــواب  ــ ــ  ـــذا الــتــبــ ــســتــغــرب لـــ نــفــســھ. وال 
ء  ــ ــعــلــم الــ ــابــرمــاس قــد  أدورنـــــو مــا دام 
ان مساعدا لھ «  الكث من أستاذه حينما 

1 *- Puisque le concept de la 
métaphysique s’emploie dans différents 
sens d’un philosophe à l’autre, de 
    Platon à Heidegger, je veux citer la 
définition Habermasienne pour l’exclusion 
de certaines 
    ambigüités. « J’appelle métaphysique 
la pensé d’un idéalisme philosophique qui 
remonte à Platon et   
    se prolonge jusqu’à Kant, Fichte, 
Schilling, et Hegel, en passant par Plotin,  
Le neoplotin, Sain 
    Augustin, Sain thomas d’Aquin, Nicolas 
du Cuse. Pic de la Mirandole, Descartes, 
Spinoza,      
    et Leibniz ». « pensé postmétaphysique ». 
p : 36.                                                                          
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1956- ن  ب مــا   » االجتما  البحث  د  بمع
ــابــرمــاس  ــعــلــم  1958 بــفــرانــكــفــورت. لــقــد 
ـــس مــــن شـــــأن الــفــلــســفــة  مــــن أدورنــــــــو أنـــــھ لـــ
ا  اليوم أن تتأمل  «معرفة املطلق « بل عل
ــــذا الــتــصــور  ــ فــيــھ.  أن تــمــتــنــع عـــن الــتــفــكــ
اد الذي قدمھ  ش للفلسفة، يحضر  االس
األول « مــا الــفــائــدة من  ــ مقالھ  ــابــرمــاس 
ــ مــوقــف  ــعــلــن عـــن تــبــ ـــأنـــھ  الــفــلــســفــة ؟» و
عد  الفلسفة قائال : «  أدورنـــو الــذي عــرف 
ل ما عرفناه عن الفلسفة، ما يزال ممكنا 
أنھ  إال  ا،  ف وض  ا مسؤولية  نتحمل  أن 
ا  ستمر بادعا بات من املستحيل اآلن أن 
ا  ــا تــقــتــحــم املــطــلــق، ال بـــل عل ــ ـــوم بــأ املـــو
ا،  ال تــخــون منطلقا ــي  ذلــك  عــن  أن تقلع 
بأسعار  الــســامــيــة  قيقة  ا بــفــكــرة  وتــتــاجــر 
ــو الـــذي يحكم  ـــذا الــتــنــاقــض  رخــيــصــة، و

ا «.(7) حرك

ذا النمط من الفكر الفلسفي  إن 
ـــقـــيـــقـــة املــطــلــقــة  ـــ ــــ امـــــتـــــالك ا الــــــــذي يــــد
ــــن فـــلـــســـفـــي واحــــــد  ــــــ مــــ والــــــــــــذي يـــتـــجـــســـد 
ص الفيلسوف أو تيار فلسفي  مرتبط 
ــابــرمــاس، ألن  ــ نــظــر  بـــدأ يــلــفــظ أنــفــاســھ 
بمثابة  أن تصبح  املفروض،  من  الفلسفة، 
بلور   بدأ ي ما  ــذا  أبحاث جماعية(*1)، و
التقليـد  ـــو  و األنجلوسكسونية  الفلسفة 

1  *- إن الفلسفة يف البلدان األنجلوسكسونية 

البحث،  مرتبة  إىل  عقود  عدة  منذ  وصلت  روسيا  ويف 
حيث يتم جماعيا تنظيم التقدم 

 » تخصصة  ا جلة  ا تــزال  ال  فيما  العلمي،      
يف   «Zeitschrift für philosophie Forschung

انيا تطالب يف مقدمتها منذ  أ
    فرتة طويلة بإدخال الفلسفة تحت عنوان « األبحاث 
 [Habermas. Profils, p: 22. Tr. Arabe : 13]»

ــســق الفلسفي  ــ الــ ــون  ــده أن يــ الـــذي يــر
ـــ مــــحــــاولــــة مـــدرســـة  ــــــي، اعــــتــــمــــادا عـــ األملــــــا

فرانكفورت. 

ــــديــــد الــــذي  ـــ ـ الــــتــــصــــور ا ــــــذا  إن 
عد  ـــعـــرف  ـــابـــرمـــاس لــلــفــلــســفــة لـــم  ـــده  يـــر
ذا األســاس، وضع  قة للتحقق، وع  طر
مة  املسا مسؤولية  عاتقھ  ع  ــابــرمــاس 
ــــانــــت إحــــــدى مــحــاولــتــھ  ـــــذا االتـــــجـــــاه، و ــ  ــ
م التيارات الفلسفية ال  األو  رصد أ

عد.  ا فيما  يمنت  أملانيا النتقاد

خ الفلسفة  ابرماس لتار بفحص 
لھ  ن  تب  (1920-1970) سنة  ن  مس ا ــ 
يمنة خمسة تيارات  ت  ة تم ذه الف أن 
انطية  ال ة  ملواج ا  نفس فرضت  فلسفية 
ـــذه  ـــ خـــــــارج أملــــانــــيــــا وتـــمـــثـــل  ـــديـــثـــة حـــ ـــ ا

التيارات : 

  ـــــــــفـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــة ـــ ـ الــــــــ
الــــفــــنــــومــــنــــولــــوجــــيــــة مـــع 

يدجر.  وسرل و

  ـــــــيـــــــاة مـــع ـــــــ ــــلـــــســـــفـــــة ا فـ
و تيار  ز، ليت، و ياس

عود إ دلتاي. 

  بـــولـــوجـــيـــة فــلــســفــيــة ـــ أنـــ
لس  مع ماكس شيلر و

.Plessner

  ــــيـــــة فـــــلـــــســـــفـــــة اجـــــتـــــمـــــاعـ
نقدية تنحو إ العودة 
ــــيــــجــــل  ــــــــــ مـــــــاركـــــــس و إ
ـــــــــــــورش،  ـــــ ـ ــــــــا  ــــــــمــــــــثــــــــلــــــــ و
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ــــن  ــــيــــامــــ ــــــــش، بــــ ـ ـــــــــا ـــــــو لــ
ايمر.  وك و

  ا وضــــــــعــــــــيــــــــة ـــــــــــــــــــــ وأخـــــــــــــــــــــ
ارناب  ا  يمثل منطقية 
ر.(8) و شتاين و وفتج

التيارات  ــذه  تلف  رصــده  عد 
رب العاملية  عد ا ابرماس إ أنھ  خلص 
ـــــ عـــــرفـــــت نــــفــــي الـــــعـــــديـــــد مــن  ـــ الــــثــــانــــيــــة، الــ
ة، أن  ن للناز ض ن املنا الفالسفة واملفكر
التقاليد ولم  ذه  ل ينة  الفلسفة بقيت 
ذا األساس  ا، وع  ستطع أن تقطع مع
ـــذه  ـــة  ـــ فــلــســفــتــھ ملـــقـــار ـ ـــابـــرمـــاس  ـــ  ــ سـ

ة نقدية.  التيارات مقار

ــــذه الــــتــــيــــارات يــالحــظ  ـــمـــا لــــ وتـــقـــو
ا  ا وتــفــاوت أسالي ــ تنوع ــا  ــ أ ــابــرمــاس 
بما  يتم  منظور  مــن  سياق  ــ  إ ا  ل ت  ت
التفاوت   » أو  التار «  بالتأخر   » سميھ 
ــتــوصــل  ــــــان تــــأخــــرا ســ ــ «  ســــــواء أ ـ ــ ـ الـــتـــار
ـــة الــــتــــطــــور الـــبـــطـــيء  إلــــيــــھ مـــــن خــــــالل نـــظـــر
ش،  ا للرأسمالية كما قال بذلك جورج لو
ــة « األمــــة املــتــأخــرة «  ــ نــظــر أم اعــتــمــادا عــ
ــة  ، أو بــواســطــة « نــظــر ــ ــا بــلــســ كــمــا صــاغــ
دارنـــدورف  ا  إل نظر  كما  املؤجلة  داثة  ا
ــذه  ـــابـــرمـــاس  جــمــع  لــقــد   .Dahrendorf
لفظة    décalages التفاوت  ال من  األش
يدجر  عد  «سوسيولوجيا التأخر «(9)، و
من الفالسفة األملــان الكبار الــذي ال يخرج 
التفلسف. غ  ــذا النمط مــن  بـــدوره عــن 

ــ لــلــمــجــتــمــع  ــ ــــع واملــــفــــا الــــســــر أن الــــتــــطــــور 
ــــــرب الــــعــــاملــــيــــة الـــثـــانـــيـــة،  ــــــ ــــعــــد ا ــــــي  األملــــــا
ــ بــوضــع الــقــواعــد  ــ وتـــجـــاوزه للتأخر الــتــار
ل  ش ـــة لــبــنــاء رأســمــالــيــة مــراقــبــة  الـــضـــرور
ـــة  ـــور ـــمـــ ـــ ا مـــــن  جـــعـــل  مــــضــــبــــوط،  إداري 
ــــا  األملـــانـــيـــة الـــفـــدرالـــيـــة، بـــلـــدا مـــعـــاصـــرا ألور
ــل  ـــديـــد،  ـــ ـــــذا الــــواقــــع ا ـــيـــة. أمــــــام  الـــغـــر
يار  ا عد  خــاصــة  دور،  مــن  للفلسفة  بقي 

ى ؟  ساق الفلسفية الك األ

ذا السؤال فاملطلوب  بخصوص 
ـــ عــاتــق  ــ ــــام املــــطــــروحــــة عـ ــــو تـــحـــديـــد املــــ
بالفلسفات  س  مــا  يار  ا عد  الفلسفة 
ن  ان قائما ب ى، وفك االرتباط الذي  الك
ــص الــفــيــلــســوف. إنــنــا أمـــام  ــ الــفــلــســفــة و
س  أصــبــح  فيما  للفلسفة  جــديــدة  مة  م
 . يج عد  يقي أو ما  عد ميتاف بالفكر ما 
ــام سأش إ  ــذه املــ وقــبــل الــتــوقــف عند 
ات األساسية ال حكمت الفلسفة  التوج
ات  ــ ــيــجــل، والــتــغــ ــ مـــوت  ــا حــ ــ ــشــأ مــنــذ 

يجل.  عد  ال طرأت 

ما  ــ مقالھ «  ابرماس  لنا  يحدد 
ــات  ـــعـــة تــوجــ الـــفـــائـــدة مـــن الــفــلــســفــة ؟» أر

أساسية : 

ـــســـبـــق لـــــوحـــــدة الــفــلــســفــة  1- لـــــم 
ا، ع  ر والعلم أن وضعت، من حيث جو
يجل. كما أن الفلسفة  ساط البحث ح 
ــــــــول  ـــــــــاء األصـ ــــا إلرســــ ظـــــلـــــت تــــــؤكــــــد طــــمــــوحــــ
ا أيــة معرفة  ــ تــقــوم عل ـــ الــ واألســـس األو
يقا،  و طموح ال ينفك عن امليتاف ة، و نظر
ــ أواســـــط الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر ظلت  فــحــ
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 . الفلسفة بمثابة العلم التأس

الفلسفية  الــتــعــالــيــم  وحــــدة  إن   -2
ـــا إرثـــــــــا يـــــؤمـــــن الـــشـــرعـــيـــة  اث بـــوضـــعـــ ـــــــ ـ ـــــ والـ
ـــســـاط  ـــ  ـــــا عـــ ـــيـــمـــنـــة، لـــــم تــــوضــــع جـــــذر لـــلـــ

يجل.  البحث ح 

3- إن الفلسفة والدين قد اكتفيا 
يجل باالضطالع بوظائف مختلفة.  ح 

4- انحصار الفلسفة بفئة خاصة 
ــ  ــــا  ــــشــــار ـــن ومــــــحــــــدوديــــــة انــــ مــــــن املـــثـــقـــفـــ
القائلة  فــالــفــكــرة املسبقة  الــعــامــة.  أوســــاط 
ز السواد األعظم من الناس من حيث 
رافقت  قــد  الفلسفي،  م  الف عــن  م  طبيع

يجل.  الفلسفة ح 

ـــات  الـــتـــوجـــ ـــــــم  أ ـــــــذه  ــــانــــت  إذا 
يجل، فإن  ت الفلسفة ح موت  ال م
ــة،  ات جــذر ــ ــغــ ــعــده  الــفــلــســفــة ســتــعــرف 
ابرماس  سيعلق  ات  التغ ــذه  ولتحديد 

ا.  عة املشار إل ع الفرضيات األر

، املتعلقة  بخصوص النقطة األو
ــــن الـــفـــلـــســـفـــة والـــــعـــــلـــــم، يـــقـــول  بـــــالـــــوحـــــدة بــــ
ذه الوحدة أصبحت موضع  ابرماس أن 
يـــاء، وجــــدت  ـــ ــــال، ألنـــــھ مــــع تـــطـــور الـــفـــ إشــــ
ــ عـــن دور  ــا مــلــزمــة بــالــتــخــ الــفــلــســفــة نــفــســ
الطبيعة  فلسفة  ــانــت  و ــ  ــ الــتــأســ الــعــلــم 
ذا امليدان. فبعده أصبح  ة   يجل األخ ل

الدفاع عن فلسفة األصل مستحيال.

أمــــا الــفــرضــيــة املــتــعــلــقــة بــالــوحــدة 
أنــھ  ــابــرمــاس  اث، يـــرى  ـــ ــن الفلسفة والـــ بــ

يــاء مـــن فــلــســفــة الطبيعة،  ــ ــعــد تــحــرر الــفــ
الفلسفة  أعــادت  يقيا،  امليتاف يار  ا عد  و
ــســتــمــولــوجــيــا.  ــإ ــا  ــشــكــيــل نــفــســ ــة  الــنــظــر
ــا  ــ ــــكــــذا فـــقـــدت الــفــلــســفــة الــعــمــلــيــة صــلــ و
ــذا االستقالل أعطى  ة،  النظر بالفلسفة 
عا آخر، بحيث استطاعت أن  للفلسفة طا

ذري.  تتحول إ نوع من النقد ا

ـــ الـــفـــرضـــيـــة الــثــالــثــة،  ــعــلــيــقــا عـــ و
ــن الفلسفة  ــابــرمــاس أن الــعــالقــة بــ يــؤكــد 
ت بمجرد ما أن تخلت الفلسفة  غ والدين 
عن فكرة « األحد « « un « أو املطلق، وعن 
. وقــــد عملت  ــــــ ــ األســــس األو ـــا تــوفــ ـــ ادعـــا
يقي  بدال اإلدعاء امليتاف الفلسفة ع اس
املنتصر  النقدي  بالتفك  األصـــول  بــإرســاء 

شري.  خ ال ع التار

ة،  ــ أمـــا بــخــصــوص الــفــرضــيــة األخــ
بــوي   ــ ــا الــنــظــام الــ ــ عــرفــ فــالــتــحــوالت الــ
مت  ومبلت سا أملانيا مع إصالحات فون 
مت املاركسية  شار الفلسفة، كما سا  ان
ركة العمالية، ومن   نقل الفلسفة إ ا
ة ال جعلت  واجز النخبو نا يبدو أن ا
ــار.  ــ ـــا بــــدأت تــ ـــ الــفــلــســفــة مــتــنــاقــضــة مـــع ذا
ذا ما ع عنھ ماركس حينما قال « البد  و

ا «. (10)  من تخطي الفلسفة لتحقيق

ــــــــــذه الـــــــتـــــــحـــــــوالت ســــتــــأخــــذ  ـــــعـــــد 
ــتــعــد عن  ــا نــقــديــا كــمــا ســتــ ــعـــ الــفــلــســفــة طــا
ام مختلفة عما  م ا  ل لتصبح  صية،  ال
ـــذا  ى، و ـــ ـــ الــفــلــســفــات الـــكـــ ـــانـــت عــلــيــھ 
ــ قــولــھ « إن ما  ــابــرمــاس  مــا يكشف عنھ 
ام ال تقع  و استكشاف امل إليھ  ــدف  أ
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س  ــ الــفــكــر الــفــلــســفــي ل الـــيـــوم شــرعــيــا عــ
الرفيع،  الفلسفي  التقليد  اية  عد  فقط 
ــســق  زوال  ــــعــــد  أتــــــصــــــور  كــــمــــا  أيـــــضـــــا  بــــــل 
ــ الــفــلــســفــي يـــرتـــبـــط بــاألعــلــمــيــة  مــــن الــتــفــكــ
 » marque  » الفردية أو بأملعية érudition

ذا املؤلف أو ذاك «.(11)

للفلسفة  ــابــرمــاس  ــضــة  مــنــا إن 
ص  و الفلسفة  ــن  بــ واالرتـــبـــاط  املطلقة 
ــمــت فــيــھ الــتــحــوالت ال  الــفــيــلــســوف، ســا
رب العاملية  عد ا ي  تمع األملا ا ا عرف
ــــمــــت فــــيــــھ الــــتــــحــــوالت  ــــثـــــانـــــيـــــة، كــــمــــا ســــا الـ
عد  ـا الفلسفة  يمولوجية ال عرف س اإل
ـــور مـــالمـــح لتفك  ـــدايـــة ظـــ ــيــجــل و مــــوت 
ــعــد  فــلــســفــي أطـــلـــق عــلــيــھ اســـــم « فـــكـــر مــــا 
ذا الفكر الذي اتخذت فيھ  يقي «.  ميتاف
يجة تفاعل  العقالنية صيغة جديدة،  ن
ندة  عدة مباحث معرفية مختلفة غ مس

ة إطالقية.  لرؤ

الـــفـــلـــســـفـــة  أن  ـــــابـــــرمـــــاس  ـــ  ـــعـــتـــ
ـــل عـــائـــقـــا أمـــــــام تــطــور  ـــشـــ ــــانــــت  املـــطـــلـــقـــة 
ــا  ــ ـــن تـــتـــصـــور الــفــلــســفــة أ الـــعـــقـــالنـــيـــة « حـــ
خــالــق  تــمــتــلــك مــبــدأ مــطــلــقــا «، وتــلــعــب دور 
ــز عـــن الـــتـــقـــاط جــدلــيــة  ــ ــ ــا  ــ الـــعـــالـــم، فــإ
ــــصــــوص. فـــبـــاســـم مــــا تــدعــيــھ  ــــ ـــا ا جـــســـد
ـــا،  ـــســـاع الـــرؤ مـــن أســبــقــيــة وقــــوة وعــمــق وا
ا ضد أي تقدم  تتصلب الفلسفة  مقاوم
ذا التقدم باسم  ا تض  للعقالنية، أو أ
ة  من  او ة طو عليل مفرط، لصا رؤ

بقايا الشطحات الصوفية «.(12)

ابرماس  ا  د إن العقالنية ال ير

رب  عد ا تمع املعاصر، مجتمع ما   ا

ــســت عــقــالنــيــة أداتـــيـــة،  الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، لــ

ا  بناء الفلسفة  تد  مطلقة  عقالنية  وال 

ـــا، بـــل عــقــالنــيــة تــواصــلــيــة، نــقــديــة،  لـــوحـــد

إجــــرائــــيــــة، مــحــاثــيــة لــلــغــة والـــفـــعـــل والـــعـــالـــم 

ـــذه العقالنية  ــامــش  ــش، ولــتــوســيــع  املــعــ

ـــابـــرمـــاس  ــــا ســـيـــوجـــھ  ــــر ــــديــــدة وتــــطــــو ــــ ا

ـــة  ــــات الـــوضـــعـــيـــة والـــعـــلـــمـــو نــــقــــده لــــالتــــجــــا

تصر للعقالنية األداتية ع حساب  ال ت

العقالنية التواصلية. 

ـــن  عـــتـــ ـــ ــ لـــلـ نـــــقـــــدا  ــــا  ــ بــــوصــــفــ 2- الــــفــــلــــســــفــــة 
ة(*1) الوضعية والعلمو

وجـــــھ  قــــــــد  ـــــــابـــــــرمـــــــاس  ـــــــــان  ـ إذا   
ــــة لــلــفــلــســفــة املـــطـــلـــقـــة أو  انــــتــــقــــادات جــــذر
ليانية ع  عة  ال ى ذات ال للفلسفات الك
يقية،  ميتاف ة  رؤ ع  ا تتأسس  أ اعتبار 
ــوده الفلسفي لــطــرح بديل  فــإنــھ كــرس مــجــ
 /Scientismes  : العلموية   -*  1

لم يعد  العلم بنفسه، أي  إيمان  : هي   Szientismus
عرفية  باستطاعتنا اعتبار العلم أحد األشكال ا

مكنة، بل علينا عىل العكس من ذلك اعتبار العلم     ا
عرفة بوصفهما اليشء نفسه. إذن ننعت بالعلموية  وا

حاولة لتربير تلك ا
 Tr.   :  40  ،Profil  :  44  ] بالعلم،  عرفة  ا    حرص 
Arabe ]، كما أن النظرية العلمـوية تنظر إىل قدرة 

العـلم عىل حل جميع 
طروحة. والوضعية التي طرحت     إشكـاالت العرص ا
التجريبي  اإلرث  عنارص  تستخدم  كونت  مشـروع 

والعقالني من أجل 
الكاملة، بدال من     ترسيخ إيمـان العلم بمصداقيته 
أن تتأمل هذا اإليمان لرشح بنية العلوم عىل قاعدته. 

صلحة : عرفة وا [ا
.Habermas J. : [C et I, p : 37 /17 ص   
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ــ  ـــغـــم. و اد ـــ ــــذا الـــ فــلــســفــي يــخــتــلــف عـــن 
إطار مواصلة مشروعھ الفلسفي النقدي، 
ــة الــنــقــديــة ملــدرســة  ــ إرث الــنــظــر اعــتــمــد عــ
ـــــ الــــتــــطــــورات  ـ ـــــنـــــادا إ ـــ فــــرانــــكــــفــــورت، واســ
ــي  ــتــمــع الــغــر ــ ــا ا ـــ عــرفــ االقـــتـــصـــاديـــة الـــ
ــابــرمــاس انــتــقــاداتــھ أيضا  ــديــث، وجـــھ  ــ ا
ــة،  ــن الــوضــعــيــة والــعــلــمــو عــتــ ــ ــل مـــن الــ لــ
للفلسفة  النقدية  مة  امل ــون  مــن  انطالقا 
اإليديولو  م  الو ذلــك، لكشف  تقت 
ــمــا يمثالن  ــ مــعــا، أل ــن  عــتــ ــ الــ ــامــن وراء  الــ

ن لعملة واحدة. (13) وج

ـــابـــرمـــاس  فـــالـــفـــلـــســـفـــة – حـــســـب 
ل  و حقة «،  علوما  ــون «  تــ أن  يمكن  ال   –
ا  ادة ع إصاب ذا االتجاه، ش ادعــاء  
ـــــعـــــدوى املــــوضــــوعــــيــــة الــــوضــــعــــيــــة لـــلـــعـــلـــوم. 
ا النقدية، يجب أن  و فالفلسفة بحكم 
ــــام الــعــلــم.  ــمــة لــكــشــف أو ـــذه املــ تــواصــل 
ــعــد – ع  ـــابـــرمـــاس – فــيــمــا  ومــــا تــأكــيــد 
ــــســــانــــيــــة(*1)، ســوى  خــصــوصــيــة الـــعـــلـــوم اإل
عل نقد الوضعية  قلب  محاولة أخرى 

ستمولوجية.  تھ اإل نظر

خ  لتار ــابــرمــاس  تفس  ــ ســيــاق 
تطور النوع ع أساس العالقات التواصلية 
 ، تمع، يصطدم بالتصور الوض داخل ا
خ  ذا التطور إال  إطار تار م  الذي ال يف
ـــــذا الــتــحــقــق   . ــــ ــ لــتــحــقــيــق الـــعـــقـــل الــــوضــ

مناقشة  يف  هابرماس  مساهمة  انظر   -  *  1

العلوم االجتماعية يف كتابه.
 - Habermas, J. : « logique des sciences 

sociales et autres essaies » Ed. PUF. 1987.

ـــاالت،  ـــ ـــل ا ـــ  الـــــذي يــجــب أن يــتــجــســد 
ونت « إن  و ما نلمسھ  قول أوغست  و
سان  النفوذ الفع لإل املسألة تدور حول 
ــل تــطــوره  ــشــ ، حــيــث  ـــ ـــار ـــ ـــ الـــعـــالـــم ا
وانب  ا واحــدا من  دون شــك،  املتواصل، 
أنھ  ح  عم   ، االجتما للتطور  سية  الرئ
انطالقة  بــأنــھ لـــوال  أن يــقــول،  يمكن لــلــمــرء 
لھ من وجود  ذا التطور  ان ل سان ملا  اإل
ــســانــيــة،  ــ لــإل ـــ مـــجـــاالت الــتــقــدم الــســيــا
ل ذلــك مرتبط حتما   ، ، والعق ــ واألخــال
ــ  ا املــــادي، لــذلــك، فــإنــھ مــن الــوا بتقدم
سان  الطبيعة، يرتبط أساسا  أن تأث اإل
ــن  ــتــلــفــة فــيــمــا يــخــص الــقــوانــ ــ بــمــعــارفــھ ا

ة «.(14) ر الالعضو الفعلية للظوا

ذا التصور الوض ألوغست  إن 
ن باختالف  و السائد عند الوضع ونت، 
تتمثل  م  بي االلــتــقــاء  فنقطة  ــم،  ــ ــا اتــجــا
ال  ــل أش ك ع الــعــالــم وإقــصــاء  ــ ال
ــــذا اإلقــــصــــاء إقــصــاء  ــــ  ــــي و الـــتـــأمـــل الــــذا
ـــذا يـــقـــول صـــاحـــب « الــعــقــالنــيــة  لـــلـــنـــقـــد، لـــ
ــون  الـــنـــقـــديـــة « « حـــيـــث نـــنـــكـــر الــــتــــأمــــل، تــ

الوضعية «.(15) 

ة الوضعية،  يبدو، من خالل املقار
لــلــذات، فح  إقــصــاء مباشرا  ا تتضمن  أ
ارتــبــاط  فــيــھ  للموضوعية،  ــ  الــوضــ ــم  الــفــ
ــذا،  عكس  للعلم،  املرج  سق  بال وثيق 
ع  ــمــھ لــلــمــوضــوعــيــة ال  ـــ فــ ــابــرمــاس  فــ
ذا  االســتــقــالل الــتــام عــن الـــذات الــعــارفــة. 
ة  لنظر االعتبار  رد  ابرماس  د  ير التوجھ 
 ، ـــ ــا الــتــحــلــيــل الـــوضـــ ــمــشــ ـــ  ــ املـــعـــرفـــة الـ
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ة العلم. ا نظر وأحل محل

اض الـــذي قــام  ـــ ـــذا االعـــ لــقــد تــم 
ل  ناد إ  ابرماس ع الوضعية باالس بھ 
مــن شــــارل ســنــدرى بــــورس ودلـــتـــاي. فـــاألول 
 ، العل البحث  مجموعة  لفكرة  طرحھ  ــ 
رمنوطيقا   ال ي باعتماده ع فلسفة  والثا
ــونــان قــد أعـــادا االعــتــبــار لفكرة : أن بناء  يــ
إال   تــتــم  لــن  العلمية واملــعــرفــيــة  قيقة  ا
ــ أفــق  ــن الــــذوات  ــة بــ إطـــار عــالقــات حــوار

تحقيق إجماع حول القضايا املطروحة. 

ابرماس،  نقده للوضعية  لعل 
ــــ الــــغــــرب، قــد  ـــرت كـــديـــن جـــديـــد  ـــ ظـــ الـــ
سد  بــديــلــة،  ستومولوجية  إ ن  و ت حـــاول 
ــن  فــــراغــــات الــعــقــالنــيــة الــنــاقــصــة لــلــوضــعــيــ
ــــــذه الــــفــــراغــــات  ـــن وتـــتـــمـــثـــل  ـــخـــانـــيـــ والـــتـــار
 activité لــــلــــعــــلــــوم،  ــــــــــــي  األدا ــــشــــاط  الــــ ـــــ 
ـــ  ــ الـ  ،instrumentale des sciences

ة التقنية.  خيا باملص ارتبطت تار

ـــابـــرمـــاس  فـــــــدور الـــفـــلـــســـفـــة عـــنـــد 
ــــ نـــقـــد نـــمـــط الـــعـــقـــالنـــيـــة الـــســـائـــد،  يــتــمــثــل 
ع إعادة  ع تجاوزه مطلقا، بل  وذلك ال 
شيط تلك الفراغات العقالنية املكبوتة،  ت
ا معقولية التقنية، وذلك  يمنت عل ال 
 (1*)autoréflexion ي بواسطة التأمل الذا

*- التأمل الذاتي autoréflexion : يفهم   1

بالتأمل الذاتي العملية التي من خاللها يتساءل الوعي 
ه، ويعترب  تعقل يف رشوط تفك ا

نهج طوره فحنته وصاغه، بشكل مختلف      هابرماس أن هذا ا
كل من هيجل، شيلنغ، وفرويد، وبالرغم من ذلك فإن هابرماس 

نعكس  ا [والتفك  الذاتي  التأمل      يعرتف بغموض مصطلح 
يف الذات] ألنه يمكن أن يكون هو التفك يف رشوط إمكان الذات 

التفك يف  ثانية  عامة، ومن جهة  والفاعلة  تكلمة  ا العارفة،      
تكوين  عملية  لها  والتي ال تخضع  واع  بشكل  وضوعة  الحدود ا

والتطبيق،  ة بالعمل  النظر الــذي يمفصل 
يط. (16) ة وا شاط باملص ط ال ر و

ــمــة الــفــلــســفــة   ــذا الــتــصــور ملــ ــ  
ابرماس قد دعا  ون  ا بالوضعية، ي عالق
ند  س ال  وضعية،  غ  ستومولوجيا  إ ــ  إ
ـــس داخـــــل  ـــ الـــــــذي انـــحـــ ــــــ الـــعـــقـــل الـــتـــقـــ إ
ــســتــومــولــوجــيــا،  الــلــعــبــة الـــســـيـــاســـيـــة، بــــل إ
العلم  بــواســطــة  التقنية  يمنة  مــن  تــتــحــرر 
يط  ال الذي يحرر ا النقدي-النظري ا
منا ما قام  يمنة العلم- والتقنية. ال  من 
ـــابـــرمـــاس مــــن إثــــبــــات الــــوضــــع املــنــطــقــي  بــــھ 
منا  والــنــظــري لــلــعــلــوم الــنــقــديــة، بــقــدر مــا 
العلوم  ستومولوجيا  إ تــجــاوز  ع  تــأكــيــده 
نقدية  ة  نظر ، إلثبات  الوض املع  ذات 
ا،  تطبيق ــان  إمــ شـــروط  ر  ا ع  تضع 
ط  وتحقيق نقد الفلسفة واإليديولوجيا ور

النظر بالعمل «.(17)

ــتــھ الــنــقــديــة، تــنــاول  ــعــمــيــقــا لــرؤ و
 ،» ة  واملص املعرفة   » ــ كتابھ  ابرماس 
إيديولوجيا «، العالقة  و» التقنية والعلم 
ة، حيث أبرز من خالل  ن املعرفة واملص ب
ــ  ـــة املـــعـــرفـــة  ــــ لـــنـــظـــر تــحــلــيــلــھ األركــــيــــولــــو
ناك ثالثة أنماط من   ية، أن  الفلسفة الغر
 . املصا مــن  أنــمــاط  ا ثــالثــة  تقابل املــعــارف 
و  ـــور  ـــ ـــذا ا ــ  ـ ــســبــة لــنــا  ــم بــالــ لــكــن املــ
ا  مية حضور الفلسفة ودور اإلشارة إ أ
ــ  ــــــوجـــيـــة، فــإ ـــســـتـــمـــولـ ـــــذه الـــثـــالثـــيـــة اإل ــــ 
وال  ية،  التجر التحليلية  املعرفة  جانب 
ــة الــتــقــنــيــة، نــجـــــد املــعــرفــة  ــ ــا املــصــ تــقــابــلــ
ــة  ــ ــا املــصــ ــرمــنــوطــيــة تــقــابــلــ ــخــيــة الــ الــتــار

    ذات يعنها [مأخوذ عن هامش ألفاية : الحداثة والتواصل]، ص : 64. 
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ا الــعــلــوم الــنــقــديــة : كعلم  ـــ الــعــمــلــيــة، وأخـــ
، نجد  االجتماع النقدي، والتحليل النف
ففي   ،émancipatrice ة  التحرر ة  املص
ــا  ــ ــانــ ة تـــجـــد الــفــلــســفــة مــ ــــ ــة األخــــ ــ املــصــ
ــا من  ــــ فـــكـــرة اســتــمــد ـــابـــرمـــاس، و عــنــد 
ــا  ــ (أدورنـــــــــــو) ألن الــفــلــســفــة بــحــكــم خــاصــيــ
وترفض  التقنية  ة  املص ترفض  التأملية 

سان.   ء لإل ش ل 

ا  إن الــفــلــســفــة، ومــــن خــــالل حس
ـــي،  ــ الـــتـــأمـــل الـــذا ـــا عــ الـــنـــقـــدي واعـــتـــمـــاد
س إ خلق حوار داخل مجتمع خال من 
ــابــرمــاس «  ــل. يــقــول  ــل ع الــ سيطرة الــ
ذا اإلطار  ما   قد تلعب الفلسفة دورا م
ل اآلثار ال  س إ إزالة   الوقت الذي 
انھ أن يبلغ النوع  وار الذي بإم ت ا شو

شري إ مستوى رشده «. (18) ال

ــــابــــرمــــاس  أن  فــــيــــھ  شــــــك  مــــمــــا ال 
ة املرتبطة ارتباطا  ة التحرر تصر للمص ي
ذه  وثــيــقــا بــالــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة الــنــقــديــة. ف
العقل  داخـــل  إال  شطة  ــون  تــ ال  ة  املص
ابرماس  ي، ف النقدي املرتبط بالتأمل الذا
س فيھ إشـــراك العلوم  ل ال ل ش يــؤكــد   »
ة  التحرر ة  املص والفلسفية   النقدية 

(19).»

ــــــــا جـــعـــل  ـــــــــو مـ ــــــــاط،  ــــــــبـــــ ـــــــــــذا االرتـــــ
ـــابـــرمـــاس تــكــمــل فــلــســفــتــھ  ســوســيــولــوجــيــا 
ة  ـــ ـــســـمـــيـــھ املـــســـ ــــــــذا مـــــا  بــــطــــرق أخـــــــــرى، و
لة للفيلسوف ع العلوم االجتماعية  الطو

(20).»

ـــــســـــاؤل  ـــــــ  ــ ــــــابــــــرمــــــاس إ يــــخــــلــــص 
إذا قـــدر  عـــنـــده :  ــمــة الــفــلــســفــة  ـــص مــ ـــ ُيـــ
ا ســؤال من قبيل  شأ لفلسفة أن ينطرح 
ون إال فلسفة  ما الفائدة أن توجد ؟ فلن ت
من  ــــان لــلــفــلــســفــة  إذا  أي  ــة «.  عــلــمــو ــ  غــ
ـــ ظـــل الـــتـــطـــور االقـــتـــصـــادي  فـــائـــدة الـــيـــوم 
ـــــ حــــد أنــنــا  ـــ املــــعــــاصــــر، إ ـــ والـــتـــقـــ والـــعـــلـــ
ــســم  ــــــ ظــــــل وضــــعــــيــــة تــ ـــش  ـــعـــ أصــــبــــحــــنــــا 
والــتــقــنــيــة   politisation الـــعـــلـــم  ــس  ــســيــ بــ
ــ  وعــلــمــنــة الــســيــاســة وتــقــلــيــص الــــدائــــرة الــ
ى، وال أصبحت  ا القرارات الك تتخذ ف
تم  بحيث  والــتــكــنــوقــراط،  اء  با مرتبطة 
فيھ؛  ن  والفاعل العمومي  الــفــضــاء  ش  م
مطالبة بممارسة  ــذا الــوضــع  ــ ظــل  ا  فإ
النقد ع العلم الذي تحول إ إيديولوجيا 
ــ الــســيــاســة الــقــائــمــة مـــن أجــــل تــوســيــع  وعــ
ره، ولذا يرى  مجال الفضاء العمومي وتحر
الفلسفي  الــفــكــر  أن مستقبل   » ــابــرمــاس 
الــســيــاســة «(21)  ـــونـــا بــاملــمــارســة  يــظــل مـــر
الفيلسوف  ابرماس  عكس فلسفة  ــذا  و
ـــ  ـــا ـــ ــ م والـ ــــ ـــــ واملــــثــــقــــف املــــلــــ ـ ــــــاديــــــ األ
ــ  ـــ الــفــضــاء الــســيــا املــتــدخــل بــاســتــمــرار 
ن  ــابــرمــاس عــن الــعــالقــة ب ــي. ودفـــاع  األملــا
ــ  الـــســـيـــاســـة والـــفـــلـــســـفـــة، يـــجـــد مـــســـوغـــھ 
ـــ الــفــضــاء  الــنــفــوذ الــــذي أصــبــح للفلسفة 
ذه إحدى خصوصيات الفكر  العمومي. و

يقي.  عد ميتاف ما 

ــن السياسة  ــعــد فــكــرة الــعــالقــة بــ
ابرماس  ن  والفلسفة إحدى االختالفات ب
ــ  ــــذا األخــ ، بـــالـــرغـــم مـــن انـــتـــقـــاد  ـــ وغـــادمـــ
ــــ الــعــصــر  ــيــمــنــة  لــلــعــقــلــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة املــ
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ــمــة  ـــو ال يــمــنــح لــلــفــلــســفــة املــ ـــديـــث، فـــ ـــ ا
ـــابـــرمـــاس،  ـــا  ــ ـــا لـ ـــ أســـنـــد الـــســـيـــاســـيـــة الـــ
ـــعـــتـــقـــد الـــيـــوم  ـــعـــد  ــــ : « لـــــم  يــــقــــول غــــادمــــ
العقلية  اء، أن  ا عض  ناء  باست أحــد، 
ة  شر يح حق تفتح القدرات ال الصناعية ت
الصناعية  العقلية  ــذه  لــ نــقــده  ـــ  و  (22)»
ـــ الــوقــت  ــمــيــة الــفــلــســفــة  ـــ بــأ يــقــر غـــادمـــ
قة،  ا سيطر فيھ الــعــلــوم  ــن الـــذي  الــرا
ا أن تد  لكن ال يتخيل أن الفلسفة يمك
ل  ان سابقا،  ج العالم الفكري مثلما  تتو
لھ أك من  ما  األمر أن الفيلسوف  ج
ذا مبدأ عام، لكنھ ال يكفي لتحميلھ  ه.  غ

مسؤولية العالم «.(23)

ـــــة الــنــقــديــة  ــــ ســـيـــاق نـــفـــس الـــــرؤ
ــــابــــرمــــاس، يــضــيــف  ــــ لــــ لـــلـــتـــوجـــھ الــــســــيــــا
انية  ابرماس يؤمن مث بإم ، « إن  غادم
ــذا  عتقد كــذلــك أن  ــ لكنھ  املــثــا ـــوار  ـــ ا
ــق تطور  ــ يمكن بلوغھ عــن طــر األعــ املــثــل 
ــيــة عــلــيــھ. إنــھ  عــلــم االجـــتـــمـــاع وســيــاســة مــبــ
ذا  ل السيا  التحقق  انية  بإم إذا  يؤمن 
ابرماس  ــي لفتت نظر  . كما أ ــ املثل األعــ
وار التحليلنف الذي  ذا ا إ أن مثل 
د تطبيقھ ع علم االجتماع غ مقبول  ير
ض أن يضع  وار يف ذا ا  الواقع، ألن 
ـــب. لـــكـــن ال وجــــود  ــــ الـــطـــبـــ ــــض ثــقــتــھ  املــــر
ــذه  ــ ــســلــم ذاتـــــھ لــعــالــم االجـــتـــمـــاع  ــتــمــع  ــ
 ، ــ ـــ الــتــحــلــيــل الــنــفــ ــقــة املـــتـــواجـــدة  الــطــر
ذا الفرق  م  شأ ف ابرماس لم  بدو أن  و
ن االختصا والعقل السيا «(24)،  ب

العلم  يمنة  سمة  ــذه الوضعية امل أمــام 
والتقنية أو بلغة غادمر بالعقلية الصناعية، 
أول قوة لإلنتاج   يبدو أن العلم والتقنية 
ما  براء فــقــدتــا  املــتــقــدم  ــ  الــصــنــا تمع  ا
اإليــــديــــولــــوجــــيــــة، ونـــــظـــــرا أيــــضــــا لــلــمــســتــوى 
الة التخلف  ياء و ا الذي بلغتھ الف ا
سانية، يرى  اإل العلوم  معرفة  بلغتھ  الــذي 
ـــابـــرمـــاس أن الــفــلــســفــة مــطــالــبــة بــالــقــيــام 

ام التالية :  بامل

النضال مــن داخـــل العلوم من   -1
ــ  ــة األكــ اتــيــجــيــة الــنــظــر ــ ــر اإلســ أجـــل تــطــو
ـــيـــة  ـــ ــــة الـــتـــجـــز ـــلـــمـــا بــــــــرزت ملــــواجــــ صــــالبــــة 

ية واالستقرائية.  التجر

مة النقدية  2- و سياق نفس امل
ـــــ نــبــال  ــــمــــة األكـــــ ـــــابـــــرمـــــاس أن املــــ ـــ  ـــعـــتـــ
عارض  إقــامــة  ــ  نــظــره  ــ  للفلسفة تتمثل 
ل  ــل ش ــ و ــا الــنــقــدي الــراديــ التفك  ن  ب
ــل  ـــــ مــــقــــاومــــة  عـــة املــــوضــــوعــــيــــة، أي  ـــ لـــلـــ
فالتفك  ــمــيــة.  و إيــديــولــوجــيــة  استقاللية 
ــــ وقــــــت واحـــــــد إطـــالقـــيـــة  ـــاجـــم  ـــ الــــنــــقــــدي 
م  ضة، والف ة ا فلسفة األصل، والنظر
الـــعـــلـــمـــوي الــــــذي يــمــكــن أن تــمــلــكــھ الــعــلــوم 
لنظام  التكنوقراطي  الو  وكذلك  ا،  بذا

سيا منفصل عن تأمالتھ العلمية. 

3- الــكــشــف عـــن شــمـــــولــيــة الــفــكــر 
ـــــ املـــعـــــــرفـــة املـــوضـــوعـــيـــة مــثــل  ـــدف إ ـــ ـــ  ــ الـ
ــ تـــحـــكـــم املــــمــــارســــة  ــ ـ شـــمـــولـــيـــة املــــــبــــــادئ الـــ
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ــ قــابــلــة لــلــشــرعــنــة(*1)  ــيــاة غــ ــ الــعــقــلــيــة لــ
ير. (25) فقط بل للت

مــن خــالل الــوظــائــف النقدية ال 
ــــــ جــانــب  ـــا الـــفـــلـــســـفـــة إ ـــ يـــمـــكـــن أن تــــقــــوم 
جانب  ــ  إ ل  ش ا  أ الــقــول،  العلم، يمكن 
م  سا ــ  الــعــلــم، قـــوة مــن قـــوى اإلنـــتـــاج الــ
ـــســـت مـــجـــرد  ــــ لـــ ـــ ــــتــــمــــع، فـ ــ ــ ــــر ا ـــــ تــــطــــو
ــا  ــ ــ زائــــــف بــــل الــفــلــســفــة بــحــكــم خــاصــيــ ـــ و
ــــال الــدوغــمــائــيــة  ــ ــــل أشــ الـــنـــقـــديـــة تـــرفـــض 
ــ  ــــ ذلـــــك الـــدوغـــمـــائـــيـــة املـــاركـــســـيـــة الــ بـــمـــا 
ـــ مــراجــعــتــھ الــنــقــديــة  ـــابـــرمـــاس  ــا  انــتــقــد
غم اإلنتاج إ  ع من براد (انظر الفصل الرا
عده  النقد الــذي أ و  غم التواصل) و براد
عـــن جــيــل مـــدرســـة فــرانــكــفــورت بخصوص 
العالقة باملنطلقات الفلسفية للماركسية. 

ــــا الـــنـــقـــديـــة،  ــ ــ ـــ ـ ــــ رؤ ـ فـــالـــفـــلـــســـفـــة 
ــ جــانــب الــعــلــم واملـــعـــارف األخـــرى  ـ ــم إ ــســا
ــ إعــــادة بــنــاء الــعــالقــات االجــتــمــاعــيــة، مما 
ة النقدية للمجتمع  ا جزءا من النظر يجعل
ة  ــابــرمــاس مــن خــالل النظر ــا  ــ يــطــور الــ

العامة  التواصل. 
الرشعنة  بــ  هابرماس  يميز   -*  1

 Justification / والتربير    légitimation
Rechtfertigung، فـالرشعنة تضم  خصوصـا 

إىل  التربير  يحيل  بينما  اإليديولوجية.  نظومة  ا    
ستنبطة من الثوابت اإلنرتبولوجية،  بادئ األخالقية ا ا

رتجم  ولهـذا فحتى ا
   الفرنيس حينما ترجم rechtfertigung ب Justification أي 

التربير كان محقا ألن كتاب » الحقيقة والتربير « ال يناقش فيه 
فيه  يناقش  وإنما  باإليديولوجيا  تعلقة  ا الرشعنة  قضايا     
عىل  جتمع  ا يف  تأسيسها  وكيفية  األخالقية  عـاي  ا هابرماس 

أساس 
ساهمة التي يمكن  ناقشة، وذلك لكشف ا    أخالقيات الحوار أو ا
جتمع. ألن اللغة تشكل مكونا للحياة  أن تقدمها اللغة يف عقلنة ا

   االجتماعية فاللغة لها ارتباط وثيق بالفعل اإلنساني كما سيأتي 
نعطف اللغوي ونظرية التواصل «. يف فصل « ا

ــا  ـــانـــطـــيـــة بــوصــفــ ــــ نـــقـــد الـــفـــلـــســـفـــة الـــ  -3
سية  فلسفة تأس

ــــعــــمــــيــــقــــا ألطــــــــروحــــــــتــــــــھ الــــنــــقــــديــــة 
ــابــرمــاس   يــقــي، ســيــعــود  ــ للفكر املــيــتــافــ
ـــن  ـــيـــات ملـــســـاءلـــة الـــتـــصـــور مـــطـــلـــع الـــثـــمـــانـــيـــ
للفلسفة،  يج  وال انطي  ال  : ن  الفلسفي
ــن : الـــتـــداولـــيـــة  ـــمـــا بــالــفــلــســفــتــ مــنــتــقــدا إيـــا
ـــ  ــــــ االنـــــتـــــقـــــادات الـــ ـــرمـــنـــوطـــيـــقـــيـــة. و والـــ
ــو الــدفــاع عن  ا عــنــده  ــدف م ون الــ سي
للعقالنية.  حارسة  ا  بصف الفلسفة  مة  م
ــانــط للفلسفة  ا  ــ منح الــ ــمــة  ــ املــ فــمــا 
ــابــرمــاس بــالــرغــم من  ا  ض عل ــ ــ اعــ والــ
ذا التصور  انطيتھ املعلنة ؟ وما  حدود 
ــابــرمــاس عن  ــانــطــي ؟ وكــيــف ســيــدافــع  الــ
ا حارسة للعقالنية اعتمادا  الفلسفة بصف
ا التقليدين  النقدية ال يمثل ة  املقار ع 

رمنوطيقية ؟. ن : التداولية وال الفلسفي

إعــادة  ــ مقالھ «  ابرماس  عت 
ــخ  تــار ــ  ــانــط  أن  الفلسفة «  دور  ــف  ــعــر
س   أدخــل نمطا جــديــدا للتأس الفلسفة 
الــتــقــدم  أن  رأى  حــيــنــمــا  الســيــمــا  الــفــلــســفــة، 
يــاء  ــ ــ مـــجـــال الــفــ ـ الـــــذي أحــــرزتــــھ املـــعـــرفـــة 
ـــس ألن األمــــر  ـــم الـــفـــالســـفـــة، لـــ ـــ يـــجـــب أن 
ذا  ألن  خ، بل  التار حــدث   ء  يتعلق 
ت القدرات ع إبداع للمعرفة.  التقدم يث
ة  ــس نظر ــانــط تــأســ ــب حـــاول  ــذا الــســ ولــ
يــقــا  ــ ـــنـــاء مــيــتــافــ تــرســنــدنــتــالــيــة لــلــمــعــرفــة، و
ي(26). فالسؤال  يا ع غرار النموذج الف
العلوم  خ  بتار ر  و من انط و الذي يؤرق 
يقا  للميتاف يــمــكــن  كــيــف   : ـــو  يــائــيــة  ــ الــفــ



ــات                                                  محمد األشهب ــدراس دور الفلسفة في براديغم التواصل لدى هابرماس         ال

مجلة                                                                                                                                                                                          العدد األول جولية 2012                               90

بتحليلھ  ــانــط  لكن  ؟(27).  علما  ــون  تــ أن 
ملــبــادئ املــعــرفــة اعــتــمــادا ع مــا ســمــاه ب « 
الص « عمل كذلك ع نقد  نقد العقل ا
ــ املــعــرفــة،  ــاطــئ لــلــقــدرة عــ ــ االســتــعــمــال ا
ق فعليا   ــ التفر إ انط  ومــن ثــم اضطر 
ــ الــعــقــل  ــن الــــقــــدرة عــ ــة بــ املـــعـــرفـــة الــنــظــر
بتوف  وذلــك  كم،  ا ع  العم والــقــدرة 
ـــ حـــــدة،  ــ ـــل قــــــــدرة عـ ــــاصــــة بـــ ــــ األســــــــس ا
التا فإنھ « يمنح للفلسفة دور القا  و
مجموع  شمل  ل يمتد  الـــذي  الـــــدور   ، ــ األعــ
ــة والــعــمــلــيــة  الــثــقـــــافــة، أي املـــعـــرفـــة الــنــظــر
انط ال تتصرف  مالية. فالفلسفة عند  وا
عليا  قــضــائــيــة  كــمــحــكــمــة  الــعــلــم  إزاء  فــقـــــط 

ا. (28) وإنما إزاء الثقـافة  مجمل

ا  ـــ نزع ــانــطــيــة  الــفــلــســفــة الــ إن 
ي،  ا ل  ش ا توضيح، و سية بادعا التأس
ــدود ال  ــ ا أســس العلوم، وأيــضــا تحديد 
ة، فــإن الفلسفة  التجر ا  يمكن أن تقوم 
ل  ان الــذي يجب أن يأخذه  نا تحدد امل

Platzanweiser. (29).«علم

ديدة للفلسفة  مة ا ــذه امل إن 
الفيلسوف  ا  انتقد  ، ــ أعــ قاضيا  ا  بصف
ـــــي انــطــالقــا  ـــشـــارد رور ـــي املــعــاصــر ر ـــ األمـــر
ـــ حــد أنــھ  ــام الــفــيــلــســوف، إ مــن انــتــقــاده ملــ
ا حارسة  و د الفلسفة من  ب إ تجر ذ
ــان  ـــابـــرمـــاس وإن  لـــلـــعـــقـــالنـــيـــة.(30) لــكــن 
نــقــده لــلــدور التأس  ــ  ــــي  رور يتفق مــع 
ـــانـــط، فـــإنـــھ يــخــتــلــف معھ  لــلــفــلــســفــة عــنــد 
ــا حــارســة للعقالنية،  ــ ــو ــا مــن  ــد ــ تــجــر
ــذه  ــ  ـــد أن يــحــافــظ عــ ـــابـــرمـــاس يـــر ألن 

مة للفلسفة بالبحث عن آليات جديدة  امل
لـــو تخلت  ــ  ــانــطــي « فــحــ ا الــنــقــد الــ يمنح
املتمثلة   الية  الفلسفة عن األدوار اإلش
كم ع الثقافة  تحديد مواقع العلوم، وا
مع  ا،  عل ن  تع و ا  يمك فــإنــھ  ا،  مجمل ــ 
العقالنية  الـــضـــرورة  ــ  عــ ــافــظــة  ــ ا ذلــــك، 
ــ  ـــ تـــواضـــعـــا الــ ــثــمــار الـــوظـــائـــف األكـــ بــاســ
ا  تحتل ال  املــواقــع  وصيانة  ن  بتعي سمح 
ـــ تــــؤول مـــا يــقــال  ــات الــطــمــوحــة والـــ الــنــظــر

  (31).(1*)»

ــ  ـــابـــرمـــاس بـــإعـــادتـــھ الـــنـــظـــر  إن 
ــون قد  ــانــطــيــة يــ ــســيــة الــ الــفــلــســفــة الــتــأســ
ــــديــــد الـــــــذي أســـســـھ  ــــ ـــــ الـــبـــحـــث ا شـــكـــك 
ســنــدنــتــالــيــة  ــ ــة الــ ـــ بــالــنــظــر ـــانـــط واملـــســـ
ا يحدد  ة ال من خالل للمعرفة و النظر
يـــقـــيـــة،  ـــ الـــــشـــــروط املـــمـــكـــنـــة لـــلـــمـــعـــرفـــة األمـــ
الفلسفة  قـــدرة  ــعــدم  مــن قناعتھ  انــطــالقــا 
ــ الـــــذي لــعــبــتــھ   ــ ــ لــعــب الــــــدور اإلطــــال عــ
ـــذه  ــتــقــد  يــقــيــة.كــمــا يــ ــ الــفــلــســفــة املــيــتــافــ
ــ أن  ــعــتــ ــانــط، و ــســيــة عــنــد  ــمــة الــتــأســ املــ

1 *-  In the same context we can 
cite this passage of  Meave Cooke «  Kant 
attribute to philosophy, on the 
   onehand, the role of « usher » 
[platzahweiser] and on the otherhand, the 
role of « supreme judge ». 
   Kant Believed that philosophy can 
establish the foundations of all knowledge 
once and for all and is 
    therefore in a position to show the other science 
their (subordinate) place in the theater of  humain 
    knowledge. Against this Habermas argue that 
philosophy must assume the role of « placeholder » 
    [platzahalter] or stand in, for, in particular the 
reconstructive sciences. Meave Cooke « Reason and 
    Language », p : 39                                                
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 Maître penseur الــعــظــام  الفالسفة  زمــن 
ان أحد ادعاء تقديم  عد بإم قد انت ولم 
لــوحــده، فالفلسفة مطالبة  ائية  إجــابــات 
املعارف  با  مع  املعاصر بالتعاون  زمننا   

األخرى. 

ـــــوم «  ـــ ــــيــــھ ملـــــفــ ـــ وانــــــطــــــالقــــــا مـــــــن تــــبـ
ــانــط،  إعـــــادة الــبــنــاء « الــــذي اســتــمــده مـــن 
ــــ إعــــــــادة الـــبـــنـــاء تــخــتــلــف  اتـــيـــجـــيـــتـــھ  ـــ فـــإســـ
ـــــــادة بـــنـــاء  ــــ إعـــ ـــ ـــــانـــــط، الـــــــــذي ركـــــــز عـ عـــــن 
ــة،  ســنــدنــتــالــيــة الــنــظــر ــ شــــروط املــعــرفــة الــ
ــــ إعــــــــــــادة بـــنـــاء  ــــــابــــــرمــــــاس ركــــــــز عــــ ـــنـــمـــا  بـــ
الفعل  إنــتــاج  وشـــروط  االجتماعية  املعرفة 
ز العلوم  عز ابرماس س إ  . ف االجتما
 Reconstructive sciences ــمــيــة  الــتــقــو
ـــتـــھ االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــ أفــــــق بــــنــــاء نـــظـــر وذلـــــــك 

النقدية. 

ــا قـــادرة  ــعــد الــفــلــســفــة لــوحــد لـــم 
مة إعـــادة الــبــنــاء، إذ تخلت  ع الــقــيــام بم
ــ تفس أســس  ــا قــــادرة عــ ــ ــو عــن ادعــــاء 
مع  التعاون  ا  عل يجب  واآلن  املــعــارف،  ــل 
ــصــوص  ــ ــا يــقــيــة و ــ مــخــتــلــف الــعــلــوم اإلمــ
ــتــمــة بــــإعــــادة الـــبـــنـــاء (عـــلـــم الــنــفــس  تــلــك املــ
ــ لــبــيــاجــيــھ، الـــنـــحـــو الـــتـــولـــيـــدي مــع  ــ ــو الــتــ
غ).(32)  ول ي، تطور األخالق مع  شومس

ـــــذا  خـــــــــالل  ومـــــــــن  الــــفــــلــــســــفــــة  إن 
ا لم تمت  ن أ ب االرتباط بالعلوم األخرى ي
ا تختلف  م بــل إن م الــبــعــض،  ــ  يــد كــمــا 
ا  السابق،  انت منوطة  ام ال  عن امل
ى، وارتـــبـــاط  ـــ ــيــمــنــة الــفــلــســفــات الـــكـــ زمــــن 
ــص الــفــيــلــســوف الــعــظــيــم.  ــ ــ الــفــلــســفــة 

ـــ صــــدى ملا  ـــابـــرمـــا ــ ــــذا املـــوقـــف الـ ـــعـــد  و
واملتمثل  فــرانــكــفــورت،  مــدرســة  مــن  علمھ 
ـــــ الـــعـــلـــوم  ــــ بـــــا ــــــ انـــــفـــــتـــــاح الـــفـــلـــســـفـــة عــــ
بـــولـــوجـــيـــة «  ـــ االجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة واإلنـــ
الــيــوم  ــعــد  ستطيع  ال  ــا  وحــد فالفلسفة 
ــنــا  ــقــيــقــة  ــ ــقــيــقــة وا ــ ـــ ا وضـــــع الـــيـــد عـــ

(33).» Vérité ف معرفة بأل التعر

ابرماس  ة التواصلية ل عد النظر
ــ  ـــة غــ ـــ نـــظـــر ــ ـــذا املــــوقــــف، فـ تــجــســيــدا لـــ
ــ  ـــــا، بــــل  ـــ الــفــلــســفــة وحـــــد مـــؤســـســـة عـــ
  Métathéorique ــــة  نــــظــــر مـــيـــتـــا  بـــمـــثـــابـــة 
ـــــاالت فــلــســفــيــة  ـــــ أســــســــت انــــطــــالقــــا مـــــن 
مـــع حـــقـــول مــعــرفــيــة مــخــتــلــفــة، بـــالـــرغـــم من 
ـــابـــرمـــاس، ع  ـــت لـــ ـــ وجـــ االنــــتــــقــــادات الـــ
ــابــرمــاس  اعــتــبــار أنــــھ فــيــلــســوف تــلــفــيــقــي. فــ
ــ نــصــوص فلسفية  ومـــن خـــالل تــمــرســھ عــ
ــثــمــار  ــــ حــــــاول اســ وعــلــمــيــة مــــتــــعــــددة، والــــ
ا  الدفاع عن أطروحتھ، اقتنع إ  نتائج
والفعالة  اإليجابية  العالقة  ذه  كب  حد 
ـــــ إطـــــار  الـــفـــلـــســـفـــة مـــــع املــــبــــاحــــث األخــــــــــرى 
تلعب  الفلسفة  بـــاب أن  مــن  ــس  ولــ ام  ت
ــ : « فأنا جد  القا األعــ مــرة أخــرى دور 
ستطيع  الــفــلــســفــيــة  ــات  مــقــتــنــع أن الــنــظــر
ــ عـــالقـــة مــتــعــددة املــبــاحــث  أن تــحــافــظ عــ
ع  يمكن  ا.  ل مــجــاورة  علمية  ات  نظر مــع 
ة  ط نظر ن، ر يل املثال، من جانب مع س
ــ أو أخـــــالق املــنــاقــشــة مع  الــفــعــل الــتــواصــ
أعمال علم النفس النمو، ومن جانب آخر، 
ن  يمكن إيــجــاد حــضــور لــلــدراســة املــقــارنــة ب
تصورات  م  وف للعالم  ية  الدي التصورات 
االت  ا جميع  ففي  القانونية.  املؤسسات 
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ــــذا املــســتــوى املــيــتــانــظــري أن  ـــ  يــبــدو أنــــھ 
العكس  وع  ا،  بي فيما  ابط  ت املقارنات 
ــا  بــدور ــ  املتخصصة  فالعلوم  ـــذا،  مــن 
احـــات فــلــســفــيــة، ولــديــنــا  ـــ ــ اقـــ مــنــفــتــحــة عــ
ــ ذلـــك، مــثــل انــفــتــاح عــلــم النفس  أمــثــلــة عــ

املعر ع الفلسفة «.(34)

ـــديـــدة  ـــ ــــــذه الــــعــــالقــــة ا ـــعـــكـــس 
ن  ـــ الـــعـــلـــوم، االخـــتـــالف ب لــلــفــلــســفــة مـــع بـــا
سقط   نفسھ  يجل  و ــانــط.  و ــابــرمــاس 
انط، بالرغم من انتقاداتھ  نفس أطروحة 
عد  و  .(1*) ــ ســنــدنــتــا ــ الــ التأس  للنمط 
ــ  ــــديــــدة لــلــفــلــســفــة بــبــا ــــ ــــــذه الــــعــــالقــــة ا
ــــــل مـــــحـــــاوالت  ــــــ نـــــتـــــاج لــــفــــشــــل  الـــــعـــــلـــــوم 
ال   fondation ultime ي  ا ال س  التأس
ا مقاصد فلسفة الو «.(35) استمرت ف

ــــذه االنـــتـــقـــادات  ــن مـــن خــــالل  تــبــ
ــ يــدافــع  ــديــدة الــ ــ ــة الــنــقــديــة ا أن الــنــظــر
ن التحليل  ابرماس يجب أن تجمع ب ا  ع
الفلسفة  ألن   ، العل والتحليل  الفلسفي 
م  ــا أن تف ــ ــا ــعــد بــإمــ ــعــد  املـــعـــاصـــرة لـــم 
لنمط  انتقاده  من  بالرغم  هيجل  إن   -*  1

التخلص  يستطع  لم  لكانط،  الرتنسدنتايل  التأسيس 
من فكرة اعتبار الفلسفة فكرا مطلقا. فهيجل 

حضة  فاهيم ا ا اكتفاءه بجميع  كانط  يؤاخذ عىل     
مسألة  تاركا  تأسيسها  دون  تاريخية  كوقائع  للفهم 

الربهنة عىل أن الرشوط 
هذا  إن  رضورية.  رشوط  هي  للتجربة  القبلية     
النقص، سيتجاوزه هيجل من خالل مسعى تكويني، 

من خالله سيب هيجل كيفية 
كانط جاهزة.  وجدها  التي  البنيات  هذه  الوعي،  بنيات  تكون     
وهيجل من خالل هذا النمط الجديل يريد تأسيس معرفة مطلقة، 
للفلسفة مهمة جديدة لها أهميتها عىل مستوى     ولهذا سيمنح 
مكمل  كمبحث  ليس  الفلسفة  إىل  نظر  فهيجل  الكوني.  التاريخ 

لباقي 
عوض  األخرى  باحث  ا ابتلع  مبحثا  بل  األخرى،  باحث  ا    

(Habermas, M.C., p : 27). .تأسيسها

ــ ذلك  إ انت تطمح  ليتھ، كما  ــ  العالم 
ــ أســـاس  ــمــھ عــ فــلــســفــة عــصــر األنــــــوار لــفــ

العقل «.(36)

ة  عد إصدار كتابھ العمدة « نظر
ــ  ــمــنــاســبــة ترجمتھ إ ــ « و الــفــعــل الــتــواصــ
جمة  لل مــقــدمــة  سيضع   1987 سية  الفر
ـــ أطــــروحــــتــــھ،  ـ ــ ـــا مـــــن جــــديــــد عــ ـــ لــــيــــؤكــــد فـــ
املة  ــة مت نــظــر ــد صــيــاغــة  يــر أنـــھ ال  معلنا 
و  ــزأيــن، بــل أن مــا يــقــوم بــھ  ــ ــذيــن ا ــ 
ــا  ــ ـــ بــواســطــ ــة الـــ تــقــديــم الــعــنــاصــر الــنــظــر
ا  م ذا ة ع ف ا مج تجد الفلسفة نفس
ا  ط يقي، وذلـــك بر ــعــد ميتاف ــ فــكــر مــا 
ع  االجتماعية  الــعــلــوم  مــع  ــعــاون  لعالقة 
ال  مية  نــظــرا لأل الــعــمــل،  قــاعــدة تقسيم 
ة النقدية.  ذه العلوم  النظر ا  تحظى 
ـــابـــرمـــاس «  ـــم لـــ ـــ ــ ــــ الـــعـــمـــل الـ واملـــتـــأمـــل 
ولة  س شف  ة الفعل التواص «، يك نظر
ــ  ـــضـــور الــــقــــوي لـــلـــعـــلـــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ـــ ا
للمجتمع.  ة  نظر ا  بوصف النقدية  تھ  نظر

 (37)

لــــدعــــم أطــــروحــــتــــھ الـــنـــقـــديـــة تــجــاه 
ـــــانـــــطـــــيـــــة لـــم  ـــ ـــــســـــيـــــة الــ الــــفــــلــــســــفــــة الـــــتـــــأســـــ
ــا   ــ ـــ قــدمــ ــ ــــادات الـ ـــ ـ ــ ـــابـــرمـــاس االجــ ــغــفــل 
والــتــداولــيــة(*2)  رمنوطيقية  ال ن  الفلسفت
الفلسفة  عىل  هابرماس  اعتماد   -*  2

الشك  إىل  راجع  التداولية  والفلسفة  الهرمنوطيقية 
العميق الذي عربت عنه بخصوص ادعاء الفكر 

   الفلسفي التأسييس والتأسيس الذاتي، أكثر من أي 
ورثة  نقدي  مفكرين  أي  طرف  من  عنه  معرب  شك 

كانط وهيجل. واألكثر من 
   ذلك، فالفلسفت استطاعتا الخروج من األفق الذي 
نحو  عريف  ا بنموذجها  الوعي  فلسفة  فيه  تتحرك 

واضيع».  اإلدراك وتمثيل ا
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يم  ــ مفا ــــ عــ ــ األو وذلـــك مــن خـــالل تــركــ
ش، والثانية ع  ل، العالم املع مثل التأو
يم :اللغة اليومية املتداولة، والعالقة  مفا
ن الذوات املتفاعلة  العملية التواصلية.  ب
س  ــات ل ـــذه املــقــار ــ  كــمــا أن االنــفــتــاح عــ
ــانــطــيــة فـــقـــط، بل  ـــو نــقــد الــ ـــدف مــنــھ  الـــ
ـــش الــــــذي تــم  إعـــــــادة االعـــتـــبـــار لــلــعــالــم املـــعـــ
ساق. فالفلسفة عند  احتاللھ من لدن األ
ــــل مــن  ـــ  ــا عـــ ـــحـــكـــم انــفــتــاحــ ـــابـــرمـــاس و
املمارسة  ستجعل  والتداولية  رمنوطيقا  ال
ــالت املــعــرفــيــة، والــتــوقــعــات  الــيــومــيــة والــتــأو
ذات الــطــبــيــعــة األخـــالقـــيـــة مـــتـــداخـــلـــة فــيــمــا 
ــن  ـــم بــ ـــا. لــــذلــــك فــــــإن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــا ــ ـ ــ بـــيـ
ض تـــراثـــا  ـــ ـــش تـــفـــ ــــ الـــعـــالـــم املـــعـــ الــــــــذوات 
، ال يمكن للعلم  ساع والغ ثقافيا بالغ اال

ا بھ.  ا أن تزود أو للتقنية وحد

ــ  ـــذا االتـــجـــاه، فالفلسفة و ـــ  و
أن تتوجھ نحو  التأو يمكن  ــا  دور إطــار 
ــا مــع  ــ ـــش، وأن تــحــســن عــالقــ الـــعـــالـــم املـــعـــ
ــك  ـــ تــحــر ــم  ــســا ــا  ــلــيــة، مــمــا ســيــجــعــلــ الــ
اآللــيــة الــثــابــتــة املــرتــبــطــة بــاألداتــيــة املعرفية 
مالية.  ا ية  والتعب األخــالقــيــة  واملــمــارســة 
ا  كذا يمكن للفلسفة أن تتخ عن دور
ش الثقا وتنخرط  املتمثل  القا املف
 Interprète (38)الوسيط املسؤول  دور   

 .– médiateur

الــــــــذي تـــقـــوم  ــ  ــ ـــ ـ الـــــــــدور الــــتــــأو إن 
ــ بناء  م  سا الفلسفة، مــن شــأنــھ أن  بــھ 
ــن  ــم بــ ، وتــحــقــيــق لــلــتــفــا ـــ مــجــتــمــع تـــواصـــ
ما  ــ تـــداخـــل قــائــم بي  عــ

ً
الـــــذوات اعـــتـــمـــادا

.  - Habermas, J. : « M.C » p : 39

ثقافية  ــ خلفيات  إ ا  ناد اس مــن  انطالقا 
إطــار  ــ  تدخل  لية  التأو مة  فامل كة،  مش
ر  ــدف تحر ــ نــقــدي جــديــد للفلسفة  ــم  فــ
ن الذوات اعتمادا  سان، ألن التواصل ب اإل
ــة املــتــبــادلــة، مـــن شــأنــھ  ــ ــ ــة وا ــ ــ ــ ا عــ
ـــام اإليديولوجية  األو م  تبديد  سا أن 
ــعــيــق تــحــقــيــق تـــواصـــل حــقــيــقــي داخـــل  ــ  الــ
ــســمــح املـــمـــارســـة الــتــواصــلــيــة  ــتــمــع : «  ــ ا
ــن الــــــذوات مــوجــھ  ــم بــ الــيــومــيــة بــخــلــق تــفــا
ل   ش ال  الصالحية  مــن طــرف دعـــاوى 
صومات  ض ا ل الوحيد لتعو الواقع ا
ـــا املـــعـــرفـــة  ـــعـــرفـــ ـــا و ـــ ــــ عـــرفـــ املـــتـــنـــوعـــة الــــ
ة موضوعية  ناك تجر ست  الفلسفية. فل
س  ــن الــــــذوات، كــمــا أنـــھ ل بــــدون تـــواصـــل بــ
ون عالم  ن الذوات بدون ت ناك تواصل ب

موضو «.(39)

ابرماس « أن  و سياق آخر يرى 
انت قادرة ع حفظ الوحدة  الفلسفة إذا 
س ذلك بفضل  ة لعقل متعدد، فل الصور
ـــلـــيـــتـــھ، وال  ــــ  ـــوم مـــلـــمـــوس لـــلـــمـــوجـــود  مـــفـــ
ا  قدر بفضل  وإنــمــا  ــي،  ــو ــوم  مــفــ بفضل 
ـــرمـــنـــوطـــيـــقـــيـــة لـــتـــخـــطـــي حـــــــــدود الـــلـــغـــات  الـــ
ــســيــاق  ــا مــرتــبــطــة  ــ ــــطــــابــــات، مــــع بــقــا ـــ ـ وا
 Holistique الثقافية الشمولية  لفيات  ا

(40).»

ــرمــنــوطــيــقــي  ـــذا الـــــدور الــ بــفــضــل 
ــن  ـــون وســـيـــطـــا بــ ــا أن تـــ ــ ــا لــلــفــلــســفــة بــإمــ
ــــن ثـــقـــافـــة  ــــة [أي بــــ مـــــن جــــ ــــســــق الــــعــــلــــوم 
والتقنية  طــرف العلم  مــن  اء املــطــورة  ــ ــ ــ ا
ــن املــمــارســة  ــة أخـــرى بــ ...]، ومـــن جــ ـــــ ـ ـــ إ إ
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ن  ب أخــرى  بصيغة  أي  اليومية،  التواصلية 
ـــذه الـــوســـاطـــة  ـــش. فـــ الـــعـــلـــم والـــعـــالـــم املـــعـــ
عد  الفلسفة وال  ا  ال تقوم  لية  التأو
عد  سية  « الفكر ما  ا الرئ ام إحــدى م
منا  ف تــطــور  أن   » ــا  ــ شــأ مــن   » يقي  ميتاف
لـــلـــعـــقـــالنـــيـــة، بـــحـــيـــث أن الـــتـــأمـــل الــفــلــســفــي 
ــو  ــــانــــھ  ــــ الــفــلــســفــة املــــعــــاصــــرة أصــــبــــح ر
ــ املــعــرفــة،  ــســدة  ــ ــشــاف الــعــقــالنــيــة ا اكــ
ــم  ــــذا الــفــ ــــ والــــــكــــــالم، والــــفــــعــــل، والــــلــــغــــة. 
مة الفلسفة   ون م للعقالنية والعقل، ت
ا  ست تفس ابرماس ل ن عند  العصر الرا
ــ  ــانــت تــد ــلــيــتــھ كــمــا  ـــ  ومــعــرفــة لــلــعــالــم 
يــقــا  ــ الــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة وفــلــســفــة املــيــتــافــ
دائـــمـــا  ـــانـــت  الــفــلــســفــة  ــمــة  ـــل : « إن مــ كـــ
ــة لعقالنية  ــة نــحــو الــشــروط الــصــور مــوجــ
ــذه  ــم الــلــغــوي والــفــعــل :  املــعــرفــة والــتــفــا
ياة  ا سواء  ا الشروط يمكن البحث ع
ــســق  ــ مــســتــوى الــتــنــظــيــم والــ الــيــومــيــة، أو 
ــ املــســتــوى  ــ ــ لـــلـــتـــجـــارب، أو كـــذلـــك  ــ ــ املــ
السياق تك  ذا  سقي للمناقشة.   ال
ا إعادة  م ا ألن م اجية دور ة ا النظر
بـــنـــاء االقــــتــــضــــاءات والـــــشـــــروط الـــتـــداولـــيـــة 

ي وا «.(41) ة لسلوك عقال الصور

يـــــــبـــــــدو مـــــــــن خـــــــــــالل مـــــــــا ســــــبــــــق أن 
فھ لـــدور الفلسفة  عر إعـــادة  ــ  ــابــرمــاس 
ـــــــــ فـــــلـــــســـــفـــــة عـــصـــر  ـــــــانـــــــط  كــــــمــــــا طـــــــرحـــــــھ 
ــل مــن الفلسفة  ـــان مــديــنــا فــيــھ لــ األنـــــوار، 
ـــرمـــنـــوطـــيـــقـــيـــة والـــفـــلـــســـفـــة الــــتــــداولــــيــــة،  الـــ
ن  الفلسفت ــتــھ  ـــذري الـــذي وجــ ـــ فــالــنــقــد ا
انطية  ال للفلسفة  التأس  لالدعاء  معا 
ــانــط.  ــ لــ ــابــرمــا ـــ الــنــقــد الــ ه  ــ وجــــد تــأثــ

ـــاز  ـــ ـــ ــــابــــرمــــاس ومـــــــن مـــنـــطـــلـــق تـــــأثـــــره بـــا ـــ فـ
ــن مــعــا  ــ الــفــلــســفــتــ ـــ ـــ املــــــتــــــداول  ـــيـــ املـــفـــا
ــانــط، حيث  ســيــعــزز أطــروحــتــھ الــنــقــديــة لــ
ة ترسندنتالية للمعرفة،  ح بدل نظر سيق
ـــــتـــــم بـــــــالـــــــشـــــــروط االجــــتــــمــــاعــــيــــة  ـــــ ـــــة  نـــــظـــــر
ــس  ـــابـــرمـــاس لــ ـــم  ـــ لــلــمــعــرفــة، ألن الــــــذي 
ون  أن ي يمكن  كيف  ؟ وإنــمــا  أعـــرف  كيف 
ذا االندماج  االندماج االجتما ممكنا ؟ 
ـــا أن  ــ ال يــمــكــن لــلــفــلــســفــة وحـــد االجــتــمــا
الفلسفة  امل  بــل البــد مــن ت ه  تد تفس
االجتماعية األخـــرى. تبقى  ــ املــعــارف  مــع بــا
ــمــة مــتــواضــعــة  ـــابـــرمـــاس مــســا ــمــة  مــســا
ــســت  ــــــــذا الـــــــبـــــــاب، لــــكــــن لــ ــــــ  ــــــــة  وضــــــــرور
قيقة  وقت  ا قادرة ع امتالك ا وحد
 . ل جما ش قيقة تب  أصبحت فيھ ا

ـــمـــة  مـــ إن  األمــــــــــــــــــر،  حـــــقـــــيـــــقـــــة  ـــــــــ 
ــ الــــوقــــت الـــــــذي ارتـــبـــطـــت فــيــھ  ــ الــفــلــســفــة 
مة فلسفية تكمن  ل أصبحنـا أمام م بالتـأو
ه. إنــھ  ــ ــغــيــ ــم الــعـــــالــم ومــحــيــطــھ بــــدل  ـــ فــ
خ  غم بأكملھ  تار تحول فرضھ تحول براد
عد « املنعطف  ية املعاصرة  الفلسفة الغر
انة  الفكر  اللغوي « الذي أصبحت لھ م

يقي.  عد ميتاف ما 

يقي ميتاف ــعــد  مــا  الــفــكــر  ــ  الفلسفة   -4
Nachmetaphysiches Denken.

ـــــن ســـيـــعـــرف  ـــــو بــــلــــغــــة طــــــومــــــاس 
غميا  غضون  الفكر الفلسفي تحوال براد
من  و تحول سيغ  القرن التاسع عشر و
يقي.  عد ميتاف مة الفلسفة  الفكر ما  م
ـــذا الــتــحــول تــبــدو مــالمــحــھ مــن خـــالل نقد 
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ع الوضيفي ع  شيؤ، ونقد إضفاء الطا ال
ــال  ــاص وأشــ ــ ن األ ــال الــعــالقــات ب أشــ
ـــة  املــوضــوعــيــة  ـــو ــيــاة، وكــــذا نــقــد  الـــرؤ ــ ا
ــذه  ــ لــديــنــا حـــول الــعــلــم والــتــقــنــيــة. إن  الــ
املواضيع ال سمحت بنقد أسس الفلسفة 
ء نــمــوذج العالقة  ــ ــل  ال فرضت ع 
ــغــم  اد ــ ــن ذات ومـــوضـــوع. لــكــن تــحــول الــ بــ
ـــن ذات وذات  بـــ ســـيـــفـــرض عـــالقـــة جــــديــــدة 
ــــابــــرمــــاس بــالــعــالقــة  ـــ عــلــيــھ  ــ أو مــــا اصـــطـ
ا  تدعيم عد  ال  العالقة  ــذه  البيذاتية. 
عد  ـــ الــفــكــر مـــا  ــام الــفــلــســفــة  ــــم مــ مـــن أ
ــ  ــ املــعــطــيــات الــ يــقــي، اعــتــمــادا عــ ــ مــيــتــافــ
 Linguistic  » الــلــغــوي  «املــنــعــطــف  ــا  يــقــدمــ
عد  الــفــكــر مـــا  مـــواضـــيـــع  ــــم  ـــأحـــد أ  Turn
مة  ـــذه امل ـــ  يــقــي. وقــبــل اإلشـــــارة إ ــ مــيــتــافــ
م القضايا  ديدة للفلسفة، سأش إ أ ا
ـــخ  ــــ تـــار ـــديـــد  ـــ ــــغــــم ا اد ــــ ـــل الــــ ـــشـــ ــ  ــ ــ الــ
ا  وك  كتا ا ميڤ  ص الفلسفة كما 
« العقل واللغة « حيث استعرضت خمس 

يقي :   عد ميتاف ذا الفكر ما ات ل مم

ـــعـــد  مـــــــــا  الــــــفــــــكــــــر  لــــــقــــــد وضـــــــــــع  أ) 
 substantiel ر  و ا التصور  يقي  ميتاف
ح تــصــورا  ــــ ـــســـاؤل واقــــ لــلــعــقــالنــيــة مـــوضـــع 

ا. ا بديال ل إجرائيا أو صور

صالحية  بمسألة  يتعلق  فيما  ب) 
ــــا، عـــــوض الــفــكــر  املـــعـــرفـــة وكــيــفــيــة إنــــجــــاز
ــســيــة  عـــة الــتــأســ ـــ يــقــي : الـــ ــ ــعــد مــيــتــافــ مـــا 
.Falibilism طأ عة القابلية ل للفلسفة، ب

ــــعــــد  مــــــــــا  الـــــــفـــــــكـــــــر  ـــــشـــــكـــــيـــــك  ج) 
يقي  فكرة أن العقل يمكن تصوره  ميتاف

عقيدات  و خ  التار وراء  ما  دي  تجر ل  ش
ياة االجتماعية، وعمل ع وضع العقل  ا
 سياق ما Contextualised أي موضعتھ 

الية.  خية ا  املمارسات التار

الــــعــــمــــلــــيــــة  ـــــــــــذه  مـــــــــن  كـــــــجـــــــزء  د) 
ـــــ ســـــيـــــاق مــــا،  ـــــ وضـــــــع الــــعــــقــــل  املـــتـــمـــثـــلـــة 
ــض  ــعــو تــــم   (1*)،Contextualisation 
يات تداولية للغة  يات الفردية للو بب الب

. والو

نـــحـــو  الـــــــتـــــــوجـــــــھ  مـــــــــن  كـــــــجـــــــزء  و)  
ضة  ــة ا املــمــارســة واالبـــتـــعـــاد عـــن الــنــظــر
يقي  عد ميتاف ردة، توقف الفكر ما  وا
قيقة  ـــوس الــفــلــســفــة الــتــقــلــيــديــة با عــن 
إ حد  التمثيلية للغة  والوظيفية  ة  النظر
ف بــــاألخــــالق الــعــمــلــيــة والــوظــيــفــة  ــــ ـــ أنـــــھ اعـ

ية للغة. (42) التعب

مسة  ات ا ــ ــذه املــمــ ــ  بتأملنا 
ل  ش يقي  عد ميتاف الفكر ما  يت أن 
ه عن  غما لھ أسسھ الفلسفية ال تم براد
غم السابق. وكما يبدو فإن مواضيعھ  اد ال
ــ ذلــــك: املــنــعــطــف الــلــغــوي، العقل  تـــدل عــ
ة   النظر ــة  Situé، وقــلــب أولــو املــمــوضــع 
اللغوي  املنعطف  عد  و باملمارسة.  ا  عالق
شاط  ــذه املواضيع الــذي « أعطى لل ــم  أ
يا أك صالبة سمح  الفلسفي أساسا من
ــــ  ــــة الــــو لـــــھ بـــالـــتـــخـــلـــص مـــــن إحــــــــــراج نــــظــــر

(43).»

*- هناك من يرتجم هذه الكلمة « بتسييق   1

« لكن يبدو يل أنها ال تفيد أي معنى.
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ـــ  ــــمــــيــــة الـــ ــــــذه األ انــــطــــالقــــا مـــــن 
أصبحت ملوضوعة اللغة  الفكر الفلسفي 
ابرماس ع ضرورة االستفادة  املعاصر ي 
ابرماس  من املنعطف اللغوي(*1) إ حد أن 
ــــن الــــفــــلــــســــفــــة والـــــعـــــقـــــل والــــلــــغــــة.  يــــجــــمــــع بــــ

و  يح أن « العقل ظل دائما 
لكن   ،(44)» لــلــفــلــســفــة  املـــوضـــوع األســــــاس 
ـــ ضـــــوء املـــنـــعـــطـــف الــلــغــوي  ـ ـــنـــا  ـــتـــھ  مـــقـــار
ــ فلسفة  ـ ـــان  ــة أداتـــيـــة كــمــا  ــســت مــقــار لــ
و  ة تداولية تواصلية و ، بل  مقار الو
ما سيصط عليھ « بالعقل التواص « أو 
ـــذه العقالنية  « الــعــقــالنــيــة الــتــواصــلــيــة «. 
ــا مــن  ـــــ تــحــلــيــلــ ــــابــــرمــــاس  ــــ اســــتــــفــــاد  الــــ
ــا املــنــعــطــف الــلــغــوي،  ــ يــقــدمــ الــوســائــل الــ
. ولــتــحــقــيــق  ـــ ــــ الـــفـــعـــل الـــتـــواصـــ تــتــجــســد 
املعاصرة  الفلسفة  لــم تكتف  ــدف  الــ ــذا 
ــ  « بــاملــنــعــطــف الـــلـــغـــوي « بــــل انــفــتــحــت عــ
ــمــة  ـــــذه املــ ـــ  ـ ـــا  ــــل املــــعــــارف املـــشـــاركـــة لـــ
ــــذا الـــوضـــع غ  ـــ ظـــل  : « إن الــفــلــســفــة 
ك الذي ال يمكن  بقى ذلك الشر دد س ا
الذين  أولــئــك  مــع  ا  وذلـــك بتعاو ضھ،  عو
ــة للعقالنية  ــ نــظــر ـ ـــ الــوصــول إ ــســعــون إ

  (45).»

ـــ يـــدافـــع  الــعــقــالنــيــة الـــ ـــانـــت  إذا 
ـــــ عـــقـــالنـــيـــة تـــواصـــلـــيـــة،  ـــــابــــرمــــاس  ــ ــ ـــا  ـــ ــ عـ
 ، التواص والفعل  للغة  محايثة  إجـرائية، 
تتجسد  الــذي  العمومي  بالفضاء  ومرتبطة 

فهوم  *- للمزيد من التفاصيل حول هذا ا  1

قبل  ركزي يف فلسفة هابرماس سأخصص الفصل ا ا
بكامله لتناول التأث الذي لعبته 

نظر  عىل  عامة  التحيلية  والفلسفة  اللغة  فلسفة     
هابرماس.

الفلسفة  العقالنية، فإن  ذه  ر  فيھ مظا
س  العمومي،  بالفضاء  ا  ارتباط حكم  و
ذا النمط من العقالنية  إ توسيع مجال 
ــيــمــنــة  ــــ ظــــل  ــــ  ـــعـــد الـــغـــائـــب األكــــ الــــــذي 
ــــــة، واحــتــالل  ــســاق االقــتــصــاديــة واإلدار األ
ح  ــ ــقــ ـــســـاق. و ــش مــن لـــدن األ الــعــالــم املــعــ
ــــوار  ــــ ــــابــــرمــــاس أخــــالقــــيــــات املـــنـــاقـــشـــة وا
م بداعاتھ الفلسفية إ جانب  عد أ ال 
إليھ  وصلت  الــذي  املــأزق  زميلھ آبــل لتجاوز 
ال  داثة. لكن  ا زمن  األداتية   العقالنية 
ــــذا الــــــــكــــــــالم           أن  ــم مـــن  يــجــب أن يــفــ
ــداثــة مثلما  ــ ــطــاب ا ــ ــابــرمــاس مــعــاديــا 
ــــداثــــة، بــل  ــــ ـــعـــد ا نـــجـــد عـــنـــد فـــالســـفـــة مــــا 
ــو تــوســيــع مجال  ــاجــس األســــاس عــنــده  الــ
ي  تمع األملا الفضاء العمومي خاصة  ا

ن فيھ. ابرماس أحد الفاعل عد  الذي 

5- الفلسفة  الفضاء العمومي.  

ــــوم الــــفــــضــــاء الـــعـــمـــومـــي  ــــعــــد مــــفــــ  
املــالزمــة  ــيــم  املــفــا مــن   (2*)espace public
ــوم الــذي  ـــو املــفــ للعقالنية الــتــواصــلــيــة، و
الفلسفية  ابرماس طيلة كتاباتھ  تم بھ  ا
ناول  ن فحينما  ــنــيــات(*3).  الــســتــ بــدايــة  منذ 

الديمقراطية   ” فصل  يف  سأعود   -*  2

فهوم بشكل أعمق انطالقا  والتواصل ” لتناول هذا ا
من كتاب : ” الفضاء العمومي ” و“ الحق 

   والديمقراطية ”. 
                                                                 - Voir aussi « Espace public », p : 23.
 *- Habermas : « espace public ».  3

 Tr. Marc. B. Launy. Payot. 1993. Origine
 « Strukturwandel  Der

     öffentlichkeit » Suhrkamp, verlag.
 Am. Main 1962.  Tr Ang « the structural

 transformation of the
     public sphere » translated by Thomas Burger with

 the assistance of Fredirick lawrence. The MIT
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ثــنــائــيــة الــفــلــســفــة والــفــضــاء الــعــمــومــي، فــإن 
ة واملمارسة أي  ذلك يحيل إ ثنائية النظر
التأث الذي يمكن أن تقوم بھ الفلسفة  
ذه  ل ابرماس بطرحھ  و العمومي.  الفضاء 
ن  د أن يب العالقة  كتاباتھ الفلسفية ير
الفلسفة   تمارسھ  أن  يجب  الــذي  التأث 
بــأن تلعب  ــا مطالبة  ــ تمع املــعــاصــر، أل ا
تمع  ا  ا أدوارا مخالفة لألدوار ال لعب
ــ  ــ  ـــتـــمـــع املــســيــ ــ ـ ـــي الـــقـــديـــم، وا الـــيـــونـــا

ديث.  القرون الوسطى، و العصر ا

فــــفــــي مــــقــــالــــھ « حـــــــــدود الــفــلــســفــة   
الــفــلــســفــة  دور  عــــنــــد  ـــــابـــــرمـــــاس  تــــوقــــف   »
ـــ أفـــالطـــون  ـــ الــــيــــونــــان مــــن خـــــالل نـــمـــوذ ـ
ــــذيــــن  أن  ـــــ  ــــ إ خـــــلـــــص  حـــــيـــــث  وأرســـــــــطـــــــــو، 
ــعــطــيــان  ـــمـــا  ـــ ــن أل ـــ مــقــنــعــ ـــن غـــ الـــتـــصـــور
ــــ تــحــديــد  ة لــلــعــقــل الـــنـــظـــري  ـــ ـــمـــيـــة كـــبـــ أ
ـــ تــصــوره  املـــمـــارســـة ســـــواء عــنــد أفـــالطـــون 
ياة  ــ تــصــوره  أرســطــو  أم عند  الص  ل

 .bonne vie (46)سعيدة

س  ل ــ العصر ال إ أمــا إذا عدنا   
كيم الذي يكرس حياتھ للتأمل  نجد أن ا
إليھ  نظر  و والتقدير  ام  باالح يحض  ــان 
الص.  نحو ا ق  الطر يمثل  ألنــھ  كنموذج 
ـــ الـــقـــرون الــوســطــى اتــحــدت  ـــعـــد،  وفــيــمــا 
الــفــلــســفــة مــــع املــســيــحــيــة فـــأصـــبـــحـــت أداة 
ل  ــا تــفــقــد  ــــوت، مــمــا جــعــلــ ـــ خــدمــة الــــال
تنازلت  الوضعية  ــذه  ظــل  ــ  ا.  استقاللي
واألخالقية  ة  بو ال ا  وظيف عــن  الفلسفة 

للدين.(47)

                                                            Press. Cambridge 1989.

ديثة  ـــ الــوضــعــيــة ا إ ــانــتــقــالــنــا  و
ـــق  ـــ لـــلـــفـــلـــســـفـــة الـــعـــمـــلـــيـــة املـــــنـــــحـــــدرة مـــــن ا
ـــــــة أخــــــــــــــالق الـــــــواجـــــــب  ــــــي، ونـــــــظـــــــر الــــــعــــــقــــــال
ــانــطــي،  الــ الــنــمــط  ذات   déontologique
نجد وضعية مختلفة عن الفلسفة العملية 
ـــ األرســـطـــي،  املـــنـــحـــدرة مـــن الــتــقــلــيــد األخـــال
ــــديــــثــــة عـــــوضـــــت املـــســـألـــة  ــ ــ ــــات ا فــــالــــنــــظــــر
و جيد bon بمسألة سياسية  املوجودة ملا 
كة وال  – أخالقية أي بقواعد حياة مش

ميع. سبة ل ون عادلة وجيدة بال ست

ــســد   ــ ، ا ــ إن الــعــقــل املــوضــو

ــ  ــي، تــحــول إ ــو ــخ الــ ـــ الــتــار الــطــبــيــعــة أو 

ــســاوون  ـــؤالء مــ ــن. فـــ مــلــكــة ذاتـــيـــة لــلــفــاعــلــ

تنظيم  ــ  ـ إ ــســعــون  و بالطبيعة  م  بي فيما 

ل واحد  ، بحيث أن  ل جما ش م  حيا

ة،  ـــ ـــذه األخـــ ــ اســتــقــاللــيــتــھ. فـــ يــحــافــظ عــ

ط اإلرادة  انط وروسو كملكة لر ا  يتصور

لدن  مــن  للتب  القابلة  ن  بالقوان اصة  ا

و  عرف ما  ل واحــد أن  ان  ميع. بإم ا

و حسن.  جيد وما 

ـــــذا الـــتـــحـــول الــــذي  انـــطـــالقـــا مــــن 
ـــديـــثـــة  ـــ ـــــ الــــعــــصــــور ا عــــرفــــتــــھ الـــفـــلـــســـفـــة 
ــ  ـ  ـ ــســ ــيــجــل  ـــــان  ـــانـــط وروســـــــــو،  مــــع 
ــــ تــحــقــيــق املـــشـــروع  مـــشـــروعـــھ الــفــلــســفــي إ
ــ  ـــــ تـــحـــقـــيـــق الــــعــــقــــل  ــــانــــطــــي املـــتـــمـــثـــل  ـــ الـ
ذا  ل سبة  بال عــادل  مجتمع  فخلق  خ.  التار
ق السيا  الفيلسوف، يتم بواسطة الطر
يج ينم  ــذا الــتــصــور ال ــة.  ملــمــارســة ثــور
سية جعلھ  عــن تــأثــره بــأحــداث الــثــورة الفر
ــذا  ــ أن الـــثـــورة جــــزء مـــن الــفــلــســفــة.  ــعــتــ
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الــبــعــد الــــثــــوري لــلــفــلــســفــة ســيــجــد امـــتـــدادا 
ــــ الـــفـــلـــســـفـــة املــــاركــــســــيــــة، بــــالــــرغــــم مــن  لــــھ 
يجل. لقد  ا ماركس ل االنتقادات ال وج
انب النقدي   ر ا عمل ماركس ع تطو
يجلية إ  ة ال يجل، وحول النظر فلسفة 
ـــ تحقيق الـــثـــورة :  ــدف إ ــ نــقــد اقــتــصــادي 
ل للفلسفة إ املستوى العم  ذا التحو
ــتــظــر الــفــشــل  كــمــا يـــــراه مـــاركـــس لـــم يــكــن يــ
ــة الــســوفــيــاتــيــة لــتــكــذيــبــھ بل  ـــع لــلــتــجــر الـــذر
ة املاركسية  ت للنظر أكدتھ انتقادات وج
ابرماس   يار، وانــتــقــادات  ــذا اال قبل 
ــ  ــمــيــة علمية. إ ـــذا الــبــاب ال تــخــلــوا مــن أ

ر أيضا. (48) ارل بو جانب ما قام بھ 

ذا العرض املوجز ع  من خالل 
واملمارسة  ة  النظر لثنائية  الفلسفة  ــخ  تــار
ن  ــمــة الــفــلــســفــة ب ــت فــيــھ مــ ــ والـــــذي تــأر
وت واملمارسة  الال وخدمة   Salutــالص ــ ا
ــــ أن مــعــرفــة  ـــابـــرمـــاس إ ـــة، خــلــص  الـــثـــور
: كــيــف تــصــبــح الــفــلــســفــة عــمــلــيــة ؟ طــرحــت 
ــاصــة  ــ ــتــھ ا ـــذا تــبــعــا لــرؤ ء. ولـــ ـــــ ــل  ــشــ
ا الفلسفة، وللتطورات  للتحوالت ال عرف
ــديــث املــعــقــد، يــرى  ــ تمع ا ــا ا ــ عــرفــ الــ
بــأن  مطالبة  الــيــوم  الفلسفة  أن  ــابــرمــاس 
ون  خدمة الفضاء العمومي. ترى كيف  ت

ا ذلك؟.(49) تم ل س

بـــالـــفـــضـــاء  الـــفـــلـــســـفـــة  عـــــالقـــــة  إن 
ــا مـــن خــــالل عــالقــة  الــعــمــومــي يــمــكــن تــنــاولــ
العصر  ــ  ودوره  الفضاء  ذا  الفيلسوف 
يمن فيھ  ــ ظــل مجتمع  ــن، خــاصــة  الــرا
ب أك من الفيلسوف. فالفيلسوف  دور ا
ما  الفضاء  ابرماس يلعب دورا م حسب 
و دور  ديثة، و ا تمعات  ا العمومي  

ه  ذا ما يم ا، و يتجاوز دوره باعتباره خب
فالفيلسوف حينما  أيـــضـــا(*1)،  الــعــالــم  عــن 
الـــفـــضـــاء  ــــ  ـــا  مـــشـــار يـــلـــعـــب دوره بــصــفــتــھ 
ه تفكر  ــ ــــذا الــفــضــاء الــــذي عــ الــعــمــومــي، 
ماعية،  ا ا  و ــ  ديثة  ا تمعات  ا
ا  خب دوره بوصفھ  من  أك  لھ تأث  ون  ي
ذا الدور الذي يمنحھ  . إن  أو مانحا للمع
مة  مھ مل مــن ف ي  ــابــرمــاس للفيلسوف يأ
ــابــرمــاس  . فــ ــ ــا الــســيــا ــعــد ــ  الــفــلــســفــة 
ما  ــعــد مــن الــفــالســفــة الــذيــن أولــــوا دورا م
ـــن،  ـــ الــعــصــر الـــرا لــلــفــلــســفــة الــســيــاســيــة 
ـــ الـــــــذي يـــمـــكـــن أن  وذلـــــــك لـــيـــكـــشـــف الـــتـــأثـــ
ل  ش ـــ الــفــضــاء الــعــمــومــي، ألنــــھ  تــحــدثــھ 
ــتــمــع،  ــ ــــ ا ــل املـــطـــروحـــة  صـــــدى لــلــمــشــا
ة  ا من وج ل ال ال يمكن إدراك ذه املشا
ــشــر  ــســيــج املــنــ نـــظـــر وظــيــفــيــة مــغــلــقــة. فــالــ
تمع  ــ ا ــســد  ــ ــ الــفــضــاء الــعــمــومــي وا
ان الذي يمكن للمجتمعات  و امل ي،  املد
ا.  ا بذا ديثة املعقدة أن تطور فيھ وع ا
فـــفـــي الـــفـــضـــاء الـــعـــمـــومـــي يــلــعــب الــفــالســفــة 
ذه الفئة من  ن. ف أدوارا أك من با الفاعل
تمع دون  ن يفعلون  ا ن الفاعل املفكر
ذا ما يم الفيلسوف  ن، و طلب من اآلخر

*- يف جواب عىل سؤال متعلق باهتماماته   1

شاكل الناجمة  ة حول البيوأخالقيات [ دراسة ا األخ
عن البحث البيولوجي والطبي 

أشار  بالديمقراطية،  ذلك  وعالقة  والجيني]     
يوظف  أن  األوىل  للفيلسوف،  مهمت  إىل  هابرماس 

تخصصة يف إطار لجن معرفته ا
   والثـانية هو أن يحتل باعتباره مثقفـا مكانته يف 
الفضاء العمومي كلما تعلق األمر بقضايـا سياسية، [ 

من حوار أجراه ران 
ترجمة  لوموند-  بجريدة  هابرماس  مع  روسلتس     

نعطف 2003]. أحمد رباص، جريدة ا
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ـــن إشـــارة  ــون دائـــمـــا ر ــ الــــذي يــ ــبــ ــ عـــن ا
ـــن لــتــقــديــم خــدمــاتــھ ومـــعـــارفـــھ قصد  اآلخـــر
ب   ل معينة(50). فا إيجاد حلول ملشا
الوظيفية  ساق  يمن فيھ األ ظل مجتمع 
ـــون عــــبــــارة عــن  ــــة تـــ مـــطـــالـــب بــتــقــديــم أجــــو
ــنــيــة مــتــخــصــصــة، مــعــرفــة قــابــلــة  مــعــرفــة مــ
ــا الــعــلــوم  ـــون مــصــدر لــلــتــطــبــيــق، إمــــا أن يـــ
مة  ذه امل سانية.  الطبيعية أو العلوم اإل
ــ ال يــمــكــن أن تــقــوم  ــبــ ــ ـــا ا ـــ ـــ يـــقـــوم  الـــ
ـــخـــيـــة أو  ـــار ـــ أو الـــتـ الــفــلــســفــيــة  ـــا املـــعـــرفـــة  ـــ
ال  ا ــذا  ا   م رمنوطيقية، فمسـا ال
ونھ  مة الفيلسـوف تكمن   ضعيفة. فم
ـــ ونـــقـــد الــعــلــوم  ــ ــــ قـــضـــايـــا املـــنـ ـــشـــارا  مـــســـ
صوص  القضايا  ا وحدود العلم(*1)، و
ــــئــــة(**2)  ــــا عـــــالقـــــة بــــالــــبــــ ـــــ لــــ ــــة الـــــ املــــعــــيــــار

من  األخ  العقد  يف  العلم  أصبح  لقد    -*  1

عديدة،  فلسفية  دراسات  موضوع  العرشين  القرن 
ليس من زاوية إستمولوجية وإنما من   

بأخالقيـات  عليه  أصطلح  ما  أو  أخالقية  زاوية      
التي قام  الدراسة  ]. وتعد  البيواتيقا نموذجا   ] العلم 

بها رزنيـك ديفيـد 
     « The Elhics of Science « دراسة مهمة يف هذا 
التي  اإلبستمولوجية  الدراسات  خالف  فعىل  جال.  ا

تتناول العلم  من 
الدراسات  هذه  فإن  منطقه]،  [منهجه...  الداخل      
تتناول العلم من الخارج أي تتناوله كظاهرة إنسانية 

لها متطلبات ورشوط 
    واحتياجات الظاهرة اإلنسانية وعىل رأسها النسق 

نظومة الخلقية.  القيمي وا
     وللمزيد من اإلطالع يمكن العودة إىل هذا الكتاب، 
العلم»  «أخالقيات   ] األوىل.  األربعة  الفصول  وخاصة 

ديفي رزنيك ترجمة 
عرفة 2005.] نعم، عالم ا     عبد النور عبد ا

األخالقية  الفلسفية  التيارات  إطار  يف   -**  2

الذي  اإليكولوجي  بالتيار  يسمى  ما  ظهر  عارصة،  ا
يدافع عن البيئة، هذا التيار  يجعل 

ه، فهو يرى أن النظام البيئي       اإلنسان مركز تفك
يف  صلب  يمتلك  ألنه  عليه  والحفاظ  باالهتمام  جدير 

ذاته قيمة خلقية، وليست 

ية(***3)، أو بصفة عامة  ي والتكنولوجيا ا
ا  ــ يطرح ــاطــر الــ ــ الــقــضــايــا املــتــعــلــقــة بــا
عض  ديدة، و  استعمال التكنولوجيا ا
نظرا  له  قيمة  وضعنا  أن  حدث  قد  أنه  بسبب       
أخالقيات   » واالقتصادي.  االجتماعية  الستقداماته 

رجع، ص : 42.  العلم « نفس ا
     يمكن العودة أيضا إىل جزأي : « الفلسفة البيئية 
مع  ترجمة  زيمرمن،  مايكل  إعداد  عرفة.  ا عالم   »

شفيق رومية 2006.
1998 لم يكن لهابرماس  ***-  قبل سنة   3

بدأت  بعد  فيما  لكن  التطبيقية،  باألخالق  اهتمام  أي 
مشاكل البيوإتيقا تستحوذ عىل الجمهور 

مدة طويلة،  منذ  الوالدة  تقدم طب  أثارها  والتي      
قتطعة من أجنة  كما أن البحث حول الخاليا األصلية ا

برشية أو من أنسجة 
    جن مجهض لم يعرف انطالقته إال منذ 1998م. 
تطورة حول الجينوم التي غذت  إضافة إىل األبحاث ا

األمل يف رؤية 
واسع  نطاق  عىل  تتطور  الجينية  العالجات      
هذه  باستغالل  االقتصادي  االهتمام  أيضا  وأثارت 

التكنولوجيات. يف ضوء هذه 
    التطورات تأتي التأمالت الفلسفية لهابرماس حول 
مستقبل الطبيعة اإلنسانية. هذه التأمالت التي صاغها 

عىل شكل تساؤالت 
    ستكون موضوع كتاب « مستقبل الطبيعة اإلنسانية، 
ثارة للنقاش :  نحو نسالة ليربالية «. من أهم األسئلة ا

ما مستقبل الطبيعة 
    اإلنسانية يف ظل التطور الذي تعرفه البيوتكنولوجيا 
جتمعات الليربالية التي يتمتع فيها الفرد  خاصة يف ا

ساواة يف  بالحرية وا
    فعل ما يريد ؟ هل يسمح لنا يف ظل هذا التطور 
اختيار جنس الطفل الذي نريد، وبرمجة الخصائص 

ميزة التي نريد عىل  ا
الذكاء،  الفيزيائية،  القوة  اللون،  الشعر،  مستوى      

الذاكرة ؟ 
 - Voir Habermas, J. : « l’avenir de la nature humaine : 
ver  un eugénisme Libéral ? Tr. Christian 
    Bouchindhomme Galimard. 2003. Voir aussi « Die 
Zukunft Def Menschlichen natur : auf dem weg 
     zur einer liberalen  eugenik ? Suhrkamp. 2001.                                                                                  

الطبيعة  « مستقبل  العربية  الرتجمة  أنظر كذلك   -  
كتبة  اإلنسانية  : نحو نسالة ليربالية «. جورج كتورة ا

الرشقية 2006.
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ــ السياسة  األحــيــان يتعلق األمـــر بــالــتــأمــل 
ماعية.  ة ا و األخالقية حول ال

ــي يحافظ  ، لــ ــ ــبــ ــ ــ خـــالف ا عــ
ل  الفيلسوف ع دوره مطالب بمعارضة 
 /  Instrumentalisation ــــي  أدا اســتــعــمــال 
يجب  أي  ملعارفھ،   Instrumentalisierung
تھ ألن الفلسفة  بــحــدود خ أن يظل واعــيــا 

ا خصوصيات مقابل العلم. (51)  ل

ب  ــ عـــن ا إن الــفــيــلــســوف يــتــمــ
ذه  االستقاللية،  مــن  بنوع  يتصف  ونھ  ب
متھ تتمثل  الدفاع  االستقاللية تجعل م
عن القيم األخالقية،  سياق توشك فيھ 
ــنــا أصــبــح  . مـــن  ــ ــ ــ أن تــ ـــذه الــقــيــم عــ
ــــ الـــفـــضـــاء الــعــمــومــي  تـــدخـــل الـــفـــيـــلـــســـوف 

 ، ـــ ــــ مــــن أي وقــــــت مـــ ـــة أكــــ ـــ مـــســـألـــة مـــ

ابرماس يمثل نموذج الفيلسوف املتعدد  و

الـــوظـــائـــف : « بــوصــفــي فــيــلــســوفــا أعـــمـــل  

وصفي مدرسا،  حقل العلوم االجتماعية، و

ــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن ذلــــــك، فـــأنـــا مــثــقــف،  و
وفضال عن ذلك أيضا أتدخل عمليا، لكنھ 
ذا املبدأ الذي يم  ال أحد  أملانيا يقبل 
أن  لــو  املتبادلة كما  ا  ا شطة وخ األ ن  ب
ير لسياسة  ون مجرد ت ع الفلسفة أن ت
ون توضيحا لفلسفة  ام أن ي ما، وع االل

ما «.(52) 

ــــمــــة  ـــــــــــــــ ســـــــــيـــــــــاق مـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــة مــــ و
ــي، لم  األملــا السياق  ــ  الفيلسوف خــاصــة 
ــابــرمــاس أن يــقــوم بــانــتــقــاد الــتــصــور  يــفــت 
ـــيـــدجـــري لــلــمــفــكــر الـــــذي يــنــصــت لــلــعــالــم  الـــ

داثة املتخ  غ قدر ا انھ أن  والذي بإم
ــــيــــدجــــر احـــتـــفـــظ  عــــنــــھ مــــــن طــــــــرف هللا. فــــ
ــــذا الــتــوجــھ  ــــة، إن  عــة قــــدر ــ لــلــفــلــســفــة بــ
شھ.  ان تحت التأث النقدي لني يدجري  ال
ال  ة للفلسفة،   و الرؤ الصيغة  ذه  و
ن  الرا زمننا  ا   لتجاوز ابرماس  س 
ا  لنفس تجد  أن  د  تر ال  الفلسفة  : « إن 
املنظم للعلم، وال  سـق  ال قــدم   موطئ 
ــب              أو تتملص  ــ ــ ستطيع أن تــ ال 
طأ، يجب  ا املتمثل  القابلية ل من وع
ا ع تقديم  أن تتوقف عن االعتقاد بقدر
للعالم  تحمل  بــأن  تكتفي  وأن  لول،  ا ــل 
ــش نــمــطــا مـــن الــتــوجــيــھ أقــــل درامـــيـــة،  املــعــ
وأن تدرك كذلك تصورا متواضعا وواقعيا 
ي  ل إحا – ذا ش ا  ا باندماج حول نفس
تلفة  ا يات  الب   Autoréférentielle  /

ديث «.(53) للعالم ا

ـــــة  عــــــة الـــــقـــــدر ــــــ ــــــذه الــــــ بـــــنـــــقـــــده لــــــ
يدجر،  ا  م يف كــمــا  للفلسفة  ــة  ــو والــرؤ
الفلسفة مبحثا  يجعل  أن  ــابــرمــاس  ــد  يــر
اك مــع  ـــــ ــــ االشـــــ ـــا  ـــ ـــا مـــتـــواضـــعـــا، تـــجـــد مـــ
ا  ت ذا األخـــرى : « فــعــوض أن تث املــعــارف 
ـــذا الــعــالــم،  كــقــوة طــمــوحــة أمـــام شمولية 
أن  تحاول  تداولية  فلسفة  تصبح  أن  يجب 
ذا العالم الذي تؤولھ  ا  إطار  ا تحدد م
ــا أن  ــ ــل الــــذي يــمــكــ ـــ نــفــس الـــوقـــت بــالــشــ
ا  تضطلع بالعديد من األدوار حسب وظائف

مات نوعية «.(54) وأن تحمل مسا

ـــ الـــفـــلـــســـفـــة املــــعــــاصــــرة عــن  بـــتـــخـــ
سية  يجل)، والتأس إدعاءات : الشمولية (
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ة  غي العالم (ماركس)، والقدر انط)، و )
ــقــيــقــة  ــ ا إدراك  ـــ  عـــ والـــــقـــــدرة  ـــيـــدجـــر)  )
ــعــرف  ـــا و ـــ ـــا، أصــبــحــت واعـــيـــة بـــذا لـــوحـــد
ـــــ الـــفـــضـــاء  ـــا  ـــ ـــــام املــــنــــوطــــة  ـــا واملـــــ ـــمـــ ــ ـ
ـــديـــث، كــمــا أصــبــحــت واعــيــة  ـــ الــعــمــومــي ا
ــطــأ « فــالــفــلــســفــة  ــ ـــ ا ـــا  ــانــيــة وقـــوعـــ بــإمــ
ــات  ـــق لــلــنــظــر غــالــبــا مـــا تــكــتــفــي بــفــتــح الـــطـــر
ــونــيــة  يـــقـــيـــة املـــطـــالـــبـــة بـــطـــرح قـــضـــايـــا  ـــ اإلمـــ
ـــا لــــم تـــتـــوقـــف عـــنـــد االشـــتـــغـــال  ـــ طـــمـــوحـــة. إ
ــا مــثــل الــعــلــم. لكن  ــقــيــقــة مــثــلــ ــ بــقــضــايــا ا
ا تحافظ  الذي يم الفلسفة عن العلم، أ
ـــق، واألخـــــالق،  ـــ ــ عــالقــة داخــلــيــة مـــع ا عــ
مية  ة والتقو والفن وتدرس املسائل املعيار
ا أيضا   ا. فبدخول ة نظر خاصة  من وج
ا  ام منطق قضايا العدالة(*1) والذوق واح
ــــس األخـــالقـــيـــة  ـــــاص بــــاألحــــاســــ ـــ ــ ــ ا لــلــمــعــ
القدرة  ذه  تحتفظ  مالية،  ا والــتــجــارب 
وتجري  آلخر  خطاب  من  الوحيدة لالنتقال 

ترجمات من لغة ألخرى «.(55)

ا  ة وعالق اللغو ا  عددي حكم  و
ا أن  ا مع العديد من املباحث املعرفية بإم
م   سا وأن  ا،  ال تأو من  العديد  تطور 
م العالقات االجتماعية والسياسية. كما  ف

يمكن  العدالة  موضوع  بخصوص   -*  1

نظرية  مع  هـابرماس  أجراه  الذي  للحوار  العودة 
العدالة لجون رولز.

 - « Justice politique » Debat Habermas.  
 Cathrine Audard,  / Rawls, Tr. R. Rochlitz

 cerf 1997. Vgl
    « politischer liberalismus – Eine
 Auseinandersetzung Mit j Rawls » In « Die

 Einbeziehung des
     Andern » Studien zur politischen Théorie.
                                                                                                                   Suhrkamp. Verlag 1969.

ــات  ــب وجــ ـــ تــقــر ــم  ــســا ــا أن  ــ ــا أن بــإمــ
ــن مــخــتــلــف الــثــقــافــات بــخــصــوص  الــنــظــر بــ
الـــقـــضـــايـــا األســــاســــيــــة املــــطــــروحــــة لــلــنــقــاش 
ــســان  ــالــديــمــقــراطــيــة، وحـــقـــوق اإل حــالــيــا، 
ن  ـــ السن والــعــنــف الــــذي ارتــفــعــت حــدتــھ 

ة.  األخ

بــخــصــوص مــســألــة الــديــمــقــراطــيــة 
ن  ا  حاجة  وقتنا الرا ابرماس أ يرى 
ا فاعال مؤثرا  الفضاء  إ الفلسفة بصف
النقدي، بالرغم  ا  س العمومي، وكذلك 
ما  ل س  ل والديمقراطية  الفلسفة  أن  مــن 
ما  ــل واحـــــد م . فــ ــ ـ ــ ـ نــفــس األصـــــل الـــتـــار
للفكر  العمومي  فالتأث  ا.  يو ب لآلخر  ع  تا

الفلسفي 

ــــمــــايــــة املــــؤســــســــاتــــيــــة  ــــ يـــتـــطـــلـــب ا
ذا،  ة التعب والتواصل، ع عكس  ر
ـــدد(*2) دومـــا –  فالنقاش الــديــمــقــراطــي- املـــ

أواخر  منذ  هابرماس  أن  يل  يبدو   -*  2

التسعينـات كثف أبحاثه حول الديمقراطية، وحقوق 
واطنة إلخ، هذا  اإلنسـان، والسالم، ا

مكتسبات  انهيار  من  تخوفه  يعكس  االهتمام     
وبالتايل  اني.  األ جتمع  ا حققها  التي  الديمقراطية 

تكررة لتعزيز دولة  فدعوته ا
   الحق والقانون عن طريق تعزيز آليات الديمقراطية، 
تنم عن هذا التخوف من العودة إىل وضع ال ديمقراطي. 

إنها عقدة النازية 
اني. وهذه الفكرة  ثقف األ    التي ال زال يعاني منها ا
يدافع عنها كل من ران روسلتش وكريتان بوسندوم، 

يف قولهما التايل :
  - « En constituant un espace éthique de dialogue, 
Habermas est fidèle à la loi fondatrice de l’échange 
     critique et philosophique. En poursuivant 
l’élaboration concrète d’un espace  international 
     cosmopolitique, il tient la promesse de sa 
génération : produire  une  philosophie qui empêche 
le 
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ــارس  ــ ـــذا ا ــ يــقــظــة وتـــدخـــل  مــتــوقــف عــ
ـــ بــالــفــلــســفــة  الـــعـــمـــومـــي لــلــعــقــالنــيــة واملـــســـ

(56).»
ــس فــضــاء عمومي  ـــ إطــــار تــأســ و
ـــــوار أو  ـــــ ـــعـــمـــھ أخــــالقــــيــــات ا ديــــمــــقــــراطــــي 
ستد ذلك الدفاع عن حقوق  املناقشة، 
التعب عن آرائــھ  ح يتمكن من  ــســان  اإل
ــات  ــر ــ ــز ا ــعــز ـــ  ــل فـــعـــال  ــشــ ــم  ــســا و
ام  إطــار االح سان   العامة والفردية لإل
ــذا  ــصــوصــيــات الــثــقــافــيــة، ولــ ــ املـــتـــبـــادل لــ
ــســبــة  ــــســــان بــالــ ــ مـــوضـــوع حـــقـــوق اإل ــعــتــ
ــ تحتاج حاليا  الــ املــواضــيــع  ابرماس مــن  ل
ـــابـــرمـــاس نــفــســھ حـــاول  لــتــدخــل فــلــســفــي. و
ـــتـــھ  ــــثــــمــــار األســــــــــس الـــفـــلـــســـفـــيـــة لـــنـــظـــر اســــ
حا  ـــذا املـــوضـــوع، مق ــة  الــتــواصــلــيــة ملــقــار
ــــ الــوضــعــيــة  ــ  ـــــذا الـــســـيـــاق « الــتــفــكــ ــــ 
ــ  ــســمــح بــــالــــدخــــول  ـــ  ــرمــنــوطــيــقــيــة الـــ الــ
املثار  سان  حقوق اإل حول موضوع  نقـاش 
إ ثقـافات مختلفة،  تمون  ن ي ن مشارك ب
ــن  ــــم بــ ــــ ـ ــــــــ تــــفــــا ـــــدف الـــــــوصـــــــول إ ــــ ـ وذلـــــــــك 
ار  ق تبادل األف ن عن طر مختلف املشارك
م، بالرغـم من  واالعتـراف املتبادل فيما بي

م الثقافية «.(57) اختالف خلفيا
أمــــــا بـــخـــصـــوص مـــســـألـــة الـــعـــنـــف، 
ــــ وجـــــد  ـــ ــــنـ ـــ 11 شـ أحــــــــــــــداث  ـــــعـــــد  خــــــاصــــــة 
ـــــابـــــرمـــــاس نــــفــــســــھ مــــضــــطــــرا لـــــلـــــدفـــــاع عــن 
أطــــروحــــتــــھ الـــتـــواصـــلـــيـــة نــــظــــرا لـــالنـــتـــقـــادات 
التواص  العقل  وم  ا « مف ل ــعــرض  ــ  الــ
«، الــــــــذي شــــوشــــت عـــلـــيـــھ األحــــــــــــداث، وقـــد 
ـــاز فــرصــة  ـــ ـــــ انـــ ـــــذه الـــوضـــعـــيـــة إ دفـــعـــتـــھ 
     retour du Nanisme » in  « Jürgen Habermas : 
l’exigence critique » le monde de l’éducation aout- 
     2001, p : 162.                                         

كية  وار الذي أجرتھ معھ الباحثة األمر ا
 Giovanna Borradori بــورادوري جيوفانا 
ــ زمـــــن الـــــرعـــــب»، لــلــرد  ــ حـــــول « الــفــلــســفــة 
ا  ــ ـــت لـــــھ، مــعــتــ ـــ وجـــ ـــ االنــــتــــقــــادات الـــ عـــ
ــم الـــيـــوم   ــســا ـــــا أن  ــ ــا ــتــھ بــإمــ أن نــظــر
ــ  ــــ أصــــبــــحــــت  تــــجـــــــــاوز حــــالــــة الــــعــــنــــف الــــ
ا  الة السـائدة  العالم بما  ذلك أور ا
ش حالة من  ع انت  ة ال  ـذه األخ : « ف
ـا  ددة بدور االستقـرار والسلم، أصبحت م
ل  ش ونھ أصبح  رة العنف، وذلك ل بظا
ية ناتجة عن  تمعـات، و ب ذه ا ية ل ب

ش والتفق «.(58) م ال

االجتماعية  الــعــالقــات  أن  حكم  و
ـــــــيـــــــنـــــــة لــــــلــــــعــــــنــــــف، ولـــــلـــــفـــــعـــــل  أصـــــــبـــــــحـــــــت ر
يرى  ابرماس  فــإن  والتحكم،  اتي  اإلس
ما  أخذ يجب  ن  أساسي ن  ناك عامل أن 
ن االعتبار : ممارسة حياتنا اليومية جنبا  ع
ند إ أساس صلب لقناعات  س إ جنب 
ــا،  ــ ــيــة بــذا ــ كــة وحـــقـــائـــق ثــقــافــيــة بــد ــ مــشــ
وأمال متبادلة. فتنظيم الفعل يتأسس من 
خــالل ألــعــاب اللغة الــعــاديــة، ورفـــع دعــاوى 
ـــ األقــــل  ــ ــل مـــتـــبـــادل أو عـ ــشــ الـــصـــالحـــيـــة 
ــ الــفــضــاء  ــ  ــل ضــمــ ــشــ ــا  ــ ف  ــ تــلــك املــعــ
شأ  الــصــراعــات ت نما  ة، ب العمومي مــن ج
ــم،  مــن خـــالل تــواصــل مــشــوه وســــوء الــتــفــا
ا مــــن خـــــالل الــــكــــذب وخــيــبــة  ــــ ـــم وأخــــ والـــفـــ

ة أخرى.  األمل، من ج

ـــــــــــــذه الـــــــعـــــــوامـــــــل  انــــــــطــــــــالقــــــــا مــــــــــن 
سبة  بال العنف  عد  ـا  بي فيما  املــتــداخــلــة 
يــؤدي  لــتــواصــل مــشــوه «  ـابرماس «حلقة  ل
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من خالل عدم الثقة املتبادلة وغ املراقبة 
عطيل التواصل «.(59) إ 

ــو  ـــــذا الــتــعــطــيــل لـــلـــتـــواصـــل  إن 
ة التواصلية إ تجاوزه  س النظر الذي 
ـــ  ـــة الــــعــــوائــــق الـــ ـــ وذلـــــــك مـــــن خــــــالل مـــعـــا
ذا  ــ  دور  مــن  ــان للفلسفة  عيقھ. فـــإذا 
ا نظرا ملا تتوفر  و محاولة تجاوز املستوى 
ة ومن قدرة  عددية لغو عليھ الفلسفة من 
ــق « الــتــبــادل  ـــل، وذلــــك عـــن طــر ــ الـــتـــأو عــ
كة  جمة والبحث عن لغة مش الثقا وال
ــشــود  املــ ــــذا الـــتـــواصـــل  «.(60) ولــتــحــقــيــق 
ـــابـــرمـــاس  رد  الــــثــــقــــافــــات والــــشــــعــــوب  ـــن  بـــ
ضارات  ــ ع دعــاة « صــراع ا بنقد وا
ــل  ـــ أطـــروحـــة صــامــو «، الـــذيـــن يــنــطــلــقــون 
ابرماس الغرب إ  انتغتـون. و رده دعا 
ا  غي سياستھ تجاه الثقـافات األخرى معت
 Kampf » » ضـارات س « بصراع ا أن ما 
يــخــفــي  ـــابـــا  ـــ ســـــوى  ـــس  لـــ  »  Der kultur
ــة لــلــغــرب «. (61) ــيــو ــ ـــ املــــاديــــة ا املـــصـــا

ولـــتـــجـــاوز حـــالـــة الــعــنــف والـــصـــراع 
ـــمـــيـــة « الـــتـــواصـــل  ـــ أ ــ ــــابــــرمــــاس عـ يـــؤكـــد 
وظفھ  كــمــا  رمنوطيقي  ال باملع   » األفــقــي 
وار الذي  ومبلت  فلسفتھ. و ا فون 
ابرماس  ، أعلن  11 شن عد  معھ  أجــري 
ومبلتية  ال ــة  املــقــار تــراجــع  عــن  عــن تأسفھ 
تحول  الزالـــت  ــ  الــ للعوائق  نــظــرا  للتواصل 

دون 

ـــدف  ـــــن ثــــمــــة فـــ تـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك. ومــ
ـــــذه  ـــــاء  ـــــــو إعـــــــــــــادة بــــــنـ الــــفــــلــــســــفــــة عــــــنــــــده 

ــ   (1*) ـــ ــ ــ الـــــشـــــروط لــتــحــقــيــق تـــــواصـــــل فـــــعـــ
الثقافات.  ن  ب وأيــضــا  األفــــراد  ن  ب تمع  ا
ش  الــعــالــم املع ــ  الفلسفة عــ ــ  تــركــ ــعــد  و
ـــا  ــ ــــونــــاتــــھ الـــثـــقـــافـــيـــة واشـــتـــغـــالـ ـــ الــــيــــومــــي ومـ
ــــل مــــدخــــال مــــن شــــأنــــھ أن يــــردم  ـــ الــــتــــأو عـــ
مــــنــــوطــــيــــقــــا مـــا  ــــ ــــ ـــــن  ـــــــوة الـــــفـــــاصـــــلـــــة بـــــ الـــــــ
  Preunderstandingـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــ  – قــــــبــــــل 
ألن  مـــعـــا.  ــن  ــانــ ــ لــ  Vorverständigung/
و األفق لتحقيق توافقات  ش  العالم املع
م   سا ا أن  ن الــذوات، وال من شأ ب

تقليص دائرة العنف تواصل مشوه.

خالصة

ـــ املــعــطــيــات الــســالــفــة  ـــنـــادا إ -اســـ
تھ  ابرماس ينطلق  نظر الذكر، يبدو أن 
الـــتـــواصـــلـــيـــة مـــــن تــــصــــور خــــــاص لــلــفــلــســفــة 
ــا.  ــ ـــ يــــدافــــع عــ ـــ مــــع األطـــــروحـــــة الـــ يـــتـــمـــا
ــ الــوقــت  الفلسفة  ــيــة  عكس أن مــا مــمــا 
ـــابـــرمـــاس، ال يــمــكــن إال  ــ ــســبــة لـ ــــن بــالــ الــــرا
ــ  ـــغـــم الــتــواصــ اد ـــ ـــ خـــدمـــة الـــ ـ ـــون  أن تـــ
ــ ظــل فكر  سھ  ــابــرمــاس تأس ــد  الـــذي يــر
ات  يقي يتصف بمم عد ميتاف فلسفي ما 
ــــغــــم  اد ــــ وخـــــصـــــائـــــص جـــعـــلـــتـــھ يـــــتـــــجـــــاوز الــــ
يــــقــــي، الـــــــــــذي تـــمـــثـــلـــھ  ــــ الــــفــــلــــســــفــــي املــــيــــتــــافــــ

1 *- In her study about the dialogue 
with Habermas explain the role of 
Philosophy in a time of terror, 
    said that « philosophy’s aim is to offer a 
reconstruction of the conditions that make 
communication 
    not only possible but also effective and 
productive, Both at the individual and 
social levels », Ibid. 
     p : 47.                                                  
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ى  الك الفلسفات  ا  و لية  ال الفلسفة 
ــا  ــالــ ــــ بــأشــ بــصــفــة عــــامــــة، وفـــلـــســـفـــة الــــو
مة جديدة  ماعية. إننا أمام م الذاتية وا
س إ تجاوز الفلسفة الذاتية،  للفلسفة 
 Intersubjectivität الــبــيــذاتــيــة  ــشــاف  واكــ
ا بديال فلسفيا  نقدا وتحليال، وتقدم نفس
ـــذا الــبــديــل الفلسفي الـــذي يركز  جــديــدا. 
ـــ البحث  ــدف إ ــ ـــة،  ـــوار ـــ ــ الــعــالقــة ا عــ
ـــوار والـــتـــواصـــل مستفيدا  ـــ ا شـــــروط  عـــن 
ــارل أتــو  لية لــ ــادات الــتــداولــيــة ال ــ مــن اجــ
آبل و» املنعطف اللغوي « الذي منح الفكر 
ـــة  الــفــلــســفــي املـــعـــاصـــر الــــوســــائــــل الـــضـــرور
ـــــــ الــــفــــعــــل  ـــــســـــد  ـــــ ــــــشــــــاف الـــــعـــــقـــــل ا الكــــــ

 . التواص
ــــذا الـــبـــديـــل الــفــلــســفــي  ـــاعـــتـــمـــاد  و
ة  النظر ع  انفتح  البيذاتية  العالقة  ع 
ة  الضرور الــوســائــل  تــقــدم  ــ  الــ اجية  ا
ــ  إلقــــــامــــــة عـــــالقـــــة تــــواصــــلــــيــــة مــــؤســــســــة عــ

ة ال ع اإلكراه والضغط.  أفضل 
بحكم  فالفلسفة  ـــذا  ــ  عــ ــــادة  ز
ا  م ذا التحول أصبحت م ا من  استفاد
ـــر الــفــضــاء  ــــ تـــحـــر ـــابـــرمـــاس تــكــمــن  عـــنـــد 
ـــل الـــعـــوائـــق اإليــديــولــوجــيــة  الــعــمــومــي مـــن 
ــــام الــوضــعــيــة أم  ــانــت أو ـــــام ســـواء أ واألو
ق  ــة أم املــاركــســيــة، وذلــــك عــن طر الــعــلــمــو

ا  ــ املـــعـــارف األخــــرى وكف ــ بــا ــا عــ انــفــتــاحــ

ــ إدراك  ــا عــ ــ ــ بــقــدر عــن االدعـــــاء الــكــال

أصبحت  قيقة  ا ألن  ــا،  لــوحــد قيقة  ا

ا عـــدة أطـــراف  ــم ف ــســا مــســألــة جــمــاعــيــة 

مشاركة. 

س  ــ الــذي  ــدف األكــ يتمثل الــ

ــة  ـــــو صـــيـــاغـــة نــظــر الـــفـــلـــســـفـــة تـــحـــقـــيـــقـــھ، 

داثة والعقالنية. والعقالنية ال  جديدة ل

ــابــرمــاس ذات طبيعة إجــرائــيــة،  ــا  لــ ينظر 

ء  ـــ ـــة مــطــلــقــة. الـــ ـــر ـــس عــقــالنــيــة جـــو ولـــ

سياق  ا عقالنية عملية مرتبطة  الذي جعل

ال عقالنية  خ،  اجتما ومموضعة  التار

ة.  دية نظر تجر

ـــ الــوقــت  ـــابـــرمـــاس، إذن،  ـــد  يـــر

ة  نظر ضـــوء منطلقات  ــ  يتفلسف  الـــذي 

مـــدرســـة  مـــــشـــــروع  أن يـــــواصـــــل  الـــــتـــــواصـــــل، 

ـــ وســــائــــل أخــــرى  فـــرانـــكـــفـــورت اعـــتـــمـــادا عـــ

الــلــغــوي،  املنعطف  سبات  مك  : ــا  ــمــ أ مــن 

س  للمجتمع  نقدية  ة  نظر بــنــاء  أفــق  ــ 

ــــــــ عـــقـــلـــنـــة الــــفــــعــــل والـــــســـــلـــــوك واملــــعــــرفــــة  إ

ــــــ جـــانـــب  ـــل إ ـــشـــ والــــــكــــــالم. فـــالـــفـــلـــســـفـــة، 

النقدي  التحليل  ا   شر األخــرى  املعارف 

اية  التواصلية   ة  النظر ألن  للمجتمع، 

أن  ـــتـــمـــع. دون  ـــ ــ ا ــ ـــة  ــــ نـــظـــر املــــطــــاف 

و  ابرماس  م طموح لفلسفة  ن أن أ

ة  نادا إ نظر تمع اس محاولتھ دراسة ا

التواصل.
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قراءة  في األسس الفلسفية لعلم 
جمال الشعر(استطيقا الشعر من رؤية 

فلسفية)

سيدي محمد طر

ــــة  ــــو ـــشـــكـــالن بـــــــؤرة رؤ الـــشـــعـــر والــــــوجــــــود 
ا  ــعــدديــة تــــدرك الــكــيــنــونــة  بوصف ــلــيــة  تــأو
التصور  ــذا  ع  ــنــاء  لــلــمــوجــود،و انفتاحا 
ــ الــشــعــر إال  ــعــتــ الــفــلــســفــي ،ال يــمــكــن أن 
ــر  ــو ــ ـــي،إشـــارة لــ ـــو ــــإشــــارة لــالنــفــتــاح الـــ

وجود تأصيل. ي  العالم  سا اإل

ــشــد األدب  ــ  ــ أن الــعــالقــة الــ ومـــن شــك 
ن  إ الفلسفة  أك من عالقة مجاورة ب
صوصية  ل أو  ــيــاة  ــ لــلــمــعــرفــة.ولــ ــن  فــرعــ
عد  الفلسفة،كما  ة  ضار خية –ا التار
ا  شروط ــــ حــاضــرة  ــل أدب، ــ  ــعــد  ــا  لــ
ــة األديــــب  ـــ تــجــر ـــا  ـــ ـــا وتـــحـــديـــدا وقـــضـــايـــا
ــــة الـــفـــيـــلـــســـوف،لـــكـــن  ــــــ تــــجــــر ـــــا  حـــــضـــــور
ا  شكيل ا أو  ا أو إعــادة توظيف التصرف 
ـــــو أمـــــــر خـــــــــارج عــن   - ـــــــــ ـــــ أو بـــــال و –بـــــو
ــشــروط تدين  ــن  ــ ــر ــام و ــ طبيعة املـــادة ا
ـ أو لــــلــــروح املـــســـيـــطـــرة عــنــد  ـ بـــــالـــــوالء لــلــنــ
ــــي  ـــعـــضـــا مــــن عـــمـــل أد ـــســـان،فـــتـــصـــبـــح  اإل
ـــون أدبـــا  ــعــضــا مـــن عــمــل فــلــســفــي،أو تـــ أو 
ن  ــ ب ــط املــمــ ــ ا فلسفيا مــع املــالحــظــة أن 
ــمــا مع   ــ ــ ا ــاد ال يــــرى ،اذا مـــا  ــن يــ الــنــوعــ
عميقا  األدب  ــــان  مـــا  اذا  ــمــا،أي  ــ ــفــا ــعــر
ة  انت الفلسفة مــن ج وخــالــدا حــقــا،واذا 
ــعــاده وترتبط  ل أ ــســان ب ثانية فلسفة اإل

ـــــمـــــومـــــھ الـــــفـــــعـــــلـــــيـــــة“إن الـــصـــفـــة  بــــحــــيــــاتــــھ و
ـــ   ــا الـــشـــاعـــر، ــ ـــ يــمــتــاز  األســـاســـيـــة الـــ
ا  ــ يــمــتــاز  ــا الــصــفــة األســاســيــة الــ ــر جــو

الفيلسوف“1

ــمــة مــقــصــورة  ــعــدإشــارة الــعــواطــف مــ ولـــم 
ــارجــيــة ،بــل  ــ ــات ا ــ ــ املــوضــوعــات واملــنــ عــ
ن أصبحت اليوم تث من  إن فكرة  الذ
منبھ  ه أي  يث واالنفعاالت ما ال  العواطف 
واملشاعر  العواطف  أصبحت  خار . لقد 
ار،  ا مشبعة باألف عقد ياة و مع تقدم ا
ـــ عــقــلــيــة وذلـــــك ألمــر  وأصــبــحــت بـــذلـــك  أكـــ
ا  العمق  عالقة األدب بالفلسفة“إ بالغ 
ذلك  أن يرتبط  دون  القائمة فعال  لفية  ا
ــ و  بــإدراكــنــا ضــــرورة.  فالتبدل الــطــارئ 
السماء  عد  إنتاجھ:فلم  ــ  سيؤثر  الفنان 
البحر  أفــق  عد  بالنجوم،ولم  قبة مرصعة 
أحــــد  األدب  ـــــــان  وملـــــــا  ـــــول“2  ـــــ ـــ ــ ا حـــــــــدود 
 ، الفلسفية  ار  ية عن األف التعب ال  األش
و يقدم  و األداة البالغة القوة والداللة ف
ـــا.اذا  ـــ عـــ لــلــفــلــســفــة  ـــ  ــ الغـ أدوات ووســــائــــل 
خ  تار بع  يت ما.ومن  تأث  ــ  إ تطمح  انت  ما
يتخذ شكال  لم  الفكر  أن  الفكر،سيالحظ 
ـــال تــتــعــدى  ـــانـــت األشـــ يــا واحــــدا،بــــل  ــ ــعــبــ
ــ  ــــــداف الــ ــاجــات والـــظـــروف واأل ــ وفـــق ا
ــ عــاتــق الــفــكــر الــفــلــســفــي. واألدب  تــلــقــى عــ
ـــار  يــة عــــن األفـــ ــ ــــال الــتــعــبــ ــــو أحـــــد األشــــ

الفلسفية،.

الــفــلــســفــة تــمــلــك مــــن خـــــالل األديـــــــب دائـــــرة 
ــــامــــا مــع  ــــ ــ ــ ــــ ا ــــــغــــــدو  أكــــ نــــفــــوذ أوســــــــع و
ــّمــا ومــعــانــاة  ــا، نما تــتــحــول قــضــايــا ــا ب ــ ذا
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ـــن الـــفـــكـــرة  ـــ بـــ ـــن،“فـــتـــوّحـــد بـــالـــتـــا ـــســـانـــيـــ إ
ن السماء واألرض“3 والفعل ،ب

ــة  ـــ مــقــار ـــذا املــقــال تــرمــي إ ــ  ومــحــاولــتــنــا 
األســــــــس الـــفـــلـــســـفـــيـــة لـــعـــلـــم جــــمــــال الــشــعــر 
ــ  يــقــا،تــلــك الــ ــ ــيــنــة املــيــتــافــ ــســت ر ـ لــ ـــ و
واملعرفة  للوجود  انطولوجيا  تــصــورا  تقيم 
ــعــا مـــن الــبــحــث عـــن أصــــل دائـــــم مـــفـــارق.   نــا
ـــ  ــ مـــن داللـــة،و ـــنـــاك واقـــعـــة تــحــمــل أكــ و
ــــمــــال تـــــزامـــــن مـــــع مـــوت  ــ ــ ــــور عـــلـــم ا أن ظــــ
ـــ واقــــعــــة مـــؤثـــرة  الـــبـــالغـــة الـــكـــالســـيـــكـــيـــة،و
ت  م ال  يمولوجية  س اإل القطيعة  ع 
ــو انــفــتــاح الكينونية  ــداثــة ،بــمــا  ــ عصر ا
ــــذا االنــفــتــاح  ــعــنــيــھ  ــ الـــفـــردانـــيـــة،ومـــا  عــ
ن  من إطــالق ســراح“األنــا-مــوجــود-“مــن 
ـــ تــحــيــل  ــــــذه الـــ يـــقـــا ، ـــ الـــتـــطـــابـــق واملـــيـــتـــافـــ
ا  ر للوجود كما أ ــل ش ع أصــل ظا
ــائــن لــلــطــبــيــعــة ”إن االســتــاطــيــقــا  تــخــضــع الــ
مشروع  بما   داثة  ا عن  أسا  عب 
ن  ـــ إخــــراج املــعــرفــة عــن اليق ثـــوري يــرمــي إ

ضور“4 واملع عن التمثل واملثول وا

البالغة:أنجز  مــجــاوزة  االستاطيقا  والدة 
بحثا عنونھ ”تأمالت  عام 1753  بومجارتن 
ـــــوصـــــف أنــــــــھ أول  الــــشــــعــــر وفـــــنـــــيـــــاتـــــھ“و ــــــ 
بـــحـــث يــــوظــــف مــــن خــــاللــــھ الــــبــــاحــــث لــفــظــة 
ـــمـــال  ـــ ـــ عـــلـــم ا ”اســــتــــاطــــيــــقــــا“لــــلــــداللــــة عـــ
ــ  ــســيــطــة ال  ــــار  ــيــمــن عـــلـــيـــھ أفــــ ــ الـــــــذي 
معارف  تقدم  ــا  ــ ــة“إ ــ وا ــ  وال  غامضة 
يجة  سيقا أي  ت سقة  انفعالية م حسية 
ــو علم  ” وجميلة“5 إذن فعلم االستاطيقا 
ميلة  ا الفنون  ة  ونظر سية،  ا املعرفة 

سيطة وعلم التفك ع  ،وعلم املعرفة ال
 6“ ــ االســتــدال التفك  وفــن  ميل  ا النحو 
ــيــجــة ألزمــــة  لـــقـــد جــــــاء عـــلـــم االســـتـــاطـــيـــقـــا نــ
والــــشــــعــــر خـــاصـــة  األدب  ــــا  ــ عــــرفــ مـــعـــرفـــيـــة 
ــــيــــم الــــنــــقــــديــــة وذلــــــك  ــــ مــــســــتــــوى املــــفــــا عــــ
ــزت  ــ ـــيـــم والـــــتـــــصـــــورات  ــــــذه املـــفـــا بــــــأن 
ـــ  عـــــن تـــــحـــــوالت الـــكـــيـــنـــونـــة اإلبـــــداعـــــيـــــة الـــ
ــعــاد الــعــالــم الــقــديــم.ومــن ثــم أقــام  خــرقــت أ
سية  ن املعرفة ا بومجارتن حدا فاصال ب
العقلية  الــغــامــضــة واالســتــاطــيــقــا،واملــعــرفــة 
عن  تختلف  املنطقية  قيقة  ة.فا الوا
يقية أو  قيقة امليتاف االستاطيقا  أن ا
العقل،عندما  ــ  حينا  املوضوعية،تتمثل 
ــ الــضــيــق  ـ ــــون حـــقـــيـــقـــة مـــنـــطـــقـــيـــة بـــاملـــعـــ تــــ
االدراك  ــات  ومــلــ العقل  شبھ  فيما  وحينا 

ون  استاطيقا“7. سيطة عندما ت ال

ــم جــديــد  ــــان بـــومـــجـــارتـــن يـــؤســـس لــفــ لــقــد 
ع أن األشياء  و ما  يخرق مبدأ التطابق،و
ـــ الــفــن تــصــبــح مــنــذ الــبــدايــة مستقلة عن 
إ األثــر الف بوصف  نظر  النموذج ،وس
ــــذا ألنــھ  ــ  ـــ غــ ــ ــســاســيــة والشـ ــ كــيــنــونــة ا

موجود  ذاتھ“8  

و حضور  ف بوجارتن  عر م ما   وإن أ
ـــمـــال  ـــ ـــا مــســتــقــبــال ملـــــــادة ا الــــــــذات بـــوصـــفـــ
ــنــا أيــضــا  ــ عــنــھ،و ــمــيــا ال غــ وعــنــصــرا تــقــو
مال مبدأ  عت ا يقا ال  تجاوز للميتاف
ـــو  ،و ـــ ـــ ـــ ــــق وا ــ ــ ـــا فــــعــــاال بـــجـــانـــب ا عـــلـــو
ـــذا  ــــا لـــ ـــ خــــضــــوع الـــــــــذات وانــــقــــيــــاد ــ ـــعـ مـــا
مال  ا وم  مف فــإن  ن  ح العلوي،  املبدأ 
ــــ الـــنـــظـــرة االســـتـــاطـــيـــقـــيـــة خـــاضـــع لــتــقــيــيــم 
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ا دور  الذات.فالذات املستقبلة للموضوع ل
مال  ور ا ما ،فظ م ا أسا  التقو
الضيق  ــ لــلــذوق بمعناه  الــوا الــكــمــال  أو 
و القبح“ومن  مال والنقص املقابل  و ا
ــذه املــثــابــة يــمــتــع الــنــاظــر  ــ ــمــال  ــ ثــم فـــإن ا
مكن  ل يبعث الضيق“9 و ذا الش والقبح 
ــذا  ــــ األســــــاس الــفــلــســفــي لــ ــنــا أن نــصــل إ
ــعــد االســتــاطــيــقــا  األســــاس  لــلــتــصــور الـــــذي 
ا كينونة  الذي يحيل إ األنا املفكرة بوصف
مــــن أجـــــل الـــذات،مـــنـــفـــصـــلـــة عــــن املـــوضـــوع 
ــا مــن التطابق  ــ الـــذي حــرر بــواســطــة الــو
التام مع األشــيــاء،أي من حالة الكينونة  

الذات.

ذا  خــالل  مــن  عت  االستاطيقا  إن والدة 
ـــــ  املــــنــــظــــور مـــرتـــبـــطـــة بـــفـــلـــســـفـــة الـــــذات،الـــــ
ـــوم  ـــس مـــفـــ ــــــارت بـــتـــأســـ ــــ انـــطـــلـــقـــت مــــــع ديــ
ـــ املــســئــولــة  الــذاتــيــة حــيــث تــصــبــح الـــــذات 
ــ أن ال  ــا،واتــخــاذ الــقــرار  عــن إصـــالح نــفــســ
ــنــا  ــا“و ــ ـــان وا ـــار إال مــا  تقبل مــن األفـــ
تحرر  ال  ظة  ال ــذه  داثة   ا تدئ  ت
و  ــ ذاتــھ مــن حيث  ــســان ليعود إ ا اال ف
ل  ــائــن الــــذي يتمثل نــفــســھ بــــرده  ذالــــك الــ

.01“ األشياء نحو ذاتھ كحكم أع

ـــ  مــــــتــــــجــــــذر  املـــــــنـــــــظـــــــور  ـــــــــذا  ــ ـــــــــــاس  أســـ إن 
ــــا ال يــمــكــن  ــــ فـــلـــســـفـــة الــــــــــذات مـــــن حــــيــــث أ
ـــ مـــا يــقــابــل  ـــون مـــوضـــوعـــا أبــــدا،بــــل  أن تـــ
ارتية  انط الذات الدي نا يفرغ  املوضوع،و
عود  ــة بحبث لــن  ــر ــل مــحــتــوى وجــو مــن 

موضوع معرفة.

ـــيـــجـــل بـــحـــثـــا عـــــن أســـس  ــــنــــا وكــــمــــا يــــــرى  و

ما  مال –تتولد والدة الفن ا فلسفة ا
سان بوصفھ الو  كتعب أسا عن اإل
ــ ذاتـــھ  ــائــن لـــذاتـــھ يــقــبــض عــ ــو  املــفــكــر،فــ
ــذه  ــ ــس روحــــا إال  ــو لــ ــس والــفــكــر،و ــ بــا
يجل  ا،ومن ثم يرى  الكينونة الفاعلة لذا
ونھ روحا يتحرر  أن عظمة الفن متمثلة  
ونھ  ــ  ـ ــائــيــة  ”و ــ ــال ومــحــتــوى اإلنــ مــن أشــ
شارا  ،وان ا للمطلق   حضورا  يمثل 
،بل  خ طبي نفذ كتار س قيقة ال ال  ل
و صورتھ  خ الك الذي  تنكشف  التار
ــغــدو  ــــذا الـــطـــرح  األجـــمـــل“11.انـــطـــالقـــا مـــن 
ــــعــــارض  ال  ــــومــــا  ومــــفــــ ـــيـــا  ـــ مـــنـــ ال  ـــمـــيـــل  ـــ ا
ــ اعــتــبــار  ــا، عــ مــوضــوعــيــتــھ بــل يــتــوحــد مــعــ
عھ  ــمــيــل وكــذلــك طا ــ أن غــايــة املـــوضـــوع ا
ونات  كم ر  تظ أن  يجب  ،وتنوعھ  ار ا
ـــمـــيـــل ال  ــ ـ جـــمـــالـــيـــة خـــالـــصـــة ”فــــاملــــوضــــوع ا
يض ذا حقيقة إال يصفتھ وحدة محايثة 
ي“21 ومن ثم  ومھ ووجــوده املر وتطابقا ملف
ا  يحمل ال  والالتنا  ة  ر ا رطي 

َ
ش فــإن 

ميل  ا الفن  من  ميل،يجعالن  ا وم  مف
ع مــن  ـــ ــــو يـــنـــ ــــذلــــك ”فــــ انـــكـــشـــافـــا لــــلــــروح و
اململكة  إ  رفع  ية،و املن العالقات  ية  س
ا“31. وت الفكرة وحقيق املطلقة،أي إ مل

تھ  خاص ــ  عــ للفن  ــتــھ  رؤ ــ  يجل  يــؤكــد 
ــ بــفــعــل االنــكــشــاف  ــ الـــتـــحـــرر مـــن الــتــنــا ـ
ـــ أن مــــأزق  ـــ لــــلــــروح ”عـــ ـــ الـــشـــمـــو والـــتـــجـــ
يجيلية إنما يتمثل بالعودة بالفن  ة ال الرؤ
يقا  و ما يحيل إ ميتاف إ فكرة املطلق و
ــا  ــ انــتــقــد ــضــور والــتــطــابــق واملـــثـــول الــ ــ ا
-بوصفھ  يجي ا أن الوجود ال شھ معت ني
العدم  ســوى  س  املطلق-ل فكرة  عن  ا  عب
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.41“ ال أقل وال أك

عيدا عن  يجل ع أن الــوجــود – ــؤكــد  و
العالم  س  حيوي فل عد  ذو  و  املسلمات-
ــنــا يتمثل  ،و ــ ــو  بــل  واقــعــيــا أو حقيقيا 
املطلقة  للفكرة  كتجل  ــس  الــفــن،لــ شھ  ني
يجل-  وإنما بوصفھ  و الشأن عند  -كما 
علم  شھ  نا يطالب ني حفازا إلرادة القوة. و
جمال اإلبــداع حيث يصبح الفن أع قوة 
الكذب  فيقدس  العالم  عظم  للزائف،إنھ 
ال  اذيب  ع األ داع مثال ”فالفن يخ وا
ترفع الزائف إ تلك القوة اإلثباتية العليا 
ت نفسھ  ئا يث داع ش جعل من ارادة ا و

 قوة الزائف“51.

ع  االنــفــتــاح  مــن  شية  الني ــة  الــرؤ تمكننا 
ا  ر جو عددية ع اعتبار أن  استاطيقا 
ن الفن  ا ب ط ذا الطرح يكمن  ر حسب 
يوي الذي ينجذب  ن عنصر املفاضلة ا و
ياة.فالفن  رة ل ات البا إ األخذ بالتفس
اوج داخـــلـــھ الــــضــــرورة والـــلـــعـــب،الـــتـــنـــازع  ــــ تــــ
ــــذا، إطــــالق قــوى  ـــام،ومـــن شــــأن  ـــ ـــ واال
إحساس للعودة  الكينونة  ع عن  ائلة 
ـــة لــلــوجــود  ـــر ــا ســمــة جـــو الـــدائـــمـــة بــوصــفــ
ــائــنــا  ــــغــــدو  ء .قـــلـــنـــاه  ـــــــ ــــل  ،حـــيـــث  ـــ الـــ
ــو ما  إحساسيا ال يكف ع االســتــمــرار“و
اق  ــ ـــذا االخــ اق،فـــ ـــ يحقق االنــفــتــاح واالخـــ
.61“ ستعيد الالمتنا الذي يجتاز املتنا ل

يجيلية  ذا التصور يجرد الفكرة ال بيد أن 
ة  ر ا، ما يبقي ع عنصري ا من مطلق
عيد لالستاطيقا  ل  والالتنا ”ولكن  ش
ــ والــتــعــددي الـــذي يف  ــا الــتــفــاضــ ــعــد

ل استاطيقي مفتوح“71  إ ش

اســتــاطــيــقــا الـــشـــعـــر:الشـــك أن االســتــاطــيــقــا 
ــعــده  ــم الــشــعــر انـــطـــالقـــا مـــن  ــــ فــ ـــدف إ ـــ
ا  ور كي الذي يص فيھ الشعر فنا ص ال
غدوا  نا  للعالم،و ــاة  مــحــا بوصفھ  ــس  ولــ
ـــة  ـــ االســتــاطــيــقــا إلعـــــادة بــنــاء رؤ ــاجــة إ ــ ا
ــــ الـــــشـــــعـــــر مـــن  جـــــــديـــــــدة –حــــــداثــــــيــــــة يــــضــــ
ــتــھ الــفــنــيــة،تــتــجــســد  ــو ا عـــن  ــ ــعــبــ ــا  خــاللــ
كينونة اإلحساس“عندئذ يص  خــالل  من 
ائنا إحساسيا موجودا  الشعر أثرا فنيا أو 
ــــ مــــفــــردات  ـ ــــائــــنــــات اإلحـــــســـــاس  بــــذاتــــھ،و

متنوعة“81.

غدو  من  مالية ال اليات ا    وإذا  فاإلش
انيات ملؤثرات  ســوى إم الــطــرح  ــذا  خــالل 
تج الصور  انفعالية  ومــؤثــرات إدراكــيــة  فت
مالية للشعر وللرواية ومن ثم  العظيمة ا
االستقطاع   ع  يتا الفلسفة  كما  ”فالفن 

ھ“91 واج السديم و

ا جمالية جديدة ”تؤسس  إننا إذا بصدد رؤ
ــل املـــــصـــــادرات  ــ الســـتـــاطـــيـــقـــا مـــــجـــــاوزة تــخــ
ـــا  ـــعـــيـــد إنــــــتــــــاج الــــــصــــــور ال بـــاعـــتـــبـــار ـــــ  الـــــ
ــــــائــــــنــــــات جــــمــــالــــيــــة،وإنــــمــــا  إحــــــســــــاســــــات،أو
ــز“02       جــا يقي  ميتاف سقي  نمط  ا  بوصف
ة  ن صــورة وا و ا  ت الرؤ ذه  م  س
الفلسفية لعلم جمال الشعر  عــن األســس 
علم جمال  شھ  مطالبتھ  ا ني د ل ال م
ا أع  ع من إرادة اإلبداع بوصف لإلبداع 
و ناتج  مال  وم ا نا فمف من الزائف،و
ــا تــجــاذبــات  ــ ر عــ ــ تتمظ ـــذه الــلــعــبــة الــ
ــكــذا يتقّوض  ــة.و ــيــو ــ ــا ا ــ الــقــوى وتــواتــرا
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ب عليھ  ي الــذي  امليتا-ستاطيقي  األســـاس 
ــ  ــعــتــ ـــيـــجـــل الـــــــذي  ـــوم الـــشـــعـــر عـــنـــد  مـــفـــ
ــضــور الـــدائـــم للعقل  ــ ــــذا الـــفـــن تــجــلــيــا لــ
ـــ مــرونــة  ــيــجــل أكـــ ــــان  ــ وإن  ــي،حــ ــو الــ
اب  ــــ ـــة واالغــــ ـــر ـــ ـــن الـــشـــعـــر وا ـــطـــھ بـــ ــــ ر
و  ن“فالشعر  الباطني ــان  واملــ الــزمــان  ــ 
الـــفـــن املــطــلــق لــلــعــقــل الـــــذي أصـــبـــح حــــرا  
ــ أن يجد  ــون مــقــيــدا  طــبــيــعــتــھ،والــذي اليــ
ارجية،ولكنھ  ا سية  ا املــادة  تحققھ  
ان الباط والزمان  ل تام  امل ش يتغرب 

ار واملشاعر“12. الباط لألف

ــ  ــ ــــاوزة،تــــتــــو ــــ ا الـــشـــعـــر  اســـتـــاطـــيـــقـــا  إن 
ال  العقل  لقانون  ضوع  ا مــن  االنــفــالت 
ــا  يــقــيــة مــفــاد ــ يــنــطــلــق مـــن مـــصـــادرة مــيــتــافــ
ائنة إال لغة العقل،وأن الشعر  أن ال لغة 
تــب عن  ــ ،يــ ــ ــ الــعــقــل الــكــ ـــو تــجــ بـــــدوره 
ست  ذا أيضا أن الفلسفة والفن والعلم ل
نية لدماغ مموضع“وإنما   موضوعات ذ
ا  األوجھ الثالثة ال يصبح الدماغ بواسط
ــ املــســطــحــات الثالثة  ذاتــا-فــكــرا-دمــاغــا،و
ـــــــ الــــســــديــــم  ـــــغـــــطـــــس  ــــا يــــقــــفــــز و ــــ ــــــ مــــ الــــــ

واجھ“22 و

الالمتنا  ستحضر  االستاطيقا  ــذه  إن 
ا ال  ،ع إحساس يفجر الرؤ ع املتنا
أفضل  الشق.ولعل  خــالل  مــن  ــا  ر نــور يظ
ا االستاطيقية للشعر  ذه الرؤ من ع عن 
دوره  عــن  الـــذي يف    Rimbaud  رامــبــو
ــ خــرق قبة الــســمــاء ومــن ثــم فإن  كشاعر 
ـــتـــھ لــلــشــعــر كــفــن اســتــاطــيــقــي تــصــب   رؤ
اتــجــاه بــلــورة تــصــور جما جـــذري يــرمــي إ 

األمر  النمطية“ألن  للقاعدة  تدم  إحــداث 
ـــول وذلـــــك ع  ـــ ــ ـ ـــ ا ـ يــتــعــلــق بـــالـــوصـــول إ

س“32. ل األحاس لة قواعد  خ

ــ  ـــــنـــــا تــــتــــأســــس اســــتــــاطــــيــــقــــا الــــشــــعــــر عــ و
عن  ــب  ــ ــ ا ــح  تــز إارادة  ـــ  إبـــداع،و إرادة 
ــيــة أو الــطــبــيــعــيــة،أســرار  ـــل األســـــرار الــديــ ”
ــون  ،الــ ــ املــــوت والــوالدة،املــســتــقــبــل،املــا

السماوي العدم“42.

ـــادق  ـــ ا ـــا  ــ بـــإبـــداعـــ خـــــرق تــتــمــ إرادة  ـــا  ـــ إ
ــــــــذه  ـــــيـــــب و ـــــ ــــــ الـــــ ـــــا ــــــمـ ـــــ ـ ــــــــ الــــــــعــــــــرض ا
از  ـــ ـــ ــــ إحــــــداث اال ــ إ االســتــاطــيــقــا“تــمــ
ما  ا كيب  ال مسطح  فــوق  يوجد  الــذي 
ـــلـــق  ــ ـ ـ ا ــــ ـ ــــــــــات الــــــقــــــوة  ـــ درجــ ــ ــــ بــــلــــوغــــا ألعـ

رق“52 وا

خالصة: إن األســس الفلسفية لعلم جمال 
عة  يقا،بل  نا ينة امليتاف الشعر لست ر
ــا،فــلــســفــة  مـــن فــلــســفــة جـــديـــدة مــــجــــاوزة لــ
وتماثل  كــحــضــور  ال  عيد االعــتــبــار لــلــذاتــيــة 
اختالف يؤسس ملرحلة الكينونة ال  وإنما 
مل ندائية الوجود وتحقيق  عطي األمل 

ائن  العالم . وجود ال
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المثقــــف العربـي ومهامــه الحداثيــة

 األستاذ. أمحمد شيخ  1

ياق الوحيد ح اآلن الذي ع  « إن ال
ل  عليھ الشا من الشيطان الداخ ل
ــخــانــيــة فإنقاص  الــتــار ــو  ــي  عــر مثقف 
ال  ل من أش و  نظرنا ش ا  من قيم

.» ... العدوان الثقا

العروي (ع)

ن العرب تقليدية أم  أزمة املثقف

خانية؟ تار

ـ :  ا الــعــروي املــوســومــة بــ ــ مداخلة قدم
 Tradition  Et Traditionalisation cas
du Maroc  ( التقليد و التقليدانية، حالة 
املغرب ) و املقدمة ضمن أشغال اليوم 
ل من  سيق مع  الدرا املنظمة و بالت
ز  عز املــالــك و  عبد  أنـــور  حنفي ،  حسن 
حــاول  يكية ،  الب بجامعة لــوفــان  بــالل 
والــدراســة و  ناول بالبحث  أن ي الــعــروي 
Tra- التقليدية  وم  مف املعمق  التحليل 

ع  مـــرآة  ــا  بــاعــتــبــار    ditionalisation
داثية، طبعا إشتغالھ  ضوء قناعاتھ ا
ع التقليدية لم يكن عرضا إصطالحيا 
ا مــا  ــــ ـــيـــم كــــثــــ يـــبـــحـــث عـــــن تــــحــــديــــد ملـــفـــا
ــا  ــ ــــلــــط بــيــ ـــ ـ ـــن عـــــــرب ا أحـــــدثـــــت ملـــفـــكـــر

قسم الفلسفة - جامعة تلمسان – الجزائر -  1

داثة و التحديث اللذان  مثال ذلك : ا
ئا  ما ش أ الغالب ع  ــ  ما  تقديم تــم 
ذا خطأ، و إنما حاول العروي   واحدا و 
« التحدث عن التقليد  و التقليدانية من 
ذين  ي أن  ز فيھ كحدا موقع الــذي ي
ــن ( أي الــتــقــلــيــد و الــتــقــلــيــدانــيــة  ــومــ املــفــ
ـــوض  ـــ الـــ مــــثــــال ال يـــــــــزالن عــــائــــقــــا أمـــــــــام   (
فاعلة     حداثة  نحو  ية  العر تمعات  با
ا املقومات  ا أو تدل عل و فعلية تؤسس
و    Individualisme الفردانية   : التالية 
ة  ر Rationalisme       و ا العقالنية 
    Démocratie الــديــمــقــراطــيــة  و   Liberté

 .1» Scientificité ا العلمية و أخ

ـــــذا املــنــطــلــق فــإنــھ       و مــــن 
ـــداثـــة  ـــ ــــديــــث عـــــن ا ــ ــ ـــــا ا يــــبــــدو ضـــــرور
كـــمـــشـــروع مــــأمــــول انـــطـــالقـــا مــــن الــبــحــث 
ــــذا  ــــ ــــــ تـــــلـــــم  ــــيــــم الــــــ ــــــفــــــري لــــلــــمــــفــــا ــــــ ا
Ratio- ا العقالنية املشروع، و ع رأس

ش العروي أن العقالنية  nalisme  ، و 
بــمــا يقدمھ  يــجــب أن نكتفي  ــوم ال  كــمــفــ
اد يجزم  ا، و عليھ ي اث عن محددا ال
ظة العقالنية، ح و  أنــھ ال يمتلك ال
ن  ــ الــعــديــد مــن املثقف إن كــنــا كــمــا يــد
ي اإلسالمي  اث العر ا، ألن ال أننا نمتلك
ــا داخــــل حــقــول مــعــرفــيــة عــديــدة،  ــ ــ  ــ
ذا املوقف من طرف العروي  ملاذا مثل 

إتجاه العقالنية ؟

ان     يــرى الــعــروي أنــھ و كما 
اث  ــ الــ العقل غ مــحــدد داخـــل  وم  مف
ــــذا األمـــــر دون  بـــصـــورة مــكــتــمــلــة، حــــال 
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ستعمل  عندما  إذن  مكتملة،  عقالنية 
ـــ حـــدود  ــلــمــة الــعــقــل يــقــول الـــعـــروي « 
يقولھ  مــا  غ  نــقــول  التقليدية،  ثقافتنا 
نــا الـــيـــوم، فــكــمــا يمتنع أن نــجــد عند  ــ غــ
أو نلقى  امال  ة  ر وم  ا ي مف إبــن عر
ــــوم الـــــــدولـــــــة تــــامــــا،  عــــنــــد الـــــشـــــاطـــــي مــــفــــ
ع عند إبن رشد  ستحيل أن  فكذلك 
وم العقل كما صار يدرك اليوم»  عن مف
نا أنھ حينما نتوجھ  علمنا  2، فالعروي 

ــوم من  ـــ أي مــفــ ـ بــالــبــحــث و الــــدراســــة إ
تعد  ــداثــة، فــإنــھ يجب أن ن ــ ا يم  مفا
و متوفر لدينا  عن تناولھ من منطلق ما 
ب  أو موجود عندنا من تحديد، إنما ي
و  أي مما  وم  املف ونية  اإلنفتاح ع 
ناء ذلك  ة جمعاء دون إست شر متاح لل
شة و حياتنا  ألن حياتنا اإلجتماعية املع
ل  ــعــيــدان  الــثــقــافــيــة الــيــومــيــة ال يــــزالن 
اد  ة ت ـــ ــذه األخـــ الــبــعــد عــن الــعــقــلــنــة، فــ
لية  داخل  ا  ون مغيبة أو متغافل ع ت
الــعــروي  فـــإن  ــذا  ــيــة، لــ الــعــر مجتمعاتنا 
وم العقالنية فإنھ يذكرنا  عندما يث مف
ا غائية، إذ ال  و بما تحملھ من سلب ل
ديث عن العقالنية  و منھ عن  يمكن ا
يم ثالث: الدولة،  داثة إال داخل مفا ا

تمع، و الثقافة. ا

ــان       يـــرى الـــعـــروي أنـــھ ال مــ
ـــديـــث عـــــن الــــــدولــــــة حــــديــــثــــة بـــمـــعـــزل  ـــ لـــ
ـــوم الـــدولـــة  عــــن الــعــقــلــنــة ذلـــــك ألن مـــفـــ
الدولة املعقلنة  وم  و من مف ديثة  ا
ــ بــالــفــعــل مـــع مــوقــف  ــســ ـــ ذلــــك  ــــو  و
 » القائل  شام جعيط  التو  املفكر 

ال عقالنية،  ية مــازالــت  العر بــأن الــدولــة 
ــ عــنــيــفــة، مـــرتـــكـــزة ع  ــــنــــة، و بــالــتــا وا
يات و العالقات العشوائية، ع  العص

صية « 3.  ية عتيقة لل ب

ـــــــ عــقــلــنــة  إ ــــافـــــة  بـــــاإلضـ      و 
ــــوم الـــــــدولـــــــة، و إحــــــــــداث قـــطـــعـــا أو  مــــفــــ
ومي العقالنية و السلوك  ن مف قا ب تفر
و بــــاألخــــص الـــســـلـــوك املـــرتـــبـــط بــحــيــاتــنــا 
بالعمل،  تقوم  فالعقالنية  االجتماعية، 
و  ــ يــقــوم بــــدوره داخـــل مــا  ـــذا األخــ و 
ــو  ـــس داخـــــــل مــــا  ك و لـــ ـــ ـــ مـــشـــ جـــمـــا
فــــردي، ذلـــك ألن الــعــقــالنــيــة شـــأن عـــام « 
لمنا عن عقالنية السلوك يجب أال  إذا ت
ا فقط  الــوزارات و  مراكز  ننظر إل
اكم بل كذلك  املتجر  الشرطة و  ا
ت و  ــ الب ــ الــشــارع بــل  ــ املعمل و  و 
ص  د أن أ م، فأنا ال أر و امل ذا  ما  ر
العقالنية  امليدان السيا فقط « 4.

   فــحــيــنــمــا يـــتـــحـــدث الــــعــــروي 
ـــ ال يــقــصــد بــذلــك  ــ ـ عــــن الـــتـــأخـــر الـــتـــار
أنـــنـــا مــتــخــلــفــون مــــن حـــيـــث املـــــعـــــمـــــار     و 
التوفر ع وسائل املواصالت  أو  البناء 
فيھ  ال بوسائل  التمتع  أو  تطورا  األك 
ــ ما  ــا عــ املـــتـــطـــورة، فــنــحــن اآلن بــتــوفــر
ى  ــ يـــتـــوفـــر عــلــيــھ الــــغــــرب مــــن ثــــــــورات كــ
ى لكن   املــدن الك شأة  ع مستوى 
ا  ية و ع الــرغــم مــن توفر الــبــالد العر
ــان إال  ــمــة مكتظة بــالــســ ــ ــ مـــدن  عــ
ــون  ـــ أن تــ ـــعـــيـــدة عـــ ـــعـــد  ـــا ال تــــــزال  ـــ أ
ل كما  ان املش ما  ر مجتمعات مدنية، 
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نا  مدين يد  أنھ س ل  العروي، «  يقول 
ا  ف شر  ين أن  بــدون  ساعا  إ و  امة 
ا اللعب العلمية  نية مدنية، فك ف ذ
الكية  نية العمومية إس نما تبقى الذ ب

لية «5.  خرافية توا

ــــ  ــــــــاصــــــــل عــــ ــــــــ فـــــــالـــــــتـــــــأخـــــــر ا
العروي  إ  سبة  بال و  خ  التار مستوى 
ي، و بالتا  تأخر  إقامة مجتمع عقال
ذا  ، إنھ  و بتعب آخر تأخر إيديولو
ن التقدم  ب ب ش الغر التعب عن التعا
ـــ مقابل  ــ و الــتــطــور الــتــجــاري  الــصــنــا
، إن أي إيــديــولــوجــيــة  ـــ ـــ الـــذ الــتــخــلــف 
ــــون  ه تــــ ــــــ ـــــــون خـــــــاضـــــــع لــــــغــــــ ـ بــــــلــــــد يـــــــ ـــــ ــ
و  اإلجتماعية،  ياة  ل سبة  بال متأخرة 
ــســبــة لــلــقــاعــدة  ـــون مـــتـــأخـــرة بــالــ ـــــذه تـــ
الــذي  قيقي  ا ل  فاملش اإلقــتــصــاديــة، 
ــــــو «  يــــــحــــــاول الــــــعــــــروي الــــكــــشــــف عــــنــــھ 
ــ  عـــدم وجــــود إيــديــولــوجــيــة مــعــقــلــنــة، الــ
لشروط  مستوي  برنامج  ا  م ستخلص 
الــذي يجد فيھ  الشمول و  يعاب و  اإلس
ــي صـــــورة وفـــيـــة و مقنعة  الــعــر ــتــمــع  ــ ا
ذه  ملالمح ماضية و تطلعات حــاضــرة، 
ــــ يــومــنــا  ــعــد إ اإليـــديـــولـــوجـــيـــة لـــم تـــخـــرج 

ذا، و من القوة إ العقل « 6 .

ــل إيديولوجيا  انت       و ملــا 
ومة  ــس عــقــالنــيــة مــبــتــورة مح مـــن تــأســ
ــــا  ــــري، املــــؤســــســــة بــــدور ــا الــــتــــنــــو بــفــعــلــ
داثة، إرتأى العروي و  جل أعمالھ  ل
ــو  ــــيــــم، و كــــمــــا  ــــ املــــفــــا ــ املـــشـــتـــغـــلـــة عــ
ــاجــســھ مــنــذ بــدايــاتــھ  وظا أنـــھ أقـــام  م

ــيــم.  ــــ املــفــا ــس فـــكـــرة اإللـــتـــفـــات إ تــأســ
وم  ــة، مف ــر ــ ا وم  الــدولــة، مف وم  مف
وم  ــوم الــعــقــل، مف اإليــديــولــوجــيــة، مــفــ
ــعــديــل  ـــيـــم تــــحــــاول  ــا مـــفـــا ــلــ ــــخ،  الــــتــــار
املثقف  حاول  ال  ة الغامضة  الرؤ عن 
ــا، و كما  ــ ــا تــحــديــدا ــ ــي أن يــرســم  الــعــر
ــا  ــــ مــجــمــعــ ــيــم تــقــيــم  ـــا مــفــا ـــ أشــــــرت أ
ــ  ـــــة، لــكــن الــعــقــالنــيــة الــ عــقــالنــيــة أنـــــوار
لية  تعد  ا ت ديث ع يفضل العروي ا
د  عن تلك املقيمة حيث التأمل و التجر
ـــ عـــقـــالنـــيـــة مــعــقــلــنــة  ــ ــن، « فـ الــفــلــســفــيــ
 ، بالسلوك  و العقل ال بالقول  و التنظ
ــــديــــة كـــالمـــيـــة،  ـــعـــقـــالنـــيـــة تــــجــــر ـــــ  فــــمــــا 
ة لــعــقــالنــيــة  ـــ ــ ـــوتـــيـــة املـــمـ فــلــســفــيــة أو ال
ن الذين ال يزالون يفخمون  عض املثقف
ن، و ما   من خطابات عقالنية األقدم
املــنــاظــرة،  عقالنية  أي  جــدلــيــة  عقالنية 
إذ ما ف العروي يؤكد أن زمن املناظرة 
ـــة،  ـــر ـــعـــقـــالنـــيـــة تـــقـــر ـــــ  ــــا  ، و مـ ـــــــ قـــــد و
أن  ( أعــلــم أن ) إذ يت لــديــھ  عقالنية 
د  ر قد إنت مثل ما إنت ع د التنو ع
املناظرة، و ذلك بإنحالل قاعدتھ املادية  

ة « 7. و االجتماعية و الفكر

املـــنـــظـــور نــجــد  ـــــذا       و مــــن 
ــة موقف  تقد و بــصــورة جــذر الــعــروي ي
ــــوا يـــحـــدثـــون  ـــن الـــــذيـــــن مـــــا إنــــفــــ املـــثـــقـــفـــ
ن  ــن الــســلــوك و الــنــظــر محاول ــقــا بــ تــفــر
نوا  م تب إثبات العقالنية نظرا ح إن 
ــ سلوك  ــ الــواقــع و  لية  ــم تنعدم  ــ أ
ن  املثقف عندنا  عامل ش  ع الناس « 
ر التخلف  ن، يواجھ يوميا مظا منفصل
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ر تدل ع عدم  ا مظا ل و الالمعقول و 
مجتمعنا،  ــ  ــداثــة  ــ ا شـــروط  يفاء  إس
ى، لكنھ عندما يكتب  ش ا و ي يتألم م
ات و املقروءات،  ن املرو فإنھ يبقى 
ــ مــجــتــمــع  ــ ــش  ــعــ ـــــان  فــيــفــعــل كـــمـــا لــــو 

متقدم « 8 .

     ال يـــــزال الــــعــــروي يــتــحــدث 
ع  املشار فشل  عــن  ا  ل نظ  ال  بــجــرأة  و 
العرب،  ن  املثقف لدى  ى  الك ة  ضو ال
ــم،  ــار ــــ أفــ ـــذري إ ـــ ــا بــالــنــقــد ا مــتــوجــ
ـــس مــا  ــــــ درجــــــــة نــــجــــده يـــطـــالـــب بـــتـــأســـ إ
أو  ي  العر املثقف  سوسيولوجيا  ينعتھ 
ــي  ســوســيــولــوجــيــا إخـــفـــاق املــثــقــف الــعــر
الدوافع  ع  التعرف  التمكن من  قصد 
ـــ جــعــلــت مـــواقـــفـــھ تــحــمــل  الـــالمـــرئـــيـــة الـــ

ة. ضو ع ال ا ... إنتحار املشار إنتحار

ـــذه الفصامية        « و مــثــل 
ــي جعلت  ــا املــثــقــف الــعــر ــ ــي مــ ــعــا ــ  الــ
ـــتـــمـــعـــات  ـــ ـــــداثـــــة داخــــــــل ا ــ ـــ مـــــشـــــروع ا
ــــــم ال  ـــيـــة مـــســـتـــحـــيـــلـــة، و مــــجــــرد و الـــعـــر
م  طــائــل مــن اإلبــقــاء عليھ، و لعل مــن أ
ـــي  ــــ جـــعـــلـــت املـــثـــقـــف الـــعـــر األســـــبـــــاب الــــ
حسب العروي يتجھ نحو اإلنتحار الك 
أنـــھ يـــرى بـــأن العالم  ــ  ملــشــروعــھ تتمثل 
ل  عمل  مش،      و  ي مــزدري و م العر
شا بما يدعو إليھ  م يده  ما  وسعھ ل

عزال « 9.  من إنكماش و إ

     إن العقالنية ال يتحدث 
ـــا بـــإســـتـــمـــرار و قــــد داومــــــــت أعـــمـــالـــھ  ـــ عـــ
ـــ عـــقـــالنـــيـــة  ـــ ــــا  ــــ ــــــــارة إلــــ ــــة اإلشــــــ الــــفــــكــــر

ــســبــة إلــيــھ « حــلــول  ــ بــالــ ـ إجــتــمــاعــيــة و 
ـــــ تـــنـــظـــيـــم ســــلــــوك أي تــجــســيــد  الـــعـــقـــل 
الــعــقــل الـــــذي إبـــتـــدأ أو مـــا إبـــتـــدأ حــاســبــا    
ــــــ مـــخـــتـــلـــف الـــتـــنـــظـــيـــمـــات:  ـــنـــدســـا  و مـــ
ش، الوظيفة و اإلقتصاد و التعليم  ا
ـــ الــســلــوك الـــعـــام و ذلـــك بــحــكــم أن  ثـــم 
الفرد صار يل قواعد السلوك العاقل 
املــتــجــر و ينظم  املــعــمــل و  ـــ املـــدرســـة و 
عينھ  تتعود  بــل  ا،  برفق ــة  األســر حياتھ 
ــ  ــنــد ــ قــواعــد الــتــنــاســب الــ و أذنــــھ عــ
أثــاره  تدأ  ت مخصوص  ذوق  لديھ  شأ  في
ــنــدســة           و املوسيقى   املعمار و الــ
ـــذه األمــــور   ــل  ــا ...  ــ و الــرســم و غــ
تبديات  و  تجليات   ديثة،  ا العقالنية 

 .01 »

ــو  ــــوم الــــعــــقــــل  وكــــــتــــــاب مــــفــــ
مــقــال مـــن املـــفـــارقـــات، مـــفـــارقـــات الــعــقــل 
ــيــة، إذ ما  ذاتــــھ داخــــل مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــر
ــتــمــعــات يــــــرددون  ــ ا ـــــذه  زال مــثــقــفــوا 
ــيــف عــــن الــــقــــرن و نـــصـــف أن  مـــنـــذ مــــا يــ
ــ الـــعـــقـــل  و أن     (  ــيــة عــ عــقــيــدتــنــا مــبــ
اإلسالم دين العقل ) إذ يب اإلسالم ع 
ا  ا ع العقل، م د  عموم ش مبادئ 
ا تقديم  ، و م الدعوة إ النظر العق
ر الشرع عند حدوث التعارف،  ع ظا
ن ما نفتأ نالحظ أن حياتنا اليومية   ح
ــد بــمــا ال يــــدع مـــجـــاال لــلــشــك غــيــاب  ــشــ
العقل  ديــن  ت أن اإلســـالم  ث ن  العقل ل
ــتــمــعــات اإلســـالمـــيـــة عـــن الــعــقــل  ــ فــــإن ا
ـ مــفــكــري  ـــــ ــــعــــيــــدة، و عـــنـــدمـــا نـــلـــتـــفـــت إ
م يؤكدون  م  مجمل الغرب فإننا نجد
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انت تكبت العقل  أن العقيدة مسيحية 
عن التفك .

ــي  ــش املـــثـــقـــف الــعــر ــعــ  »     
ــســة، فــيــمــا وراء  الـــثـــوري الـــيـــوم حــيــاة بــا
ش  ع نــجــاحــاتــھ املـــدنـــيـــة، ألن مــجــتــمــعــھ 
ــــخ، و لــــن يــتــغــلــب  بـــرتـــابـــة مــــا تـــحـــت الــــتــــار
عــنــد  بـــــوضـــــوح  ـــ  عـــ إذا  إال  بــــؤســــھ  ـــ  عـــ
ــــذري و إال  ـــ ـ مــتــطــلــبــاتــھ مـــن الــتــجــديــد ا
ي  عد ذلــك يجمع قــواه ل ا  إذا دافــع ع
ــل «11   ا كــشــتــاء الــعــرب الــطــو ــ ت أخــ ي
ـــلـــمـــات خـــتـــم الــــعــــروي عــمــلــھ،  ــ ـــذه الـ ـــ  ،
ـــ تــقــلــيــديــة  ـــل  ــن الـــعـــرب  أزمـــــة املــثــقــفــ
خالل  من  بدو  س ما  لر و  خانية،  تار أم 
ــــذه الـــفـــقـــرة إال اإلجـــــابـــــة عــن  ــ قــــراءتــــنــــا لــ
ا  السؤال الذي ورد  عنوان عملھ، شأ
خانية  آن معا، فالعروي  تقليدية و تار
ثقافة  التقليد ممثال   ما يرفض  بقدر 
الدوغمائية  خانية  التار يرفض   ، املا
ـــا الــوقــوف  ـــذا يــبــدو ضـــرور تــحــديــدا، و 
أي  عن  لكن  و  خانية،  التار وم  مف عند 

خانية يقصد العروي ؟ تار

ــعــرضــت  ـــا قـــــد  ـــ     طـــبـــعـــا فـــإ
ــــــذري مـــــن قـــبـــل الــــعــــديــــد مــن  ــــــ لـــلـــنـــقـــد ا
ــــذا  لــــعــــل  ـــــن، و  ــــفـــــكـــــر الــــفــــالســــفــــة و املـ
ون  أن ي ــ  فعالة  ــم بــصــورة  أســ النقد 
خانية  ة حول التار للعروي صورة وا
املـــبـــاشـــر  ـــب  لـــلـــعـــرب ،إن الـــســـ املــــنــــقــــذة 
خانية  التار مــن  بــنــوع  يــأخــذ  جعلھ  الـــذي 
عند  ي  خا التار للفكر  ألتوس  نقد  و 
ــن و إنـــطـــالقـــا مــن  ــبــ ـــذا ســيــ مــــاركــــس، لـــ

ــســمــيــھ  يـــة مــــا  ـــ ـــركـــة األلـــتـــوســـ ـــ ــــــذه ا
حيث   ــة،  الــثــور خانية  بالتار الــعــروي 
زء األول من كتاب ( قراءة رأس املال  ا
عنوان(  امال  ألتوس بحثا  ) يخصص 
يرى   ( خانية  تار نزعة  ست  ل املاركسية 
ـــ و  ـــخ الـــواقـــ ــن الـــتـــار ــلــط بــ ــ فــيــھ أن ا
املــــوضــــوع  أن  أي  املــــاركــــســــيــــة،  ـــة  الـــنـــظـــر
املعر قد نتج عنھ  الواق و املوضوع 
يـــن يــــرون  ـــ ـــــة جـــعـــل الـــكـــثـــ ــــ الـــــرؤ خـــطـــأ 
خانية  ــخــانــيــة بــل ( تار تــار املــاركــســيــة  ــ 
ة  مطلقة) فاملاركسية من الناحية النظر
خية  سانية و ال نزعة تار ست ال نزعة إ ل
كــمــا تـــؤكـــد كـــذلـــك املــاركــســيــة اإليــطــالــيــة 

.( (غرام

خ  ع أن التار خانية      التار
سقا منطقيا و  ناك  مع و غاية و أن 
 ، ا خ  التار ع  العام  خ  للتار فعليا 
و لــذلــك فـــإن املــبــدأ الــواحــد مــثــال يتطور 
ناك  ون  إ نتائج مماثلة و بالتا فال ت
ـــ الــعــدد من  ــ الــنــظــر إ مــدعــاة لــلــغــرابــة 
خانية تقدم التفس الذي  األمور، فالتار
ة  يضفي أك قدر من املعقولية ع مس
ــب تقدم  ــذا الــســ ا لــ ـــخ،       و لك الـــتـــار
التحوالت  ل  املمكنة ل يرات  الت أفضل 
ذا فإن  خ، ل السلبية ال تحدث  التار
ا الفكر  د افظة ال ش عات ا ل ال
ــ الــقــرن الــتــاســع عــشــر نــزعــات  ــشــري  الــ
إســتــطــاعــة  ــــ  ـــخـــانـــيـــة،  أو تـــار ـــخـــيـــة  تـــار
يــــرا مــعــقــوال  ــــ ــــون تــــ ـــخـــانـــيـــة أن تــــ الـــتـــار
التجديد  تــرفــض  ــ  الــ الــفــعــل  ردود  ــل  لــ
يـــقـــول  الـــتـــقـــلـــيـــد  ـــــــان  إذا  ــــر،  الــــتــــطــــو و 
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ء ما، فإن  العروي، يولد من معارضة 
خانية تولد من جوف التقليد، و   التار
ون  خدمتھ ع طول  ا أن ت إستطاع
ــا بــاملــقــابــل  ــ ـــ إســتــطــاعــ ـــط، و لــكــن  ـــ ا
ر  ش معارضتھ و أن  عمل  صف  أن 

ھ. السالح  وج

ن  سليم بنوع ذا املنطلق يمكننا ال من 
خانية  العروي، تار خانية لدى  التار من 
ود، و تقوم بتقديم  شرح السلبية و الر
ر  ــ ــخــانــيــة تــ ـــا، و الــتــار يــر الــــــالزم لـــ ــ الــتــ
ــخــانــيــة  ـــــ تــار ـــركـــة و الـــفـــعـــل، فـــــاألو ـــ ا
خانية فاعلة،   و  تار الثانية  و  محافظة 
ــ املـــاركـــســـيـــة  ـــ فــــعــــالــــة، و يــــــرى الـــــعـــــروي 
خانية الثانية ف و  أحسن تمثيل للتار
ا ترفض  ود فإ ون و الر إن تفسر الس
ما بل تدعونا  آن معا إ الثورة  ير ت
ذا  ما، و ل وض ألجل تخط ما،  و ال ضد
ال  ذا ا ل علينا،    و األمر ع  س س
خانية ال تلزم  أن نتعرف ع نوع التار
عملھ      ففي  ــيــة،  الــعــر تمعات  ا مثقف 
ر  »، إنھ ال يظ «العرب و الفكر التار
ة  مجتمع مغلوب  شاط و حيو و و 
ع أمــره أو مسيطر عليھ، أو ع أقل 
عة  رت ال مل إال و ظ تقدير محتقر و م
ر  ضوع و ي عم ا ا  خانية، بدو التار
سالم و من ثمة يبدو « أننا بحاجة  االس
عــة  ــ ــونــھ الــ ــخــانــيــة لــ ــــ مــاركــســيــة تــار إ
ضوع  ل أنـــواع ا الــوحــيــدة الــرافــضــة ل
خانية  من  سالم، و عليھ التار و االس
ي  و  ــ تحديث العقل العر ة دعــوة إ ج
نامج العم لذلك  ة أخرى  ال من ج

التحديث « 21 .

ــخــانــيــة أو       املــاركــســيــة الــتــار
ــا الــعــروي  املــوضــوعــيــة يــرصــد مـــن خــاللــ
ــصــوصــيــة  ــ ــل وضــــع عـــابـــر و بـــالـــغ ا و لــ
ي  العر تمع  ا يبدو  فيما  يجتازه  وضــع 
ــو وضــع مجتمع تــدعــوه حاجة  حاليا و 
ة و عملية  مرحلة محددة  ة فكر م
ــ إنــتــقــاء   و توظيف فكر و  مــن حياتھ إ
عود  ا  سقة لك ات غ م يم و نظر مفا
ــ أصــول  ذاك إ املسلك أو  ــذا  ا مــن  ل

املاركسية.

اجة تدعو العرب       « إن ا
ن العرب ع وجھ التدقيق إ  أو املثقف
اف و  ــ الكالم بلغة ماركس دون      اإلعــ
املاركسية  أن  يح  بذلك،  الو  ما  ر
ــــذا الـــنـــوع مــوضــوعــيــة و ال واعــيــة،  مـــن 
ــ ماركسية  سرعة إ إذا لم تنقلب      و 
ـــــا، تــــظــــل عـــقـــيـــمـــة جــــوفــــاء  ـــــ ـــــة بـــــذا واعــــــيـ
ــ أعماق  ــى أثــر  يقول الــعــروي بــدون أد
و أن  تمع،   و لكن الواقع املالحظ  ا
ــ أي بلد  عد  ــذا اإلنــتــقــال لــم يتحقق 

ي رغم طول األمد» 31.  عر

ا العروي      « الوضعانية ال يتحدث ع
ا املع املرسوم  ادة  دالل تتخطى بالز
ونت الوضعية  داخــل أدبــيــات أوغست 
ــل  بـــاســـم الـــوضـــعـــانـــيـــة، يـــقـــول الــــعــــروي 
الواقع  إستقرار  و  ثبوت  ض  يف تحليل 
ــــــــدروس بـــحـــيـــث بـــتـــعـــامـــل مــــع الــوثــيــقــة  املـ
الــنــفــســانــيــة  أو  ــخــانــيــة  الــتــار أو  ــة  الــلــغــو
ــع  أو االجــتــمــاعــيــة، كــمــا يــتــعــامــل مـــع تــوز
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الدخل القومي ... أع بالوضعانية نزعة 
دود  املع ا بكث مــن  معرفية أوســع 
نزعة  ــونــت،  أوغــســت  بمدرسة  املرتبط 
بإعتماد  إال  العلمية  املوضوعية  تــرى  ال 
منا العلوم الطبيعية ح  مواضيع 

غ علمية « 41.

  إن الـــواقـــعـــيـــة (املـــاركـــســـيـــة) 
العروي  بقول  تخدم  ســوف  خانية  التار
ــافــظــة و السلبية  ــ ا إمــــا  ــن :  «  ــ إتــجــا
بالتغي  العمل  إمــا  ع و  ضوع للوقا با
ج  ـــ و مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة كـــــذلـــــك ســــــــوف تـــمـــ
ـــافـــظـــة  ـــ ا عــــة  ــــ الــــ ذات  ــــخــــانــــيــــة  الــــتــــار
ـــ مـــســـتـــوى مــن  ـــســـرعـــة مــــع الــتــقــلــيــد عـــ
ــ سموا  أكــ ة  الفكر اللياقة  ــ  اإلفــــراط 
أو  خانية العمل  ن أن تار ذلك.  ح مع 
دف فيما  س ة كما يقال سوف  سار ال
الــســيــطــرة  ــبــطــان املــوضــوعــيــة،  إســ وراء 
ــضــوع  ــ ـــ الــطــبــيــعــة بــا الــكــالســيــكــيــة عـــ

ة «51 . ر ا، القفزة نحو ا لقواني

ــــــــ  إ ــــــــروي  ــــ ـــــــعـ ــــ الــ ـــــــــــوة  ــــــ دعــ      
ـــخـــانـــيـــة، ذلـــــك ألن  ــن الـــتـــار إعـــــــادة تــحــســ
ون  ا و ال ت ت إل خانية ال ست التار
ست  القبول  أداة من وجوه عديدة ل
ـــ  ـــ و ال ســيــمــا املـــا مـــا ــ ألي  الــســلــ
ــ اإلختيار  إ ا أقــرب  اص، إ القومي ا
التار  اإلتجاه  وحــدة  لتحقيق  اإلرادي 
ي،  بالعودة إ تحمل أعباء ما إنتقا
وسائل  ملكية  لتغي  العم  فالتطبيق 

خانية بالفعل. و إذن التار اإلنتاج 

خانية       إن العروي يمنح للتار

ي  طاب العر ا قياس أزمة  ع  القدرة 
ــ  ــ ـــ أو الــتــار ـــطـــاب الـــســـيـــا ـــ ســـــواء ا
ــطــابــات  ــ ـــــذه ا ــــل  لـــيـــؤكـــد بـــــأن فـــشـــل 
خانية،  التار املعرفة  تب  عدم  إ  عود 
ــخــيــة  إذ البــــد مـــن إعـــتـــمـــاد املـــعـــرفـــة الــتــار
، البـــــــد مــن  ــــ ـــــأســـــاس لـــلـــعـــمـــل الــــســــيــــا
ــــ تـــوجـــيـــھ  ـــ ــــــســــــان عـ اض قـــــــــدرة اإل ــــــ إفــــــ
دون  نتائجھ  ــ  بالتأث  ــ  املــا ــدث  ــ ا
اض فــــلــــســــفــــي قــــــــد يــــضــــفــــي صـــفـــة  ـــــــــ إفـــــــــ
خية  التار اتيجية  اإلست ع  اإلطالقية 
بھ  يــقــوم  الـــذي  العمل  وراء  مــن  املرتقبة 
ـــ لم  ــطــة الـــ ــ ـــ رأي الــــعــــروي» ا ـــو  و 
ا  بداية  م يون ع ف يقدر الفلسطي
أن تحول  املمكن  مــن  ــان  1936  و ال 
ة لوال  ر حرب تحر إ  الفلسفية  الثورة 
 ، خية  التار النظرة  ــ  املطلقية  إعتماد 
عد ذلك سنة 1967  ذا ما دفع العرب 
ــ كــشــف حقيقة  ـــ « نــكــســة « عــمــلــت عــ إ
الة من االصطدام  ذه ا ي و  الو العر

ــذا  ــخ « 61 ، إال أن  مـــع اآلخــــر ولــــدت الــتــار

إال  الــعــروي  حسب  ميالده  عرف  األخ لم 

مة لم  ز شفنا نحن العرب أن ال ظة إك

ا  ر ــ جو انت  تكن أبــدا مــاديــة بقدر مــا 

ة، روحية و ثقافية. حضار

ــ و  ــ ــم الــتــار       إن طــــرد الــفــ

ــــ و  ـــا ــــعــــــاده عـــــن مـــــواقـــــع الــــــقــــــرار الــــســــيـ ــ أ

بحدوث  أدى  صوص  ا وجــھ  ع  الثقا 

مجتمع  مثقف و أزمــة  حسب العروي أزمــة 

ــم يــتــوقــفــون حيث  ــ ــ غــالــ ـ ، إن املــثــقــفــون 
م ال يزالون  املنطق التقليدي السلفي ، ف

نان .     عد با ون أحالما  ي
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وامش ال

الــتــحــديــث:  عــــوائــــق  (ع) :  الــــعــــروي     1
ــق «فــــكــــر و  ــ ــــشــــرت بــمــ مـــحـــاضـــرة 
ــي،  ا ــ ــدة االتـــحـــاد االشــ إبـــــداع» جــر
 ،2006 ايـــر  ـــ فـــ  03  ،8161 الــــعــــدد 

ص07.

وم العقل، املركز  2   العروي (ع) :مف
وت، لـــبـــنـــان،  ـــــ ــــي، بـــــ ـــ الــــعــــر الـــثـــقـــا
، 1996، ص 16 و 18  الطبعة األو

وم العقل ،املرجع  3   العروي (ع) : مف
نفسھ، ص 146.

و  الــــــتــــــحــــــديــــــث  (ع) :  الــــــــــعــــــــــروي     4
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، حـــــــوار مــــع مـــجـــلـــة «آفـــــــاق» 

العدد 1992- ص 160.

خ،  5   العروي (ع) : ثقافتنا  ضوء التار
ــي، الـــدار البيضاء،  الــعــر املــركــز الثقا 
الطبعة  لــبــنــان،  وت،  ـــ بـــ ــر،  الــتــنــو دار 

، 1983،       ص 146. األو

والــفــكــر  الــــعــــرب   : ع )  الــــعــــروي (     6
ودار  ــــي،  الــــعــــر ـــ  املــــركــــز الـــثـــقـــا  ، ــ  ـ ـــ الـــتـــار
ـــ ،  األو الطبعة  وت، لبنان،  ــ ــي ، بــ الــفــارا

1985، ص 133 و 134 .

الـــعـــقـــل،  ـــوم  مـــفـــ (ع) :  الـــــعـــــروي     7
املصدر السابق ، ص 09.

و  الــــــتــــــحــــــديــــــث  (ع) :  ــــــــروي  الـــــــــعـ    8
الديمقراطية، املرجع السابق، ص 158.

و  الــــــتــــــحــــــديــــــد  (ع) :  ــــــــروي  ــــــــعــ الــ    9
الديمقراطية، املرجع نفسھ، ص 164.

10   محمد الشيخ: العقالنية  فكر 
موعة  كتاب  ضمن  الــعــروي،  هللا  عبد 
ـــيـــد الـــــقـــــدوري و  ـــ ـــن: عـــبـــد ا مــــن املـــؤلـــفـــ
ـــداثـــة و  ـــ آخــــــــرون، عـــبـــد هللا الـــــعـــــروي، ا
ــلــيــة اآلداب  ــشــورات  ـــخ، مــ أســئــلــة الـــتـــار
ـــســـانـــيـــة بـــن مــســيــك، الــــدار  و الـــعـــلـــوم اال
، 2007، ص 97 . البيضاء، الطبعة األو

ـــن  املـــثـــقـــفـــ أزمـــــــــة  (ع) :  الــــــعــــــروي     11
خانية، ترجمة: دوقان  العرب تقليدية أم تار
ــيــة لـــلـــدراســـات و  قــــرفــــوط، املـــؤســـســـة الــعــر
ــــــ ،  وت، لـــبـــنـــان، الــطــبــعــة األو ــــ ـــ ـــشـــر، بـ الـــ

1978، ص 85 .

ـــة،  ـــر ـــ ا ـــوم  مـــفـــ الــــعــــروي (ع) :     12
ـــي، الـــــــدار الــبــيــضــاء،  ـــ الـــعـــر املــــركــــز الـــثـــقـــا

، 1981، ص 84. املغرب، الطبعة األو

املــــــاركــــــســــــيــــــة  (ع) :  ــــــــــروي  ــــــــعــ الــــ    13
خانية، ، ص 31. التار

االيــــديــــولــــوجــــيــــة  (ع) :  الـــــــعـــــــروي     14
ي،  العر الثقا  املــركــز  املــعــاصــرة،  ية  العر
وت، لــبــنــان، الــطــبــعــة الــثــالــثــة ، 2006،  ـــ بـــ

ص 31.

ـــن الـــــعـــــرب تـــقـــلـــيـــديـــة أم  15   أزمــــــــة املـــثـــقـــفـــ
ـــخـــانـــيـــة ،تـــرجـــمـــة دوقــــــــان قــــرفــــوط ،  تـــار
 ، شر  وال لــلــدراســات  ية  العر املؤسسة 
ــ ، 1978  وت ، لبنان ، الطبعة األو ب

، ص 86 .
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ـــخ و  ــــان: الـــتـــار ـــ بـــن مــــز 16   بـــن شـــر
ي املعاصر،  ، قراءات  الفكر العر املص
ران ،  ي ، دار الغرب ، و املركز الثقا العر

زائر ، الطبعة األو ، 2001، ص 84. ا
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الفلسفة والترجمة في فكر طه عبد 
الرحمن

أ. سعيد محمد1

الل:  اس
ضة والتواصل الفاعل  الية ال     ال تزال إش
ــم الــفــكــري   ـــم مــالمــح الــ مــع اآلخـــر،مـــن أ
ــديــث واملــعــاصــر. ــ ــي ا ـــ الــعــر ــد الـــو مــشــ
ـــل اإلنـــتـــاج الــفــكــري  ــ ذلـــك بــقــاء  ــد عــ ــشــ
ي دون غاياتھ املرسومة،بل  والفلسفي العر
زادا  وصا وتقوقعا  ع نفسھ ن مارس  لقد 
استمرار  اجس،وتكرار  ال بــؤرة  عميق  من 

حرقة السؤال.
ود  م ذلـــك ا ــكــم  ــ ا ـــذا  نكر  ال ي
ـــ الــــــذي صـــاحـــب مـــراحـــل  ـــ والـــنـــفـــ ـــ الـــذ
ذا اإلنتاج ع مدى أك من  ل  ش ون و ت
ل  ن من الزمن ع األقل،كما ال يتجا قرن
ـــ ال  ـــات الـــ األســـــبـــــاب والــــعــــوائــــق والـــصـــعـــو
ا  الكثيف،وحضور ا  تواجد سط  ت تــزال 
سلطة  ا  ل ندس  دائما  تبقى  القوي،وال 
ــــ مــع  ـــــ مـــــع الــــســــيــــا تـــــداخـــــل األيـــــديـــــولـــــو
ــــــ مـــعـــضـــلـــة الــتــعــصــب  ــــافـــــة إ ...إضـ ـــــ املـــــعـــــر
ـــن  ــــــــب،واالنــــــــفــــــــعــــــــال حـــ لــــلــــمــــوقــــف واملــــــــذا
ــــــــو حـــــال  ــــــــــذا  ـــ .... ـ ــــ ــــ ــــ مــــــمــــــارســــــة الـــــنـــــقـــــد ا
ــيــة»املــعــاصــرة  ــة الــعــر ــع الــفــكــر تــلــك»املــشــار
ع  كقدرة  غيب  كزخم،لكن  تحضر  ال 
ــعــة وال  ــ ـــأن األمـــــر يــتــعــلــق بــجــ الـــتـــحـــقـــق،و

ن. طح
ــيــا إســـالمـــيـــا يجد  ــا عــر لــكــن مـــشـــروعـــا فــكــر
ـــشـــازا»،نـــرى انـــھ ظـــل يتو  الــبــعــض فـــيـــھ»

1شعبة الفلسفة، جامعة معسكر

ا ما  ــات م عوائق وصــعــو اصــطــدامــھ  رغــم 
مفتعل،مشروع  ــو  مــا  ا  وم موضو  ــو 
ــ  ــــمــــيــــة وخــــــطــــــورة األســـــــــــاس  ـ أ ـــــ ـ ـــبـــھ إ يـــنـــ
ــ  ا.فــيــھ يــتــمــا ــ ــ ذلــــك كــثــ ـــ عــ ــ ـ الـــبـــنـــاء،و
را  ،و األخال والدي مع العل واملعر
يمولو وامليتودولو واملنطقي   س االي
ن  ضة مأمولة  العامل ل تصور يؤسس ل

ي واإلسالمي. العر
ــي  ـــو املــفــكــر املــغــر ــــذا املـــشـــروع  صـــاحـــب 
املعاصر الدكتور طھ عبد الرحمن(1944-
اآلن)أســـــــــــــتـــــــــــــاذ املــــــنــــــطــــــق وفـــــلـــــســـــفـــــة الــــلــــغــــة 
ـــــاط مــنــذ  ــــامــــس بـــــالـــــر ــــ بـــجـــامـــعـــة مـــحـــمـــد ا
ــ دبــلــوم الــدراســات  ســنــة1970،حــاصــل عــ
عام1972،  ون  السور جامعة  من  العليا 
ــ  فــلــســفــة الـــلـــغـــة(بـــحـــث عــــنــــوانــــھ:»رســــالــــة 
ـــة ملـــبـــحـــث الــــوجــــود»)حــــاصــــل  ـــ الـــلـــغـــو الـــبـــ
ع دكــتــوراه الــدولــة عــام1985،بــأطــروحــة 
ــــيــــة األصــــولــــيــــة(بــــحــــث  ــ ــ ــــــ املــــنــــطــــق واملــــنــــ
ــــــ مــــنــــطــــق االســــــتــــــدالل  عــــــنــــــوانــــــھ:»رســــــالــــــة 
ــ ونـــمـــاذجـــھ»).لـــھ عــدة  ــ والــطــبــيــ ــا ــ ــ ا
ـــ املــنــطــق والــلــســانــيــات  دراســـــــات وأبــــحــــاث 
ــ من  ـــ كــثــ واإلســـالمـــيـــات،يـــمـــلـــك الــتــحــكــم 
ــيــة  ــتــقــن الــالتــيــ ــيــة(و ــ الـــلـــغـــات الــعــاملــيــة ا
ــــــ جــــــــوائــــــــز عـــــــدة،مـــــــن  أيـــــــضـــــــا)حـــــــاصـــــــل عــــــ
ــــا،جــــائــــزة الــــــدراســــــات اإلســــالمــــيــــة مــن  ــ ــــمــ أ
بــــيــــة والــــثــــقــــافــــة  ــــ ـــلــــ اـملـــنــــظــــمــــة اإلســــــالمــــــيــــــة لـ

و)لعام1985. سي والعلوم(االس
ــن  ــن املــفــكــر ــ طـــھ عــبــد الــرحــمــن مـــن بــ ــعــتــ
د  ة  املش وا بصمة مم العرب الذين تر
ي اإلسالمي  ي،و الفكر العر الثقا املغر
اث وعــمــل  ـــــ ــــ ـــتـــم بـــــقـــــراءة الـ املــــعــــاصــــر،إذ ا
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ــــ  ــــ إ ،وســــ ــــ ــــ نـــــقـــــده مـــــن حــــيــــث املــــنــــ ـــ عـ
فلسفة  فــيــھ.ووضــع  املية  ت ــة  نــظــر ــشــاء  إ
ــ الفكر  ــوار،وأكــد ع حــق االخــتــالف  ــ لــ
ـ بــتــجــديــد  ــ والـــفـــلـــســـفـــة ومـــشـــروعـــيـــتـــھ،وعـــ
شاء  النظر  حقيقة اإلسالم والعمل ع إ
ا اإلسالم  ع أخال مصدر فلسفة ذات طا
ـــ مـــراجـــعـــة قــضــيــة  ــ دون ســــواه،كــــمــــا دعـــــا إ
جمة،ونادى  ال ة   نظر الفلسفة،ووضع 
ـــس  ـــيـــة،والـــتـــأســـ ــــداثــــة الـــغـــر ــــ ـــة ا بـــمـــواجـــ
ــــر الـــعـــقـــل مــن  ـــداثـــة اإلســــالمــــيــــة،وتــــحــــر ـــ لـــ
الــتــبــعــيــة والــتــقــلــيــد لـــلـــغـــرب.وإجـــمـــاال،جـــعـــل 
ــو  ـــمـــھ  ـــ  األســــتــــاذ طــــھ عـــبـــد الـــرحـــمـــن أكـــ
ــــاور  ــــ ــــذه ا ــــوض بــــاألمــــة اإلســــالمــــيــــة. ــــ ـــ الـ
مؤلفاتھ  ا   سط مشروعھ، األساسية  
ـــــوار وتــــجــــديــــد عــلــم  ـــــ ـــ أصـــــــول ا ــ ـــــ» بـــــــدءا بـ
ــ وتــجــديــد  الـــكـــالم»(1987)و»الـــعـــمـــل الــديــ
م  ــ تقو املن  الــعــقــل»(1989)و»تــجــديــد 
اث»(1994)و»فقھ الفلسفة1:الفلسفة  ال
ان  ـــــ جــــــمــــــة»(1995)و»الــــــلــــــســــــان واملـــــ ــــــ والــــــ
»(1998)و»فـــــــقـــــــھ  ـــــــ الـــــــعـــــــقـــــــ ـــــوثـــــر  الـــــتـــــ أو 
ــــوم والــــــتــــــأثــــــيــــــل»(1999) ــ الــــفــــلــــســــفــــة2:املــــفــ
ــــــ الـــنـــقـــد  ــــــمــــــة  و»ســــــــــــــؤال األخــــــالق،مــــــســــــا
ـــــيـــــة»و»حـــــوارات  ــــداثــــة الـــــغـــــر ــــ ـــ ــــــ لـ األخــــــال
ــــــق  ــــــ مــــــن أجــــــــل املــــــســــــتــــــقــــــبــــــل»(2000)و»ا
ــــتـــــالف الــــفــــلــــســــفــــي»(2002) ــــ االخـ ـــي  الـــعـــر
ـــــــــــــ االخـــــــــــتـــــــــــالف  ـــــــــــــــق اإلســـــــــــــــالمـــــــــــــــي  ـــــــــــــــ و»ا
»روح  ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــوال إ ـــــــــــري»(2005)،وصـ ــــــــــــفــــــــــــــكـــ الــ
ـــداثـــة  ـــ ـــس ا ــــــ تـــأســـ ــــداثــــة،املــــدخــــل إ ــــ ا
ــــــــــــــــداثــــــــــــــــة  ــــــــــــــــ اإلســــــــــــــــالمــــــــــــــــيــــــــــــــــة»(2006)و»ا

واملقاومة»(2007).
ذه االنتاجات العلمية ال تدعم عقيدتھ 

ــ ــا»الــعــقــالنــيــة»و»ا ــة،جــعــل قــوامــ الــفــكــر
ـــــ شـــعـــار مــنــتــدى  ـــــة»و»األخـــــالقـــــيـــــة»(و وار
ن الذي يرأسھ األستاذ طھ  كمة للباحث ا

عبد الرحمن).
كـــز  ـــ ـــــذه الـــوقـــفـــة مــــع فـــكـــر الـــرجـــل،ســـ ــــ 
ـــ تــقــوم  ــــاالت الـــ ــــ ـــــم ا ـــ مـــجـــال مــــن أ عـــ
ـــ مــشــروعــھ  ــا  ــنــا ـــ يــتــ عــلــيــھ الــــدعــــاوى الـــ
بـ»فقھ  يــدعــوه  األمـــر يتعلق بما  الــفــكــري.إن 
ــــو وحــــده  ــــال الــــــذي  ــــ ـــذا ا الـــفـــلـــســـفـــة»،
ـــــيـــــة أصـــيـــلـــة  ــــســــمــــح بـــــإنـــــتـــــاج فــــلــــســــفــــة عـــــر
ـــر الـــقـــول  ة،وذلــــك مــــن خـــــالل تـــحـــر ــــ ومــــتــــمــــ
بھ  والتقليد،والولوج  التبعية  الفلسفي من 

إ زمن اإلبداع.
1-الفلسفة وسؤال اإلبداع الفلسفي:

ار  روج من دوامة التكرار واالج - كيف ا
ــــــ فــــضــــاء الـــتـــجـــديـــد  والـــتـــقـــلـــيـــد واإلتــــــبــــــاع،إ

واإلبداع الفلسفي؟.
ــــــــارق  ــــــــ ــــــــزي ا ــــــــســـــــــــؤال املـــــــــــركـــ ـــــــــو الـــ ـــــــــك  ذلـــ
ــــب  ـــ صــــاحــــب»الــــتــــقــــر الــــــــــذي شــــغــــل تـــفـــكـــ
ـــخ  ـــــ الـــتـــار حــــــــارق ألن  »،ســــــؤال  ــــــ الــــــتــــــداو
ــذا  ــا  ــ ــظــات تــحــقــق فــ ــ ــي اإلســـالمـــي  الــعــر
ــز املتفلسفة  ــ ــنــمــا  الـــنـــوع مـــن اإلبــداع،بــ
ـــــن،ومـــــقـــــلـــــدة  الـــــــعـــــــرب(مـــــــقـــــــلـــــــدة املـــــتـــــقـــــدمـــــ
ـــظـــة اإلبـــــــــداع  ـــ ــــن)عــــن تـــحـــقـــيـــق  املــــتــــأخــــر
ــــم»  ــ ــ ـــب الــــتــــقــــلــــيــــد،وذلــــك أل ـــســـ املـــــأمـــــولـــــة 
إذا  ــــحــــفــــرون  ــــم،و ــــ غــــ أول  إذا  يــــــؤولــــــون 
أصـــاب   فــكــك،ســواء  إذا  ون  فك حفر،و
عيد  انوا منذ زمن غ  ذلك أم أخطأ،وقد 
ــن.... ــصــانــيــ ــ ـــن أو  ــن أو وجـــوديـــ ــ تــومــاو
ارض الـــفـــكـــر لــــم تـــكـــن واســـعـــة  أن  كـــمـــا لــــو 
م  م الــواحــد  ينقلب  ــا،وقــد  ــ فــ وا  فيتف
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يجد  أن  املتباينة،من غ  املــنــازع  ــذه  ن  ب
ست من نفسھ... غضاضة  ذلك،وال أن 
ض بواجب االنخراط  ة أن ي ل ذلك ب
ــض بــواجــب  ــ ــداثــة الــعــاملــيــة،أو أن يــ ــ ــ ا

االستجابة للشمولية الفلسفية1.
رقة أيضا،  ذه ا شعر األستاذ طھ  س  .
أصما  يبقى  قــد  املتفلسف  أن  يجد  عندما 
ستطيع  ه،وال  سمع ما يقولھ غ أبكما،ال 
ــ  الــــتــــواصــــل مـــعـــھ،كـــمـــا حــــــال املـــتـــفـــلـــســـف 
ــ  ـــــو»ال يــــقــــع  ـــــــ مـــــثـــــال،فـــــ املــــــغــــــرب األقـــــــ
تـــقـــلـــيـــد املـــــنـــــقـــــول الــــفــــلــــســــفــــي فـــحـــســـب،بـــل 
ــــ تــقــلــيــد الـــتـــقـــلـــيـــد،ذلـــك انـــــھ ال يــأخــذ  يـــقـــع 
ا  ومصادر ا  أصول من  الفلسفية  ب  املذا
ال  عو ــا  ــ ــعــول فــ ــ الــغــرب،إنــمــا  األصــلــيــة 
ــذه  ـــســـيـــة لــ ــــوم الـــفـــر ــ ـــ الـــكـــتـــابـــات والــــفــ عـــ
ب،ال الختيار مدروس،وإنما الضطرار  املذا
مــعــلــوم،بــحــكــم الــقــصــور عـــن مــعــرفــة لــغــات 

سية.»2. غ اللغة الفر
- فقھ الفلسفة:املوضوع واملن والغاية: 

ـــ  يــــنــــطــــلــــق األســــــــتــــــــاذ طـــــــھ عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن 
مـــــشـــــروعـــــھ «فـــــقـــــھ الــــفــــلــــســــفــــة» مــــــن إدانــــــــة 
ــحــة آلفــــة الــتــقــلــيــد، فــفــي مــؤلــفــھ»فــقــھ  صــر
ــي)،يــراجــع  والــثــا األول  ــزأيــن  ــ الــفــلــســفــة»(ا
ـــا  ـــ ــــل عـــالقـــ ــــشــــ ــــســــ قــــضــــيــــة الــــفــــلــــســــفــــة و
ــــــــــــــ إخــــــــــــراج»مــــــــــــا  ــــــ إ ــــــتــــــ ـــــمــــــة،لــــــيــــــ جـ ــــــ بــــــالــــــ
إ  وإدخــالــھ  الفلسفة  دائـــرة  الفلسفة»من 
ا  مراجع يمكن  ال  العلم،فالفلسفة  دائـــرة 
مــا  ــــذا  ــــا،و لــــنــــفــــســــ مـــــوضـــــوعـــــا  ـــــانـــــت  إذا 
أصبح  ا».لقد  ا»علمي بنفس ر  ــ تــ ا  يجعل
ا لعلم خارج عن الفلسفة،يحيط  موضوع
ح طــھ عبد  ــ ال تحيط بــھ،لــذلــك يق ا و

موضوعھ  لــھ  كعلم  الفلسفة  الرحمن فقھ 
ذلك  ــ  «مثلھ  ــانــھ  وأر ومنطلقاتھ  ھ  ومن
ــــســــانــــيــــة أو االجـــتـــمـــاعـــيـــة  مـــثـــل الــــعــــلــــوم اإل

املتداولة»3.
ـــــ اعــــتــــقــــاد مـــســـطـــره،  إن فـــقـــھ الـــفـــلـــســـفـــة 
ــ  ـــ تـــوصـــل إ ــيــئــة األســــبــــاب الـــ ــ ــــ  ـــدف إ ـــ
اإلنـــــتـــــاج الـــفـــلـــســـفـــي،ألنـــھ»يـــدل املــتــفــلــســف 
ق الكشف عن األسباب ال تثوي  ع طر
الفلسفية،ح  ــام  واألحــ الــتــصــورات  وراء 
ـــــذه  ـــــــ وضـــــــــع  ـــــا  ـــــ ــــن كــــيــــفــــيــــات تـــــأثـــــ ــــبــــ يــــ
ام،فيقتدر ع  ذه األح ناء  التصورات و
ــ مجالھ  ا مــن األســبــاب  ثمار مــا يقابل اس
ــام  ــشــئــا بــذلــك تـــصـــورات وأحــ ،مــ ــ الــتــداو
ــاال واســـــتـــــدالال.... ــشــ تــنــافــس املـــنـــقـــول اســ
وإذا وافقت أسبابھ أسباب املنقول،جاءت 
احـــتـــذاء،وان خالفت  لتھ مــن غ  ع شا
ــــ خـــالفـــھ  ــ األســــــبــــــاب األســـــــبـــــــاب، جــــــــاءت عــ
ــــ عـــلـــم املــتــفــلــســف  ــ ـــ اخــــتــــالل،فــــمــ مـــــن غـــ
ــ  ــــا  ــــ ـــــي،أصـــــبـــــح يـــمـــكـــنـــھ الـــــتـــــوســـــل  الـــــعـــــر
ــ  إبــــــــداع املــــعــــرفــــة الــفــلــســفــيــة والـــتـــجـــديـــد 
ـــ مــجــالــھ  روح الــتــفــلــســف  ــا،فــتــحــيــا  ــ أبــوا

عد أن خمدت فيھ قرونا»4. التداو 
أمام  الرحمن  عبد  طھ  يضعنا  ا،  الرؤ ذه 
ـــ الــفــلــســفــة  ــ ـــم مـــعـ ـــــ فـــ ــــ  ـ ـــــا ــ تــــحــــول راديـــ
ـــا.لـــقـــد صــــرنــــا أمــــــــام بــــديــــل لـــذلـــك  ــ ـ ــ وحـــقـــيـــقـ
ـــخ  ـــــ تـــار ـــ الــــــــذي يـــقـــبـــع  الــــتــــصــــور الـــشـــمـــو
ــام  واألفــ ــــان  األذ ــ  عــ سيطر  الفلسفة،و
الفلسفة  أصــبــحــت  الــقــرون.لــقــد  لــعــشــرات 
ا جملة  علما» يتو دراسة الفلسفة بوصف
ا  وقواني ا  خصائص ا  ل ال  ر  الظوا من 
واسعة  الفلسفية  رة  الظا الــذاتــيــة»5.وألن 
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ــــعــــمــــل فــقــيــھ  ــــعــــاد ومـــتـــعـــددة الــــدالالت، األ
ا  ــ تناول ـ عــ الــفــيــلــســوف  ــس  ـ ولــ الفلسفة 
ومــعــارف  عــلــوم  فــيــھ  ــ  وتــتــال امل  تت بمن 
ـــ صــيــغ أقــــوال  مـــتـــنـــوعـــة،ذلـــك أن»الـــنـــظـــر 
املنطق  ــعــلــم  الــتــوســل  الــفــيــلــســوف يتطلب 
ــ  وعـــلـــم الـــلـــســـان وعـــلـــم الـــبـــالغـــة،والـــنـــظـــر 
االستعانة  يقت  األقــــوال  ــذه  ن  مضام
ـــــــخ  ــــــــخ الــــــعــــــلــــــم وتـــــــار ـ ــــــــار ـــــــخ وتـ ـــــعـــــلـــــم الـــــــتـــــــار
االلتجاء  يوجب  أفعالھ  ار،والنظر   األف
ــــلــــــم الـــــنـــــفـــــس وعــــلــــم  ـــــــــ عـــــلـــــم األخـــــــــــــالق وعــ إ
ـــ عـــلـــم الـــســـيـــاســـة،وتـــحـــتـــاج  االجــــتــــمــــاع وحـــ
ذه العناصر املأخوذة من مجاالت علمية 

ا ائتالفا»6. متفرقة ع أن تأتلف فيما بي
و فقھ الفلسفة الذي تقوم فلسفتھ  ذا 
ة  نظر قيم  مــن  وناتھ،بتوجيھ  م نقد  ع 
تھ كعلم تحققت  ل رؤ ش وعملية تحدد و
فيھ شروط العلمية كسائر العلوم القائمة.
ــــون  ــــــــــاذا الــــفــــلــــســــفــــة؟وكــــيــــف يــــ - لــــــكــــــن، ملـ
ــســتــطــيــع من  فــقــھ الــفــلــســفــة إطــــــارا عــلــمــيــا 
اإلبـــداع  تحصيل  ي  العر املتفلسف  خــاللــھ 
ـــروج مــــن دوامــــــــة الــتــقــلــيــد  ـــ الـــفـــلـــســـفـــي،وا

والتبعية العمياء؟ 
ـــــــ املـــــنـــــطـــــق وفـــلـــســـفـــة  بــــحــــكــــم تــــخــــصــــصــــھ 
الـــــلـــــغـــــة،يـــــنـــــطـــــلـــــق طــــــــھ عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن مـــن 
ــ لــــديــــھ،مــــؤداه أن الــفــلــســفــة  ــــ اعـــتـــقـــاد را
ــ مـــصـــدر االنـــحـــرافـــات  ــونــيــة الــقــائــمــة، الــ
يتفلسف  ي  العر واالنزالقات،فاملتفلسف 
ـــة  ــــة والـــفـــكـــر بـــــــــــاألدوات املـــنـــطـــقـــيـــة والــــلــــغــــو
ــشــروط  املـــشـــروطـــة  األدوات  ــــذه  ه،  ـــ لـــغـــ
ــلــھ أو  ــي مــن جــ ــخــيــة مــعــيــنــة،واملــرارة تــأ تــار
ـــــذه الــــــشــــــروط.مــــــن اجـــــــل ذلــــك  ـــلـــھ لـــــ تـــجـــا

ــة  ــ طـــھ عــبــد الـــرحـــمـــن املـــســـالـــة الــلــغــو ــعــتــ
،أي  ـــ ــ فــلــســفــي إبـــدا ـــل تــفــكــ ـــ مــنــطــلــق 
ـــ مـــســـتـــوى املـــقـــول  ــ فـــيـــھ حــــداثــــة عـــ تــفــكــ
ـــي،  ــمــة املــتــفــلــســف الـــعـــر الـــفـــلـــســـفـــي،إن مــ
ــــة ومــــنــــطــــقــــيــــة بــــــاألســــــاس،فــــــال  ــــمــــة لــــغــــو ـــ مـ
املعاصر  الفلسفي  بــالــدرس  ــاق  ــ الــ يمكن 
ات  واالســتــفــادة مــنــھ،أو التمكن مــن النظر
املستجدة دون  املعارف  اللسانية ومختلف 
و  و ــافــيــة،  ومنطقية  ة  لغو عــدة  امــتــالك 
ــ األســــتــــاذ طـــھ عــبــد الـــرحـــمـــن يــواصــل  مــافــ
يقول:»لقد  الصدد  ذا  عليھ،و  اح  اإل
حاسما  عامال  متعددة  بلغات  تمرسنا  ــان 
ــا  ــــ تــخــلــفــ ــــة الــــ ــــ ـــيـــان اآلثـــــــــار الــــوا ـــــ تـــ
ــا الــفــيــلــســوف   ــلــمــ ـــ يــتــ ــيــات الــلــغــة الـــ بــ
باه  االن والــعــقــدي»7،ودون  الفكري  بھ  مذ
ل  ـــ ل اتـــيـــ ـــ ــ ــــذا املـــدخـــل االسـ ــمــيــة  ــــ أ إ
بقى  الفلسفة،س ــ  ممكنة  إبــــداع  عميلة 
ما  ن  ب لط  ا يواصلون  العرب  املتفلسفة 
حكم  م،و و إشارة عند غ و عبارة وما 
لصناعة  ئون  س التقليد،فسيظلون  آفــة 

ا. م يتقنو موا أ فعل التفلسف،وان تو
ـــ مــــالمــــح بــــوابــــة اإلبــــــــــداع الــفــلــســفــي  تـــتـــو
السلطة  ــذه  مــن  الفلسفي  الــقــول  ر  بتحر
ــــيــــة  ــــاتــــيــــة واألســــلــــو ـــ ـ ـــ ـــمـــيـــة واملــــصــــطـ ـــ املـــ
ـــة والـــداللـــيـــة لــلــغــات األخـــرى.لـــكـــن  والـــنـــحـــو

ــافــيــة،إذا لــم يتم  ــ  ــطــوة تبقى غــ ــ ـــذه ا

أخــرى  اتيجية  اس مة  بم ا  وتوصيل ا  ط ر

ــا  ــ ـــ مــنــظــور األســـتـــاذ طـــھ عــبــد الــرحــمــن،إ

ــو الــعــمــل الـــــذي اقــبــل  ــمــة»الــتــأصــيــل»و مــ

زء  طھ عبد الرحمن ع استعراضھ  ا
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ي من مؤلفھ فقھ الفلسفة: الثا
إن الفلسفة عند طھ عبد الرحمن قسمان:
- فــلــســفــة صـــنـــاعـــيـــة مـــفـــصـــولـــة تــقــفــز فـــوق 
ــعــمــل بما  ـــ لــلــمــتــلــقــي، وال  املــعــطــى الـــتـــداو

يقرره من أصول ومقتضيات.
ـــ مــع  - فـــلـــســـفـــة طــبــيــعــيــة مــــوصــــولــــة تـــتـــمـــا
االرتباط بأصولھ  ، وتفرض  ا التداو مجال
والقيم  قائق  با تــرتــبــط  وأســاســيــاتــھ،كــمــا 
لغتھ  مقتضيات  ــ  وتــرا للمتلقي،  ة  الفكر
ا ذلكـ  ــا عــنــد متلق ــ إ وعــقــيــدتــھ ومــعــرفــتــھ، 
ال التداو  ل ا ن أ «التفاعل الفكري ب
ـــة والــعــقــلــيــة  الـــــواحـــــد،وفـــــق مـــبـــادئـــھ الـــلـــغـــو
ـــيـــل لـــلـــمـــتـــفـــلـــســـف مــن  واملــــــعــــــرفــــــيــــــة...وال ســـ
ــــذه الفلسفة  ـــ  اإلبـــــــداع، مـــا لـــم يــتــغــلــغــل 
الــطــبــيــعــيــة، ومــــا لـــم تــكــن فــلــســفــتــھ شــديــدة 

الصلة بھ»8.
عت طــھ عبد الرحمن أن  مــن اجــل ذلـــك، 
ي من مشروع فقھ الفلسفة  ذا القسم الثا
والـــــــذي خــصــصــھ لـــلـــقـــول الــفــلــســفــي(كــتــاب 
حة  ــوم والــتــأثــيــل)، بــمــثــابــة دعــــوة صر املــفــ
الــدخــول  ــ  (الــقــارئ،املــتــلــقــي)إ للمتفلسف 
واإلطــالع  يقول،  ومي»كما  املف »مصنعھ  إ
ــيــم  ــيــع املــفــا ـــ تــصــ ــ الــتــقــنــيــة الــــالزمــــة  عــ
الــقــارئ  ــذا  يتمكن  ــذا  ــ و شغيال،  و تأثيال 
فكري  خــطــاب  إنــتــاج  «بـــصـــورة تلقائية مــن 

متم ومستقل»9.
ـــ  ــــــ ظــــــل واقــــــــــع ثـــقـــا لــــكــــن،كــــيــــف الــــعــــمــــل 
ـــــيـــــمـــــن فــــــيــــــھ املـــــــنـــــــقـــــــول؟كـــــــيـــــــف يـــتـــحـــقـــق  ـــــ
ــيــم  ــــذه املــفــا ــنــمــا  الــتــأثــيــل(=الــتــأصــيــل) بــ
الفلسفي  ــطــاب  ــ ا ــ  الــســائــدة  الفلسفية 
يم منقولة من أمم أخرى؟. ي،  مفا العر

يــجــيــب األســـتـــاذ طــھ عــبــد الــرحــمــن،صــاحــب 
مـــشـــروع فــقــھ الــفــلــســفــة، مـــن انــــھ المــنــاص 
الــــتــــأصــــيــــل،  مـــــمـــــارســـــة  أراد  إن  لـــلـــمـــتـــلـــقـــي 
يم محققة بالتأثيل، أي  من»التوسل بمفا
... التداو ا داخل مجالھ  إال إذا تم تأصيل
ه،  ون مــن وضــع غ إمــا بــالــوضــع،وإمــا أن ت
ا  مدلوال د  تزو عد  ا  توظيف ع  فيعمل 
ـــ قــــــــدر مــا  ـ ـ ـــــــــاري عـــ ـــــة بــــجــــانــــب اشـــ الـــــعـــــبـــــار

تطيق»01.
ــــزء مــــن كـــتـــاب «فــقــھ  ــــ ـــــذا ا ـــــ خـــاتـــمـــة  و
ل  الفلسفة»،يطلب طھ عبد الرحمن من 
شاء معملھ  إل ي جاد، االستعداد  قارئ عر
ـــ إنـــجـــاز عــمــلــيــات ع  ــ  ــومــي،والــســ املــفــ
ية، مع مراعاتھ الواعية  مستوى لغتھ العر
، فيخاطبھ  ـــ ــصــوصــيــات مــجــالــھ الـــتـــداو ــ
مــــدلــــوال  ـــن  ــ ـــعـ قــــائــــال:»عــــلــــيــــك أن  مـــــطـــــوالـ  ـ 
اصـــطـــالحـــيـــا بـــمـــوجـــب حـــاجـــتـــك الــفــلــســفــيــة 
املــــبــــاشــــرة، تـــتـــوصـــل إلـــيـــھ بـــمـــا حــصــلــتــھ مــن 
مـــــــعـــــــارف مــــخــــتــــلــــفــــة وقـــــــــــدرات....تـــــــــــضـــــــــــع لـــھ 
ـــذا االســـم  ــون  االســــم املــنــاســب، بــحــيــث يــ
ــــــذا املــــدلــــول  ـــ  يـــلـــھ عـــ ـــ حــــامــــال ألســــبــــاب تـــ
....وتــــــضــــــع املــــقــــابــــل املـــنـــاســـب  ــــــ االصــــــطــــــال
ك.... ـــــ ــــوم الـــــــذي نـــقـــلـــتـــھ مـــــن غـــــ ـــ ــــذا املــــفـ لــــ
ــ  ــال الــتــداو ــ ــ وصــلــھ بــأصــول ا ــد  ــ وتــجــ
انت، أو معرفية أو  ة  ي لغو اإلسالمي العر
االصطال  مدلولك  بــاب  عقدية....وتفتح 
ــ  ـــال ولـــــالســـــتـــــدالل، مــســتــعــيــنــا  ــ ـــشـ لـــالســـ
التداولية.وم  األصــول  تمدك بھ  بما  ذلــك 
ـــومـــي، أمـــكـــنـــك أن  أعـــــــددت مــصــنــعــك املـــفـــ
ه،  غ طھ  وم حقلھ الذي ير ل مف ت ل
ــذه  ــن  ــ الــتــألــيــف بــ ـ ــج إ ــ الــتــدر ا عــ متج
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ــب لـــك أمــر  ــ اســتــ ــومــيــة.ومــ ــقــول املــفــ ــ ا
ــي بخطاب  ـــذا الــتــألــيــف،اســتــطــعــت أن تــأ
فــلــســفــي مــســتــقــل، فــيــھ مـــن األصــــالــــة بــقــدر 
صوصية  ــدة، وفــيــھ مــن ا ــ مــا فــيــھ مــن ا

بقدر ما فيھ من الشمولية»11.
ــــذا الـــتـــصـــور الـــــذي يــنــظــر بـــھ األســــتــــاذ طھ 
ــي  رأ ــ  ستقيم ـ  ال  الفلسفي،  اإلبــــداع  ــ  إ
ـــ تــلــك الـــدعـــوى األســاســيــة  ــبــاه إ ـ دون االنــ
مشروعھ  الرحمن  ا طھ عبد  عل ال يقيم 
ق  ــ دعــــوى» ا ــل، واملــتــمــثــلــة  الــفــكــري كــ
لن  ق،  ا ذا  ق  ا االختالف».فبدون   
يــتــحــرر الـــقـــول الــفــلــســفــي، ولــــن نــتــمــكــن من 
الفكري،  اإلنتاج  ووسائل  التفلسف  آليات 
ــن من  ى إلـــيـــھ،وكـــرس لـــھ مــؤلــفــ ـــ ـــو مـــا انـــ و
ـــ االخـــتـــالف  ـــي  ـــق الـــعـــر ـــ ـــمـــا»ا مــؤلــفــاتــھ 
ــ االخــتــالف  ــق اإلســالمــي  ــ الــفــلــســفــي»و»ا

الفكري».
: ج  2- الفلسفة وسؤال اإلبداع ال

تتحقق  أن  يمكن  ية  عر فلسفية  يقظة  ال 
ذه  مستقبال دون القضاء ع آفة التقليد.
ا  ي،سب اآلفة ال ما تفتأ تنخر الو العر
الرحمن  عبد  طــھ  تصور  ــ  الــبــارز  الرئ 
ي يتحرك  جمة».إن املتفلسف العر و»ال
ـــان املنقول  ــ ســاحــة املــنــقــول، وملـــا  ــا  فــكــر
جـــمـــة بـــالـــفـــطـــرة والـــطـــبـــيـــعـــة، فـــان  ـــ ولـــيـــد الـــ
ون  ية اإلسالمية، منطقيا ت الفلسفة العر

ا. عة ل تا
جمة  وال جمة،  ال دون  ا  عرف فلسفة  ال 
الــعــرب،  ن  املثقف مــن  الكث  ــا  يــمــارســ ــ  الــ
السيما أولئك الذين يحسبون ع الفلسفة 
ء  جمة   ست من ال ا،  ل وقضايا

يقومون  م  إ الرحمن،  عبد  طھ  اعتقاد   
ية ـ  جمة بكماء  وعمياء، فالفلسفة العر ب
ا  جمة ـ  اقرب إ املوت م رغم وجود ال
الرحمن  عبد  طھ  األســتــاذ  ياة،يقول  ا ــ  إ
ــــــذا الــــصــــدد:»حــــيــــاة الـــفـــلـــســـفـــة تــقــاس  ــــ 
ا يقاس بفقدان  ا،ومو بوجدان اإلبداع ف
ــيــة ال  ــا، والــفــلــســفــة الــعــر ــ ــــذا اإلبـــــــداع مــ
قة  الطر ــو  ا  ــ مو ب  ا، والس إبـــداع ف
قة  جمة، إذ  طر ذه ال ا  ال تمارس 
قة  غ نطق،وطر بكماء ال تنطق،وال إبداع 
ي  أ غ إبصار.و عمياء ال تبصر،وال إبداع 
ية  لــغــة أجن ــد أن تنطق  تــر ــا  ــ أ ا مــن  بكم
ــذه اللغة أو  ية،فال  نطقت   لغة عر
د أن تبصر  تر ا  و ا من  ي عما أ تلك،و
ي،فال  أبصرت  يا  مجال عر مجاال أجن

ال وال ذاك»21. ذا ا
ا الفلسفة  ذه األوصاف ال تتصف  إن 
ــ  ـــا فــلــســفــة مــنــقــولــة  ـــ ـــحـــكـــم أ ـــيـــة،و الـــعـــر
ــا،تــجــعــل مـــن فــقــھ الــفــلــســفــة كعلم  ــر جــو
ال  ش املة  اس تلقى عليھ املسؤولية  ال
جمة،و مسالة  ن الفلسفة وال العالقة ب
ــســبــة للفلسفة  بــالــ جــمــة  ــ يـــة»ألن الــ ـــ مـــصـــ

ية مسالة حياة أو موت»31. العر
بالفلسفة  املشتغل  ستطيع  لكن،كيف   -

ا؟. جمة ل ا مع دوام إمداد ال اإلبداع ف
ح األســـتـــاذ طـــھ عــبــد الــرحــمــن تقسيما  ــ يــقــ
ا بالفلسفة،أي أن  جمة  عالق ثالثيا لل

ترجمة النصوص الفلسفية ثالث درجات:
حرفية  ترجمة  التحصيلية:و  جمة  ال أ- 
ــــ مـــســـتـــوى  ـــ جــــم عـ ــــ لـــلـــنـــص الـــفـــلـــســـفـــي املــــ
شغل بنقل  ا» ت اللفظ واملع معا،ذلك أ
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الـــنـــص الــفــلــســفــي بــتــمــام أصـــولـــھ وفـــروعـــھ، 
ة  ـــذا الــنــقــل االعــتــبــارات اللغو ــ  مــقــدمــة 
ليا الصفات ال من  لة  ا،ومتجا ع غ
ا أن تجعل الفلسفة فكرا حيا متوافقا  شا
جــــمــــة»41.واإلبــــقــــاء ع  ــــ مـــع مــقــتــضــيــات الــــ
الــنــوع  ـــذا  ية،يجعل  التعب الـــصـــورة  ـــذه 
ــدر  ــل و ــ آفــــات الــتــطــو جــمــة يــقــع  ــ مــن الــ
ــ األســـتـــاذ طــھ عــبــد الــرحــمــن  ــســتــعــ الــوقــت.
ــل من  ــره آلفـــة الــتــطــو مــن ابـــن تيمية تــصــو
ة  الزمان،وك يع  ان،وتض األذ عاب  ا»ا أ

ذيان»51. ال
انيكية تجعل  جمة املي ذه ال والشك أن 
ــم وإدراك  ـــل الــبــعــد عـــن فــ ــعــيــدا  املــتــلــقــي 

. ي النص الفلسفي األجن معا
تقف  ترجمة  التوصيلية:و  جمة  ال ب- 
جـــم إتـــبـــاعـــا، ال  ـــ ـــ االحــــاطــــة بـــالـــنـــص املـــ عـــ
ي النص  جم يحا إبداعا، أي أن النص امل
اة  استقالل عن محا ا  ف يقع  ،فال  األص
»وان  ــ ،ولــذلــك فــ ــ مــضــمــون الــنــص األجــنــ
ــــالــــفــــة الـــعـــقـــديـــة  ــــ ــــــ تـــجـــنـــب ا ـــــدت  ـــــ اجـــــ
التداو  ال  ألصول ا حة  الصر ة  واللغو
ن  ل املضام للمتلقي،تبقى متمسكة بنقل 
طاب الفلسفي ولو  ا ا املعرفية ال يحمل
ال،أو  ذا ا خالفت املقتضيات املعرفية ل
عضا»61. أو  ا،كال  ع استغناؤه  يجوز  ان 
ـــ املــضــمــون،  ــرفــيــة  ــ ـــذه ا ــ  واإلبـــقـــاء عــ
ــذه  ــل،و ــو ــ ـــ آفـــة الــ جــمــة  ــ ـــذه الــ يــوقــع 
اتجاه  املتلقي   انطالقة  ستعوق  رفية  ا

اإلنتاج الفلسفي.
العملية  ن  التأصيلية:و ع جمة  ال ج – 
جــم  ــ ـــ الـــنـــص املــ ـــا تــتــدخــل  ـــ اإلبـــداعـــيـــة،إ

ــ  ــ واملــعــ ــ مــســتــوى املــبــ وتــتــصــرف فــيــھ عــ
ـــ فـــكـــر ووجـــــــدان  ــ ــــا تـــرجـــمـــة تـــحـــيـــا  ـــ ـ مــــعــــا.إ
ا موصولة بمجالھ  وعقل وخلق املتلقي أل
ــا مصدر  جــمــة وحــد ــ ـــذه الــ .إن  ـــ الـــتـــداو
ـــذا الــصــدد  ــ  اإلنـــتـــاج الــفــلــســفــي املــثــمــر،و
جمة  ــانــت ال الــرحــمــن:»ملــا  يــقــول طــھ عبد 
تفسد  وال  العبارة،  ا  ف تقلق  ال  التأصيلية 
ا  ا املعرفة، فإ ا العقيدة، وال تخمد ف ف
عبء  وض  ال ع  ا  سوا من  اقــدر  ون  ت
ي من اإلنتاج  التفلسف ال الذي وحده يأ
ي منھ  أ اإلثمار،و ع  حقا  الفكري القادر 

.71« اإلبداع الفلسفي القادر ع التغي
ــــذا  ح األســــــتــــــاذ طـــــھ عــــبــــد الــــرحــــمــــن  ــــ ال يــــ
يــــقــــدم  أن  دون  جـــــمـــــة  ـــــ ــــ الـ ــــــــ  الـــــــثـــــــالـــــــوث 
ـــل  ــــن فـــــيـــــھ فــــعــــالــــيــــة  ــــمـــــوذجـــــا عــــمــــلــــيــــا يــــبــــ نـ
جمة،  ـــذه األقـــســـام الــثــالثــة لل قــســم مــن 
ـــ  ــ ـ ـــــي الـــشـــ ـــــار فــــاســــتــــعــــرض الـــــنـــــص الـــــديـــــ
ــــوجــــيــــطــــو»وقــــدم لـــــھ تــــرجــــمــــة داخـــــل  بـــــ»الــــ
ـــي اإلســـــالمـــــي كــمــا  ــــ الـــعـــر الـــفـــضـــاء الــــتــــداو
ـــو» انظر  جــمــة  ــ ـــذه الــ نــا، مــضــمــون  ــ يــخــ
التحصيلية  جمة  إ أن»ال فانت  تجد»، 
ــوم املــقــصــود  ــا لــلــعــبــارة،تــبــعــد مــفــ ــلــ بــتــطــو
ا. ــ أصــلــھ، فيجب اطراح وجيطو  مــن ال
ال  للمعرفة  ا  ل و ب التوصيلية  جمة  وال
ذا  البناء ع  ا، توعر املسلك إ  يتضم
نما  ــ األخـــــرى، ب ــا  ــ تــركــ ــ املــقــصــود،فــ
ــا لــلــعــبــارة  جــمــة الــتــأصــيــلــيــة بــاخــتــصــار ــ الــ
ا  ــســتــمــل مــقــابــالت ل ــا لــلــمــضــمــون،  ــ ــ ــو ــ و
مــن الــقــوة الفلسفية ع األقــل مــا أللفاظ 
األصــــل اســـتـــمـــدادا وإمـــــــدادا، فــيــجــب األخـــذ 

ا»81.
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الفلسفة  عالقة  ال  ش اس ــ  ــة  الــرؤ ذه 
عبد  طــھ  األســتــاذ  ة  مقار تتو  جمة  بال
غ  ــ  االتــبــا النمط  ون  ي ،حيث  الرحمن 
ذا مع ألنــھ يتقيد بحدود حرفية اللفظ، 
إ  يــؤدي  ذا  املضمون،و حرفية  حــدود  أو 
ــ املــنــقــول الفلسفي. ــمــود عــ ــ الــصــالبــة وا
جمة يمكن  وال أمل إال بابتداع نمط  ال
النصوص  الفلسفية من  ي  املعا اع  ان من 
ـــا، وذلــــــك  ــــ تـــفـــعـــيـــلـــ ـــ األصــــلــــيــــة والــــعــــمــــل عـ
ا  مصدر ال  الفلسفية  ي  ا باملعا بمزاوج
ــــذا املــســار  ـــ  ،واالتـــجـــاه  ـــ ـــال الـــتـــداو ـــ ا
ــاالت  ــثــاق « جملة مــن اإلشــ ــ انــ ســيــؤدي إ
ـــق لــقــيــام  ـــ تــفــتــح الـــطـــر واالســــــتــــــدالالت الـــ
تفلسف فيھ من األصــالــة بقدر ما فيھ من 
صوصية بقدر ما فيھ  داثة،وفيھ من ا ا

ونية»91. من ال
ـــــــ الـــــــــواقـــــــــع، نــــلــــمــــس مـــــــن خـــــــــالل مـــــــا تـــم   -
ـــشـــد طــــھ عــبــد  ــــ  ــ عـــرضـــھ،تـــلـــك الـــرغـــبـــة الــ
ــة  ــا ضــرور ــو يــرا ــ الــفــلــســفــة.فــ ـ الــرحــمــن إ
ــمــا ال نــبــالــغ  ــيــة مــمــكــنــة،ور ــضــة عــر ــ ــل  لــ
ــ  إذا قــلــنــا أنـــنـــا ال نـــجـــد مـــفـــكـــرا أو مــثــقــفــا 
ـــي اإلســــالمــــي املـــعـــاصـــر يــدعــو  الـــعـــالـــم الـــعـــر
ال  كمحطة  الفلسفي  بــالــدرس  التمسك  ــ  إ
األستاذ طھ  ا  اإلبــداع الفلسفي  غ ع
م من  عبد الــرحــمــن،وال نجد أيــضــا مــن بي
ا  يركز ع األدوات والوسائل ال تتقوم 
ــة والفلسفية  الــفــكــر ــات  والــنــظــر ـــســـاق  األ
ــ األســـتـــاذ طـــھ عــبــد الــرحــمــن.بــيــد أن  كــ ــ كــ
ــعــض  ــيــل  ــ ــ ذلـــــك ال يــمــنــعــنــا أيـــضـــا مــــن 
املالحظات حول ابرز ما عرضناه من موقفھ 
جمة:  من سؤال اإلبداع  الفلسفة و ال

دائما  يخضع  ال  قــد  الفلسفي  املنقول  إن   -
لة ال تضر بھ أك  والغر التصفية  لتلك 
ــس متفق  ـــنـــاك مــقــايــ ـــل  مــمــا تــنــفــعــھ،ثــم 

ذا املنقول؟. ا  تحديد طبيعة  عل
جمة عــامــالن أســاســيــان   - إن النقل وال
ء  ـــ ـــل  ــســا  ــمــا لــ ــ ـــوض والــيــقــظــة،لــكــ ـــ الـــ
ــ وجـــود  ــمــا.إن األمــــر يــتــوقــف ابـــتـــداء عــ ــ فــ
ــ  ـــل حــ ـــ الـــتـــأو ـــم وقـــــــدرة عـــ قـــــدر مــــن الـــفـــ
ل نحن  ستقيم عملية النقل،ثم  ستوي و
ـــ تــرجــمــة تأصيلية قــبــل الس  ــ حــاجــة إ
ـــــد واغـــــنـــــاء مـــكـــتـــبـــاتـــنـــا بـــالـــنـــصـــوص  ـ تـــــزو ـــــ إ
ـــ تــمــكــنــنــا أوال من  ــ جــمــة الـ ــ الــفــلــســفــيــة املــ
ــــســــاب املـــــنـــــقـــــول،ومـــــن ثــــــم االســــتــــعــــداد  اكــــ

وض غمار التجديد واإلبداع.
ــ قــاعــدة  - إن تــحــقــيــق اإلبــــــداع يــتــوقــف عــ
دون  اكمية و خية أيضا و العملية ال تار
ــو  ــــول  ــــ ــ ــ ــــ ا ـــون الـــقـــفـــز  ــا ســـيـــ تــحــقــقــ
م  س إال.ثم أن من سبقونا أو من  املص ل
ب  ي ،وال  التفك فعل  مارسوا  معاصرونا 
،فعندما  التفك إرادة  حــدود  عند  أن نبقى 

د يجب أن نفعل. نر
ومية أي مجاراة  عض التبعية املف - وجود 
ــا املعرفية  ــ ــيــم والــتــعــامــل مــع حــمــوال املــفــا
األقل،بمع  ع  مرحليا  مفيدا  ــون  يــ قــد 
ـــ  ـــتـــھ األصــــلــــيــــة إ ــــوم مـــــن بـــيـــ أن نـــقـــل املــــفــــ
و  كما  عليھ  واإلبــقــاء  ا  إل املــنــقــول  ئة  الب
تجعل  ومية  مف ــ  فــو نا  يجن يا،قد  س
الداخل،أي  فارغا من  املصط  أو  وم  املف
ة  ــ ـــ بــفــعــل كــ ــتــعــد بـــھ عـــن مــدلــولــھ األصـــ يــ

ومات عليھ. الت والف عاقب التأو و
ـــ  ــــال الـــتـــداو ـــ ـ ا ـــــ  إ ــ أن يــنــظــر  ــبــ - ال يــ



ــات                                                   سعيد محمد ــ ــدراس ــ الفلسفة والترجمة في فكر طه عبد الــرحــمــن         ال

مجلة                                                                                                                                                                                          العدد األول جولية 2012                               132

املنقول  أوصــــال  جميع  يقطع  بــتــار  كسيف 
يــجــب  ــــع،فــــال  الــــتــــطــــو ــــ  ـــ ــــ عـ ـــ إذا اســــتــــعـ
،ألن ذلــك  ــــ ـــال الــــتــــداو ـــ «تــألــيــھ»ســلــطــة ا
خية   تار قيقة  التنكر  ســوى  ع  ال 
ــ وتــتــطــور  ـــســـانـــيـــة تــتــغــ ــتــمــعــات اإل ــ أن ا

باستمرار.
ــ  ــــ  ـ ــــضــــور اإليـــــديـــــولـــــو ــــ ــــون ا ــــمــــا يــــ - ر
ج مساعدا ع إثراء العملية  العمل ال
انت االيدولوجيا بمنأى عن  اإلبداعية م 

س. سي ال

وامش ال

فــــقــــھ  الـــــــــرحـــــــــمـــــــــن:  عـــــــبـــــــد  طــــــــــھ    -   1
ــــــــــوم و  الــــــــــفــــــــــلــــــــــســــــــــفــــــــــة،ج2،كــــــــــتــــــــــاب املــــــــــفــــــــــ
الــدار  وتـ  ي،ب العر الثقا  التأثيل،املركز 

البيضاء،ط1، 1999،ص ص11-12.
ي   ق العر 2  -  طھ عبد الرحمن: ا
ي،  العر الثقا  الفلسفي،املركز  االختالف 
وت ـ الدار البيضاء،ط2، 2006،ص ص  ب

.139-140
الـــــــرحـــــــمـــــــن:فـــــــقـــــــھ  عــــــــبــــــــد  طـــــــــــھ    -   3
جمة،  وال الفلسفة  كتاب  الفلسفة،ج1، 
وتـــــــ الــــــــــدار  ــــــ ــــــي،بــــــ ـــــ الــــــعــــــر ــــــز الـــــثـــــقـــــا املـــــــركـ

البيضاء،ط2، 2000 ،ص15.
4  - فقھ الفلسفة ج 1، مصدر سبق 

ذكره، ص 24.
5  - املصدر نفسھ،ص14.
6  - املصدر نفسھ،ص20.

ســـــــــؤال  الــــــــرحــــــــمــــــــن:  طـــــــــھ عــــــبــــــد   -   7
الــــــلــــــغــــــة واملـــــــــنـــــــــطـــــــــق،حـــــــــوار مـــــــــع طـــــــــھ عـــبـــد 

،االمارت  الرحمن،مؤسسة طابة، ،أبو ظ
ية املتحدة:ط1، 2010،ص04. العر

8  - فقھ الفلسفة،ج2،مصدر سبق 
ذكره،ص102.

9  - املصدر نفسھ،ص429.
10  - املصدر نفسھ،ص99.

11  - املصدر السابق،ص431.
حــــــــــوارات  الـــــرحـــــمـــــن:  طــــــھ عــــبــــد   -  12
ـــادي للطباعة  مــن أجـــل املــســتــقــبــل، دار الـــ

وت،ط1،2003،ص95. شر ، ب وال
13  - املصدر نفسھ،ص 95.

14  - فــــقــــھ الــــفــــلــــســــفــــة،ج1، مـــصـــدر 
سابق،ص 328

الــــســــابــــق،الــــصــــفــــحــــة  املـــــــصـــــــدر   -   15
ا.. نفس

16  - املصدر السابق،ص404.
الــــســــابــــق،الــــصــــفــــحــــة  املـــــــصـــــــدر   -   17

ا. نفس
18  - املصدر السابق،ص511.

ي  ــق العر ــ 19  - طــھ عبد الــرحــمــن:ا
ــــــ االخـــــــتـــــــالف الــــفــــلــــســــفــــي ،مــــــصــــــدر ســبــق 

ذكره،ص167.
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اللغة ووضعية العالمة في فلسفة هيدجر 
األنطولوجية

 طرات جلول1

ــــ  لــــقــــد امـــــتـــــدت فـــلـــســـفـــة الــــلــــغــــة إ
ــــســــان ووجــــــــوده أيـــن  ـــر اإل ــــ جـــو الـــبـــحـــث 
أصـــبـــح عـــمـــل الـــلـــغـــة مــرتــبــطــا بــــقــــدرة الــفــكــر 
ال تــــلــــك الـــــعـــــالقـــــة الـــتـــواصـــلـــيـــة  ـــــــ ــــ اخـــــــ عــــ
ــز تلك  ــعــز ــلــم واملــتــلــقــي، ومــــن ثـــم  ــن املــتــ بــ
ساق ال جسدت حضور تلك  اآلليات واأل
ـــات واألصــــــــوات والـــرمـــوز  ـــر ـــ اإلشــــــــارات وا
شمل  ــ  ــة الــ واأللـــفـــاظ املــنــطــوقــة واملــكــتــو
طاب  مــيــالد فلسفة ا عــن  حا  إعــالنــا صر
السيما ذلك املشروع الفلسفي الذي تخلق 
ــثــمــرتــھ  ـــــو مــــا اســ ــــ رحـــــم لـــغـــة الـــقـــدامـــى و
مثالية أفالطون وعقالنية أرسطو وفلسفة 
ـــــن لــتــتــأســس  ـــن والـــــرواقـــــيـــــ الـــســـوفـــســـطـــائـــيـــ
ــل  ـــدل والــتــأو ـــ ــطــابــة وا ــ لــغــة املــنــطــق وا
ورة  ـــــ ــــ ـــــوامـــــن الـــفـــكـــر وسـ ـــ عـــــن  ـــــ الـــتـــعـــبـــ
ــ  ـــــــذا املــــــشــــــروع  ــــي لـــيـــتـــم صــــيــــاغــــة  املــــعــــا
ديثة واملعاصرة و  ب الفلسفية ا املذا
ة  ر والظوا ية  والتجر العقالنية  ا  مقدم
اجــــمــــاتــــيــــة والـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة،  ــــ ــ والـــــوجـــــوديـــــة والــ
ــ مــــــدارس الــفــكــر  ـ ــة  ــ الــلــغــو لــتــتــطــور الــبــ
ــــــ قــــــامــــــت بـــبـــعـــث  ــــــديــــــث الــــــ ــــ ــ ـــــي ا الـــــلـــــســـــا
 « ـــ فــلــســفــة الـــعـــالمـــة خـــاصـــة مـــع «دوســـوســـ
ــســت» و  ـــود «بــنــفــنــ ــر جـــ س» لــتــظــ ـــــ و «بـــــ
ـــيـــفـــا» و  ـــســـ ــــي» و «جــــولــــيــــا كـــر ــ ــــشــــومــــســ »
ــ  ــود قــد دعـــت إ ــ ــ ـــذه ا «روالن بـــــارت»، 

سيـدي  الفـلسفة-  قـسم   – جـامعي  أستاذ   1
بلعباس –

ــر  ــعــلــم «الــســيــمــيــولــوجــيــا» وتــطــو ــوض  ــ الــ
ـــيـــاة الــــعــــالمــــة وفــــــق مــا  ـــ ـــقـــل الــــلــــغــــوي  ـــ ا
مة األو  » إ أن امل انت إليھ «دوسوس
عمل  ن النماذج ال  و للسيميائيات  ت
سق اتصا محدود  ا داخــل  الــداللــة وفق
لنة تلك الداللة  وذلك من خالل نمذجة وش
ــن سيميائيات  ــ بــ ّ الــعــالمــة، ومـــن ثــم نــمــ أو 
 La Sémiologie الداللة عند دوسوس – 
س –  ـــــ ـــ – وســـيـــمـــيـــائـــيـــات الــــعــــالمــــة عــــنــــد بــ
تجعل  الــنــظــرة  ــذه   (1).«...  -  Sémantique
س  ة الفكر  التأس ع عن تجر من اللغة 
سق  ال تحديد  قصد  ــ  االجــتــمــا للتواصل 
طاب  أو النظام الذي تقوم عليھ آليات ا
بمقتضاه  تتحدد  أرغانونا  الفكر  ون  ي أين 
ي ال تندرج  صناعة تلك التصورات واملعا
و ما أسس  ضمن جدلية التفك والتبليغ و
ا  ـــ مجال ملــيــالد الــوظــيــفــة الــلــســانــيــة لــلــغــة 
زون الذ من  ا ذلك ا الواسع باعتبار
ر  لتتمظ ة،  اللغو ماعة  ا داخــل  الصور 
ر  ل  ش مــا  ــل  و للغة  ى  الك يم  املفا
ــن  ــوجــيــتــو الـــلـــغـــوي بــ األســـــــاس لــطــبــيــعــة الــ
ألفاض  إنتاج  ع  ا  وقدر لمة  املت الــذات 

ا. اللغة ومعان
ــو بمثابة  ــديــث عــن اللغة  ــ ا إن 
ــائــن الـــذي يــتــطــور   ــديــث عــن ذلـــك الــ ــ ا
ــانــيــة  ــــســــان الـــــذي تــتــولــد لـــديـــھ إمــ ذات اإل
ل  ش و ما  التواصل والتما مع اآلخر و
ــطــاب قصد  ــ لــ ــة  الــلــغــو املــمــارســة  فلسفة 
ـــــ الـــــكـــــالم، وإحـــــيـــــاء ثـــالـــوث  ـــ  إنـــــتـــــاج املـــعـــ
»، الــــلــــغــــة، الــــلــــســــان، الـــكـــالم  ــــــ «دوســــــوســــــ
ر  ال تتمظ ة  اللغو ــســاق  األ ــل  لتوجيھ 
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ـــطـــاب  ـــ ــ مــــــن خــــــــالل الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــنـــــحـــــوي لـ
ا  ال تتجمع ف الــدائــرة  ــ  الــوصــول إ غية 
ــ  ــعــمــلــيــة الـــــداللـــــة  ــتــكــفــل  عـــنـــاصـــر مــــا ســ

حضور اللسان.
ياة العالمة  ي  ال السيميا لقد أصبح ا
قل الفلسفي الذي تتحرك  بمثابة ذلك ا
 إطاره اللغة ال تجعل من معرفة اآلخر 
ــمــيــع  ــ ـــســـقـــا مـــنـــطـــقـــيـــا  والـــــتـــــواصـــــل مــــعــــھ 
ـــي الــــــذي تــحــكــمــھ  ــ الـــلـــســـا ـــونـــات الــتــفــكــ مـــ
ــة والــتــطــبــيــقــيــة  مـــقـــومـــات املـــمـــارســـة الــنــظــر
ل  إلنتاج جميع الدالالت النصية املمكنة و
طاب  ــ إنــتــاج ا ي  ا اللسا مــا يحدد عمل
ال يقوم   حــدود امتالك أدوات التعب 
ل  ش الـــذي  للغة  االعتباطي  النظام  ا  عل
العالمة داخل  ياة  ل االجتما  ال ذلــك 
ـــو مـــا انـــصـــرف إلــيــھ  ــ و ـــل وســـط اجــتــمــا
ذا يمكن  »  قولھ : « .... و  «دوسوس
ــل  لـــلـــســـانـــيـــات أن تــصــبــح نـــمـــوذجـــا عـــامـــا لــ
الــعــالمــات، وذلـــك ع الــرغــم مــن أن اللغة 
ساق  ن األ سق خــاص من ب ست ســوى  ل
السيميولوجية ال تدرس حياة العالمة  
املنظور  ــذا  ...».(2) ومــن  ــ ا االجــتــمــا وسط
ع  الــقــدرة  اللسانية  التمثالت  تمتلك  قــد 
الدالالت  ن  ب االجتماعية  الروابط  تجسيد 
ــ  ـ ــــن الـــ ـــــل الــــقــــوانــــ ل  ـــ ــــ تـــخـــ ـــة الــــ الـــلـــغـــو
الوسط  داخــل  العالمة  عرفنا ع وظيفة 
ا  أحد ال  الثورة  فإن  ذلك  ، و االجتما
ــــ الـــلـــســـانـــيـــات قــــد اســتــقــام   « ــــ «دوســــوســــ
ــ اعــتــمــاد ذلـــك الــنــمــوذج الــلــغــوي  ــا عــ ــ شــأ
ــت الــيــھ  ــ ــــو مـــا انــ مـــعـــيـــارا لــلــســيــمــيــائــيــات و
ة  يو كية والب حلقة براغ واللسانيات األمر

ذلك  طاب و ليتوج بالتفكيكية وفلسفة ا
ــة واإلبـــداعـــيـــة،  ـــطـــابـــات الــلــغــو ـــ تــنــوعــت ا
ــور  ـ الــظــ ـ ــا  ــقــ ومـــن ثــم لــتــجــد الــعــالمــة طــر
ديثة  ا اللسانيات  مــالمــح  بــذلــك  وتكتمل 
مع  اللغوي  التواصل  حقيقة  جسدت  ال 
ا  مقدم ــ  و الفلسفية املعاصرة  ــب  املــذا
ـــ  ــــ انــــصــــرفــــت إ الـــفـــلـــســـفـــة الـــــوجـــــوديـــــة الــــ
ـــائـــن وســــــر أغــــــــوار كــيــنــونــتــھ  ــ ــــتــــمــــام بـــالـ اال
ــ  املــعــ ـ دراســــــــة مـــســـائـــل  ـــ دون اإلســــــــــراف 
لية عند  عة التأو والداللة ال عكست ال
ية األنطولوجية  يدجر» ال تناولت الب »
نا» – ومن  ائن –  ــن – «ال الــداز لزمانية 
س الفلسفي لعالقة اللغة  ثم إعادة التأس
ــي الـــذي  ــقــل الــســيــمــيــا ــ بـــالـــوجـــود ضــمــن ا
قــــام بــتــأصــيــل حـــيـــاة الـــعـــالمـــة وفــــق الـــقـــراءة 
ذلك فإن  ائن، «و الفينومولوجية لوضع ال
ة  مشروعھ الفلسفي  ة اللغو ذه التجر
األدبيات الكالسيكية بدءا  ل  قد تجاوزت 
ـــــ الــــقــــراءات  ــــق ووصـــــــوال إ بـــــقـــــراءات اإلغــــر
ذه  ابرماس...»(3)،  يدجر و املعاصرة مع 
ــ  ــقــيــقــي إ ــ ـــوار ا ـــ ــة قـــد أعـــــادت ا الــتــجــر
ــســان  ــن اإل ـــــ بــ طــبــيــعــتــھ ومــشــروعــيــتــھ األو
و الــعــالــم لــتــنــفــرد الــلــغــة األنــطــولــوجــيــة عند 
ـــ تــألــيــف األنــظــمــة الكينونية  ــيــدجــر « إ  »
ـــظـــة والدة  ـــ ــــ تـــجـــعـــل مــــن  ـــ و املـــعـــرفـــيـــة الـ
عــن والدة  ع  ال  ظة  ال ا  نفس ائن  ال
ــطــاب،  ــ ـــ ا ــ  ــر املــعــ الــعــالمــة أثـــنـــاء تــمــظــ
ر  ل مظا ذه العالقة قد تحرر اللغة من 
ــض أو  ع عــن بــدايــة تــقــو ــ  اب  الــ ـــ االغـــ
ـــ الـــفـــضـــاء  ــــ الـــــــذي يـــتـــحـــرك عـــ مــــــوت الــــو
ــ تــحــيــا   ـ الـــلـــغـــوي والــفــلــســفــي لــلــعــالمــة الـــ
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ــشــاط  ــــذا الــ ـــشـــاط الــفــكــر و ديـــمـــومـــتـــھ، 
ركة األنطولوجية ال  يحمل داللة تلك ا
ل عالقة اللفظ باملع أو األنا باألخر،  تخ
ــوجــيــتــو الــلــغــوي  ـــذا الــنــوع مــن الــ ومـــن ثــم 
ا  عد للعالمة   اللغوي  التطور  عن  ع 
ن  ــدلــيــة ب ــ ـــعـــزز الــعــالقــة ا ـــ  ــ ــ الـ ــ الــتــأو
ــان الو  املتحرك الــزمــان و املــ الساكن و 
ذه العالقة تحدد وظيفة اللغة  و العالم، 
ل الستحضار موضوع  ند ا التأو س ال 
ــ توجيھ  الــكــالم واســتــجــالء عــمــل الــعــالمــة 
الســــتــــحــــضــــار مــــــوضــــــوع  و اســــتــــجــــالء عــمــل 
ا  ل  مجال العالمة  توجيھ أدوات التأو
ــذا املنظور فــإن االنفتاح  ، و من  ــ الــتــداو
ــــيــــدجــــر» األنـــطـــولـــوجـــيـــة  ــــ فـــلـــســـفـــة «  ـــ عـ
ـــو بــمــثــابــة إعـــــادة قـــــراءة وصــيــاغــة وضعية 
العالمة ال تلتقي مع موقع املع والداللة 
ــ  ـــة الــ ــــة الـــلـــغـــو ــــــذه املــــقــــار قـــصـــد إنــــتــــاج 
تتجھ إ البحث عن ممارسة الكالم داخل 
ــ عن  ــ ألنــــھ يــفــ ــعــبــ الــقــصــيــدة فــالــكــالم 
ر  لم من خالل ظوا امن  نفسية املت ال
التواصل  فــإن  املنظور  ــذا  مــن  و   ، التعب
لمات و األشياء ينطلق من القصيدة  بيم ال
ل العالمات  ة  ا اللغو ال تحمل  طبيع
ــ الــقــول و  ــا  ــ ــ تبحث عــن ذا ة الــ الشعر
ـــس نــــمــــوذج الــلــغــة  ـــق لـــ ـــ ـــذا فـــالـــشـــعـــر ا لـــ
و  الــيــومــيــة، بـــل إن خـــطـــاب جــمــيــع األيــــــام 
ذلك تنقلب لغة  ارب. و القصيد املتخفي ال
ا  ن استعمال فقدت  لغة  ــ  إ القصيد 
احا عن  س انز األداتية فأصبحت نداءا و ل
ــ الــدراســات  ــع  ــو شــا مــألــوف الــقــول كما 
ــة  ــيــدجــر ــــــذه الـــلـــغـــة الــ ـــــيـــــة...،(4) و ــــلـــــو األسـ

باعتباره  بــاالســم  ء  ــ الــ  ، ض  عو حــاولــت 
عالمة  ء  ن الذي يحل محل ال ذلك التعي
ذا فالعالمة  إشارة  صوتية أو خطية ، و
ة  ال  قصيدتھ الشعر و ا أو سمة كما 
ـــيـــفـــان جـــــــــورج» أيــــــن تـــصـــبـــح األشــــيــــاء  « ســـ
ــ  ـــا أكــ ــر الـــعـــالمـــة بـــاعـــتـــبـــار ـــلـــمـــات لــتــمــظــ
ممارسة  ــ  ــا  وحــضــور اللغة  ع  انفتاحا 
رة  لمة «بز شبھ ال و ما جعلھ  الكالم، و 
ــطــاب  ــ ـــ ا الـــفـــم» و بـــذلـــك فــــإن الـــعـــالمـــة 
دلية الو  يدجر تؤسس  األنطولو ل
ذه الثنائية أساس  والعالم أين تجعل من 
ية  الب مــن  يجعل  الـــذي  الفلسفي  املــشــروع 
األنــطــولــوجــيــة لــلــعــالمــة أصـــال لــتــلــك الــرمــوز 
ع عن العالقة  اضرة و اإلشارات ال  ا
ــ والــــــــــدالالت...،(5) ومــن  ــن الــزمــن والــتــعــابــ بــ
ـــــيـــــدجـــــر» تـــحـــديـــد  ـــــــذا املــــنــــظــــور حـــــــــاول «
ي لوضعية الرموز واملعاير  الرسم التحض
ــــن «  ــوم «الــــداز ــ تــحــديــد مــفــ ــا عــ ــ ووظــيــفــ
ــ الــعــالــم مــن خــالل  تھ االنــطــولــوجــيــة  و بن
تــلــك األلــفــاظ املــؤولــة للعالمة إنــطــالقــا من 
ر الدال مع القيمة املقصودة  إرادة  تمظ
ل فعل اإلرجاع أو اإلحالة   القول ال تخ
ة و مب  تحديد العالمات و الدالالت اللغو
سان و الزمن  ن اإل العالقة األنطولوجية ب
ركة الدالة ع الوجود. ل ا ش ل ما  و 

الفلسفية  ة  ديث عن الرؤ ا إن 
ــيــدجــر» الــلــغــوي ال  ـــ خـــطـــاب «  لــلــعــالمــة 
يــخــرج عــن نــطــاق تــلــك الــتــصــورات األصلية 
ــ تــجــعــل مـــن فــعــل اإلشـــــــارة حـــاضـــرا من  ـ الـــ
دور  ز  ــ يــ الــــذي   «Renvoi» اإلرجـــــاع  خـــالل 
ّ تلك اللغة الفلسفية أو  العالمة الذي يم
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ــعــد انــفــتــاحــا لــطــبــيــعــة ذلــك  ــ  ــة الــ الــشــعــر
ـــطـــاب  ـــ يــقــيــة ا ــ ـــشـــاط الـــلـــغـــوي ملــيــتــافــ الـــ
ـــن «اإلشــــــــــارة»  ـــ بـــ ّ ــــ الــــــــذي يـــمـــ األنــــطــــولــــو
الوظيفة  ذه  العالم. « التوقيع   ووظيفة 
ع اللغوي للرمز  حدود تبعية  تحدد الطا
الــــــدال لــلــمــدلــول، واإلشــــــــارة لــــإلحــــالــــة...».(6) 
ة  يدجر ة انطلقت اللغة ال ذه الزاو ومن 
ـــرة «اإلرجــــــــاع» أســــاس تلك  ـــ اعــتــبــار ظـــا ـ إ
ل ضروب  العالمات أو األدوات ال تجسد 
ا  شيؤ العالمة ودالل لت  الكينونة ال اخ
 «Outil» «ة  تحديد وضعية «األداء اللغو
ل  ا األنطولو  بناء املع وتأو وحضور
ية  ذا فب ن العالمة واإلرجــاع، و العالقة ب
لة  العالمة أصبحت جزًءا ال يتجزأ من مش
ـــلـــة» الــفــلــســفــيــة قــد  ــــــذه املـــشـــ الـــــوجـــــود، «
رة  الظا ــذه  لــ ــ  األنــطــولــو وم  املف طـــورت 
ن  ـــوار الــفــلــســفــي ب ـــ ــ عـــن ذلــــك ا ــعــ ــ  الــ
ــوم  ــا مــفــ ــــ يــحــمــلــ ـــة الــــ الــــعــــالمــــات الـــلـــغـــو

(7).«...«Dasein» «ن «الداز
للعالمة  اللغوي  قل  ا طبيعة  إن 
ال يــــخــــرج عـــــن الــــنــــطــــاق الـــفـــلـــســـفـــي لـــنـــظـــام 
ي  الديالكتي ــا  وتــطــور ــي  واملــعــا اإلشــــــارات 
سق والنموذج  ي  بلورة ذلك ال والسيميا
الــلــغــوي الــــذي أســـس النــطــولــوجــيــة فلسفة 
لتتحدد  ة  اللغو ا  ا وحرك نمو العالمة  
ـــذا املـــشـــروع الــلــغــوي انــطــالقــا من  مـــبـــادئ 
ن الرمز والتعب واملع «لتتجسد  العالقة ب
ـــــــل مـــــا أســـــــس ملـــيـــالد  ــــيــــة و عــــة األســــلــــو ــــ الــــ
ــ  ـــ انــفــتــحــت عــ ـــة الـــ ـــر الــفــلــســفــة الـــظـــوا
سق يجعل من  املع ضمن  عث فلسفة 
طاب  ورتھ  ا ع عن س ائنا  العالمة 

كفعل لغوي قائم بذاتھ».(8)
ــ تجلت  ــة الــ إن املــنــظــومــة الــلــغــو
ــيــدجــر» «قــد  ـــ لــغــة « ــا الــفــلــســفــيــة  مــعــاملــ
ــــ الـــــذي  ــــ ــــطــــاب الــــتــــأو ــــ أســــســــت لــــذلــــك ا
جعل من العالمة تحيا داخل ذلك التحول 
ا   ن عــن  ع  ــ  الــ ي  للمعا املستمر 
طاب اللغوي الذي ينفرد  ممارسة ذلك ا
ـــا».(9)  ـــ ورة األشـــيـــاء وديـــمـــومـــ ـــ ـــ ســـ ــتــھ  ــو ــ
يدجر»  عند « فالعالمة  املنظور  ذا  ومن 
 La» سانية قيقة اإل ن» با ع عن «الداز
الــلــغــة  تــمــثــل  ـــذلـــك  و  ،«réalité humaine
سان  ت حقيقي للوجود أو الكينونة، واإل ب
ـــذا الـــوجـــود ومـــؤولـــھ، ومـــن ثم  ــو حــــارس 
ذا  ذا الوجود وفقا إلرادة  تتحرك عناصر 
ائن «بإعتباره مبدعا للغة ال تجعل من  ال
ذا  ائن  الوجود...»(10). و  ذا ال ية  ما
سان  اللغة مالزما لإل وم  مف أصبح  اإلطــار 
ــــيــــوان الـــــرمـــــزي الــــقــــادر  ــــ بـــاعـــتـــبـــاره ذلــــــك ا
ــ  ـــي الــ ـــل املـــعـــا ــم الــــرمــــوز وانــــتــــاج  ــ فــ عــ
ــ تلتقي مع  ـــذه الــعــالمــات الــ تــحــيــا ضــمــن 
القصيدة  أصبحت  أيــن  اإلشـــارات  وجيتو 
الذي  اللغوي  قل  ا ذلك  بمثابة  ة  الشعر
ــ داخـــل  ــلــيــة لــلــمــعــ يــجــســد الــوظــيــفــة الــتــأو
ـــــل خــــطــــاب أو نـــــص قـــــد يــنــفــتــح  مــــســــتــــوى 
ـــ تلتقي  ــ ــة الـ ــ جــمــيــع الـــــــدالالت الــلــغــو عــ
ــيــدجــر»  ــ فلسفة « مــع وضــعــيــة الــعــالمــة 
فإن  التصور  ذا  حــدود  و  األنطولوجية. 
ــر مـــن خــالل  الـــرســـالـــة الــلــســانــيــة لــلــغــة تــظــ
يات السيميائية ال تحدد طبيعة  تلك الب
املب  ثالثية  ضمن  للعالمة  اللغوي  قل  ا
ـــــو مــــا عـــزز  : الــــــــدال واملـــــدلـــــول والـــقـــصـــد و
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العالمة   ركة  الفلسفي  النموذج  ذلــك 
لــت تجليات  ــ ــ اخــ ــيــدجــر». «الــ » فلسفة 
ــن  ـــدلـــيـــة بــ ـــ الـــــرمـــــز مـــــن خــــــالل الــــعــــالقــــة ا
ة  ر سان والوجود انطالقا من لفظ ا اإل

ن..».(11) والزمن والداز
ـــ املــــســــار الـــفـــلـــســـفـــي ملـــشـــروع  ـ إن الــــتــــأمــــل 
يدجر» ينطلق من تلك  العالمة  خطاب «
اإلشارات  وجيتو  ل األنطولوجية  الوضعية 
ـــ تملك  ــة الــــداللــــة الـــ الـــــذي صـــاحـــب نــظــر
املــدلــول و التعب عنھ  اة  الــقــدرة ع محا
إنطالقا من عالقة االسماء باالشياء ، ومن 
يقية  ا امليتاف ثم استعادت العالمة أصول
ر مالمح  لة الوجودو الكينونة لتظ من مش
ا  انصرفت  ال  األنطولوجية  اللغة  ــذه 
ة  ل تلك الرؤ ش ي لت اث األفالطو عث ال
قل الفلسفي  ة للوجود اين أصبح ا اللغو
ــيــدجــر» ينطلق من  ــ خــطــاب «  لــلــعــالمــة 
ــا و  ــ ـــ تــحــتــفــظ بــأصــالــ داللـــــة اإلشـــــــارات الـــ
ـــو مـــا حمل  ـــ الــنــص ، و ــة  ــا الــلــغــو ــ ــيــ مــا
ــة  ـــ اعــتــبــار الــقــصــيــدة الــشــعــر ــيــدجــر» ا »
ي  ل املعا ا و مجاال ل القصيدة جسدا لغو
ن امللفوظ و املكتوب  ع عن العالقة ب ال 
ذه العالقة   لم و املفكر فيھ ،  ن املت و
وار األنطولو  جزء ال يتجزأ من ذلك ا
و التأو الــذي يؤسس «ملــيــالد العالمة  
لة  ت مش ــ ــ اعــتــ الــفــلــســفــة الـــوجـــوديـــة الــ
ــ  ـــر الـــلـــغـــة األنـــطـــولـــوجـــيـــة الــ الــــوجــــود جـــو
تجعل من اإلستعارة أداة لصياغة املقوالت 
ــر ،  ــو ــ ، الــوجــود ، الــــذات ، املــوضــوع ، ا

(12).« الو
يدجر»  إن تحديد مب اللغة  فلسفة « 

ــ عـــن حــضــور  ــعــ ــ  ــركــة الــ ــ يــنــطــلــق مـــن ا
ــــ تــلــتــقــي  ــ ـــوم الـــكـــيـــنـــونـــة و الــعــمــلــيــة الــ مـــفـــ
ــســان و الــوجــود ، حيث  ــا جــدلــيــة اإل عــنــد
ي   املعا شاف  اك ــ  العالمة  دور  يتحدد 
األشياء و من ثم انتاج نظام لغوي تتموضع 
ـــ تــــوجــــھ املـــمـــارســـة  ـ ـــــــــدالالت الــــ ـــــل الــ فـــيـــھ 
ــن الــعــالمــات  الــنــفــســيــة لــلــتــواصــل الــلــغــوي بــ
ات  شب ال تتخلق  رحم اإلستعارات و ال
النموذج األنطولو  ت مع ذلــك  تما ال 
حــقــال  ــــون  ــ يــ ان   » ـــيـــدجـــر   » أراده  الـــــــذي 
 ، ية  م ــ لغة الكالم ال لفلسفة املع اوا
س  ــة الفلسفية قــد اعـــادت تأس الــرؤ ــذه 
ة  ــ تــلــك األنـــمـــاط اللغو صــــورة الــعــالمــة عــ
ــــ تــــتــــواصــــل مــــع عــــالــــم الــــــــــدالالت ضــمــن  ـــ الـ
عد مجاال  مصط اإلرجاع أو اإلحالة ال 

. ا النفتاح العالمة ع املع لغو
ــــ  إن قــــــراءة املـــشـــروع الــفــلــســفــي الـــــذي أر
ــ حـــدود تلك  ــيــدجــر» يــتــحــرك  دعــائــمــھ « 
الفلسفية  ا  اســتــمــدت  مرجعي ــ  الــ اللغة 
ــــ  ـ و املــــعــــرفــــيــــة مــــــن ذلـــــــك الـــــنـــــمـــــوذج الـــــدال
ــة  ــ عــنــد تــلــك املـــؤســـســـة الــلــغــو ــتــ الـــــذي يــ
ــــس تــــمــــوضــــع الـــعـــالمـــة  ـــــ أعـــــــــــادت تــــأســــ الـــــ
ا  ع عن حضور ي ال  انطالقا من املعا
األنطولو  الفضاء  ــذا  ضمن  ا  ور وس
الــــذي يــجــعــل مـــن اإلشـــــــارات و اإلســـتـــعـــارات 
شاط العالمة  تحديد املب  ر  أداة لتعز
و مل  ن الدال و املدلول و اللغوي للعالقة ب
ن  وار التأو ب ر ذلك ا عاد تمظ يحدد ا
وار حلقة  املؤول و النص ، ليصبح ذلك ا
مــــن حـــلـــقـــات الـــتـــأصـــيـــل الــــلــــغــــوي لــوضــعــيــة 
ا مع فلسفة املع  ش عا العالمة و حدود 
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ال  ــــ ــ ـــ ذالــــــك اإلخــ ــا عـــ ــ ــ ـــ عـــرفـــت نــ الـــ
يدجر « األنطولوجية، «و  ة «  اللغوي لرؤ
ال  ل مــن اش ــل ش ــذا املنظور فــإن  مــن 
و بمثابة استحضار الكالم انطالقا  التعب 

من انفتاح اللغة ع العالم و األشياء».(13)
األلــفــاظ  رحــلــة  مــن  املع تنطلق  حــركــة  إن 
ند  س ــعــانــق الــلــغــة الـــوجـــود و بــذلــك  ايـــن 
ــــ لــغــة الــشــاعــر الـــــذي يجعل  ــيــدجــر» ا  »
ل األشــيــاء ا  ة الــكــالم أداة لتحو مــن تجر
ا  لمات اين تتخذ الوجود مسكنا أصليا ل
س عمال  شاطا و ل ذا سيصبح الكالم  و 
ة العالم ضمن  لتتحول العالمة ا ح لرؤ
ــوامــن  ــر  إتـــصـــال الــشــعــر بــالــفــكــر أيــــن تــظــ
ر الكينونة و الزمن،  ة جو يدجر اللغة ال
ــ  و بـــذلـــك فــــإن تــمــثــل الـــنـــمـــوذج األنــطــولــو
العالمة   أنطولوجيا  تج  ر  مظا عن  ع 
ـــــذا الـــنـــمـــوذج  ــــائــــن،  ـــ ــتــم بـــوضـــع الـ ــ ـــ  الـــ
ــــ  ــــحــــا عـــــن حـــــركـــــة الــــو يـــمـــثـــل إعـــــالنـــــا صــــر
ـــضـــور الـــفـــلـــســـفـــي لــلــعــالقــة  ـــ الــــھ ا ــــ ــــ اخــــ
ــــســــان و الـــعـــالـــم ، و  ــن اإل األنـــطـــولـــوجـــيـــة بــ
س الفلسفي ألنطولوجية  بذلك فإن التأس
ة  اللغو ينطلق مــن تلك الــــدالالت  الــعــالمــة 
ديدة  ذه القراءة ا ضور  ال كرست 
ذا  لت  اخ ال  الفلسفية  االرضية  لتلك 
النمودج اللغوي الذي ينفتح لوالدة العالقة 
ة  ن العالمة املكتو ن الرمز و الفكرة ، و ب
الوجود  العالقة ترى  ذه  دد،  ا املع  و 
يمنا عن  ء مفا ال ت اللغة  مــن خــالل 
رة  ذا ما يقود ا اللغة املتمظ العالم «و 

 النص».(14)
ــطــاب  ــ لــ املــــمــــارســــة الــــداللــــيــــة  إن 

ة  اللغو و بمثابة تلك املرجعية  الفلسفي 
الفلسفية   ا  تجليا ــرت  ظــ ــ  الــ للعالمة 
اإلشــــارات  جــعــلــت  ــ  الــ ــيــدجــر»  فلسفة « 
تتدفق و تتجسد ع نظام مادي يجعل من 
سيادة  عــن  تــدافــع  ا  ساق أ و  اللغة  حــقــول 
طاب الذي يتحرك  املع و حضور أثناء ا
ر  ي و الدالالت ال تظ  حدود تلك املعا
ال  النظم  تلك  ع  السيميائية  ا  مالمح
الــذي  ــذا الــنــمــوذج اللغوي للعالمة  تــوجــھ 
ــــ الــفــلــســفــة الــــوجــــوديــــة ،  تـــنـــامـــى و تـــطـــور 
ــ  ــــــذا الــــتــــطــــور تـــنـــطـــلـــق مـــــن نــ فــطــبــيــعــة 
ـــ ارتـــبـــطـــت بـــاملـــشـــروع  ـــة الـــ ـــي الـــلـــغـــو املـــعـــا
الــفــلــســفــي الــــذي أعــلــن عـــن حــلــقــات تــطــوره 
ــ السيما  ــيــدجــر» االنــطــولــو ــ خــطــاب «
لتتقيد  ة  اللغو ا  تجليا و  العالمة  وضعية 
ــ أسست  حــركــة الــلــغــة بــتــلــك الــوضــعــيــة الــ
سق  ـــل  ــز  ــعــز ــيــم و بـــدايـــة  لــنــظــام املــفــا
املع  والدة  عــن  علن  ان  شــانــھ  مــن  لــغــوي 
لت  ــ اخ الــ الفلسفية  ــة  الــتــجــر تــلــك  ــ  عــ
و  العالمة  السيميائية لفلسفة  ل الوجوه 
يدجر»  و ما انفردت إليھ أنطولوجية « 
ــون  لــبــعــث عـــالقـــة الــلــغــة بـــالـــوجـــود حــيــث تــ
ــة حـــاضـــرة للتعب  جــمــيــع الــعــنــاصــر الــلــغــو
ن التفك و الوجود  حدود  عن العالقة ب
ذه  للعالمة،  األنطولوجية  الوضعية  تلك 
ـــشـــاط الــلــغــوي  الـــوضـــعـــيـــة تــجــســد ذلـــــك الـــ
الذي يؤسس لتلك النظرة الوجودية للعلم 
ـــا  ـــــــــــارات وانـــفـــتـــاحـــ مـــــن خــــــالل طـــبـــيـــعـــة اإلشـ
ر األســاس  ل  ــو مــا ش قيقة و ع ا
ــقــيــقــة،  ــ ــم واملـــعـــرفـــة وا ـــ الــفــ الـــوجـــوديـــة 
التصورات  حركة  عــززت  قد  العوامل  ذه 
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باعتباره  الــواقــع  لغة  ترم  ع  واإلشــــارات 
ل  ن  حقال أنطولوجيا للعالمة ال تجمع ب
ة  ا اللغو الصور والرموز ال تحدد وضعي

يجر» الوجودية.  فلسفة «
إن طــبــيــعــة الـــصـــرح الــلــغــوي الـــذي 
ع  يدجر» ينطلق من إضفاء الطا شّيده «
ائنا  ا  الوجودي ع حياة العالمة باعتبار
تالھ،  يحيا  الوجود باعتبار اللغة مقرا و
س مجرد إشارات أو صور أو رموز تحمل  ول
ــ  ــعــ ـــا مـــحـــضـــا، «...فـــــالـــــعـــــالمـــــة  كـــيـــانـــا لـــغـــو
ــســر الــــوجــــود الــغــامــض  عـــن عـــالقـــة الــلــغــة 
عن  ا  تتحدث  ال  رفية  ا اللغة  بنفس 
ــــيــــة...»(15) ، ومـــن  ة املـــــوجـــــودات املــــتــــنــــا ـــ ــ كـ
ــــن يــــدرســــون  ــــــذا املــــنــــظــــور فــــــإن الــــوجــــوديــــ
ون  ي أيــن  وجــوديــة،  ــرة  ظــا ا  بوصف اللغة 
ــــــان حـــــامـــــال ملــــــشــــــروع ذلـــــــك الـــــوجـــــود  ـــــــسـ اإل
ـــوي الــــذي يــخــرج مـــن نــفــســھ لــيــتــواصــل  املـــا
ــأداة  يجر»  ر لغة « األشــيــاء لتظ مع تلك 
ـــة  ــشــاط الــعــالمــة انــطــالقــا مـــن رؤ ال  ـــ الخـــ
اللغة  أن  عتقد  الـــذي  «جـــان بـــول ســارتــر» 
ــ الــوجــود مــن أجل  ــرة تضاف إ ست ظــا ل
ا  و ن بل  الوجود من أجل اآلخر  اآلخر
ذا  ا من أجل اآلخر،  حقيقة تمارس نفس
تواصل  ل  ل مرجعية  يمثل  اللغوي  وار  ا
ل  ش لمات أو اإلشارات ال  ق ال عن طر
العالقة  تلك  ي ضمن  املعا لـــدالالت  نظاما 
يدجر»  ه « و ما اعت ن اللغة والوجود و ب
ــ جــســدت فكرة  الــ العالمة  حقال لفلسفة 
ال  الفلسفية  الكتابات  تلك  ــ  الكينونة 
ــة  ـــ الــقــصــيــدة الــشــعــر ــيــدجــر»  ــا « لــ ــ اخــ

. ا اللفظ مع املع ال يتداخل  مجال

ــــيــــدجــــر»  » لـــفـــســـلـــفـــة  ـــبـــع  املـــتـــ إن 
ــا أن  ــ حــقــيــقــة مــفــاد الـــوجـــوديـــة يــجــمــع عــ
ا  سياق ــ  العالمة  ملــشــروع  اللغوي  قل  ا
ة جديدة امتدت  األنطولو قد أسس لرؤ
ـــديـــث أيــــن تم  ـــ ــي ا ملــــــدارس الــفــكــر الــلــســا
ي ال  لمات واملعا ل املقوالت وال صياغة 
الذي  يدجر»  ا  خطاب « رت تجليا ظ
ـــ الـــعـــالمـــة إنـــتـــاجـــا داللــــيــــا قــــد يــؤســس  ــ اعـــتـ
ل نظام أو  قل التأو الذي يتما مع  ل
ن،  الداز بزمانية  تھ  و تتعلق  لغوي  سق 
لتحاور  سيميائيا  إطـــارا  ل  ش ة  و ال ــذه 
ذا  لمات مــع األشــيــاء، ومــن  مــن خــاللــھ ال
يدجر»  ــة  « رؤ التواصل مع  املنظور فــإن 
األنطولوجية لوضعية العالمة يمثل إعالنا 
ـــطـــاب الــــوجــــودي  ـــ ـــــذا ا ـــحـــا ألصــــالــــة  صـــر
عد حلقة من حلقات تطور القضايا  الذي 

ى  فلسفة اللغة.  الك
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مجتمع االحتقار : نحو نظرية نقدية 
جديدة

ترجمة نورالد علوش- المغرب 

ث  ون ـــي اكــســيــل  األملـــا الــفــيــلــســوف  عت 
ــيــل الـــثـــالـــث ملــدرســة  ــ ــ ا , مــــن  ابـــــرز مــمــثــ
عد أســتــاذه  ــا اآلن  ــ يــديــر فــرانــكــفــورت الــ

ابرماس.

ا  كــتــابــا جــديــرا بــالــقــراءة عنونھ  ــ اصـــدر أخــ
ــــة نـــقـــديـــة  «مـــجـــتـــمـــع االحـــــتـــــقـــــار: نــــحــــو نــــظــــر
ــشــاف  سنة  ــشــورات االكــ جــديــدة «عـــن مــ

.2006

اف ( الصراع من  وم االع فانطالقا من مف
اف 2000 ) فــتــح أفــاقــا جــديــدة  ـــ اجـــل االعـــ
ـــغـــم  ـــــ بـــراد ـــة الـــنـــقـــديـــة عـــامـــة و ــــ الـــنـــظـــر
ـــابـــرمـــاس خــاصــة.  الـــتـــواصـــل الـــــذي طـــــوره 
ز بما فيھ الكفاية  ذا األخ لم ي لألسف 
ن  ــ ح  , ــ ــو اجــتــمــا ــ ملــا  ــع الــصــرا الــطــا
ـــث أكـــــد ا ن  ـــونـــ أن الـــفـــيـــلـــســـوف اكـــســـيـــل 
ع بالدرجة  اف»  ــ الــصــراع من اجــل االعــ
ب  و تكشف  ــ  الــ الــوجــود  إرادة  ـــ  األو
الناشئة  األمــــراض االجــتــمــاعــيــة واملــفــارقــات 

. للمجتمع الرأسما

عملھ ع  ث ,فادورنو  ون   رأي اكسيل 
التا  ــو اجتما و اخـــذ  مسافة ع مــا 
ون سلطة مضادة  حقل أفعال قابلة بان ي
ـــ وقـــــف أيـــة  ــيــمــنــة الــــــذي عـــمـــل عـــ ملـــبـــدأ الــ

فاظ ع رابط  ة النقدية ل انية للنظر إم
املمارسة املؤسسة ع مشروع التحرر.

ــتــھ  نــظــر ـــــ  ـــث  ـــونـــ ـــعـــتـــمـــد اكـــســـيـــل  إذن 
س يرتكز ع  ديدة ع براكس النقدية ا

. و اجتما ع الصرا ملا  الطا

ـــابـــرمـــاس  ــــــ أســـــتـــــاذه  ــــعــــود إ ــــذا نــــجــــده  لــــ
واملمارسة  ة  النظر ن  ب العالقة  وطــد  الــذي 
ـــي  ـــع الــتــوافــقــي الـــتـــذاو ــ الـــطـــا ــفــاظ عــ ــ لــ
ــض  ــعــو ــــــــي. حــيــث تـــم  مــقــابــل الــعــقــل االدا
ــغــم  اد ــ ــغــم اإلنـــتـــاج ( عــنــد مـــاركـــس) بــ بــراد
ذا األخ لم  ابرماس؛ لكن  التواصل عند 
. و اجتما ع الصرا ملا  ز جيدا الطا ي

سمح  ــوم الــــذي  ـــذا املــفــ مـــع ذلـــك فـــإبـــراز 
افية أي  قة  و اجتما بطر ف ما  بتعر
ات ال  ثمار حقل الصراعات واملواج اس
ــ  ـــ تـــتـــمـــوقـــع  ـ ـــون مــــادتــــھ األســــاســــيــــة, الــ تـــ
ذا  ب مــن  ــ و اقــ أصــولــھ. مــع العلم أن فو
الذي  ء  , ال قة دقيقة  بطر وم لكن  املف
ـــ الــتــقــلــيــد  ــث يـــنـــدرج  ــونــ يــجــعــل اكــســيــل 
ــيــغــل  ـــــارل مـــاركـــس و ــــي الــفــلــســفــي :  األملــــا

مل. وز

فمن خالل ديالكتيك الصراع ,يرى اكسيل 
ـــ .  ـــــو اجـــتـــمـــا ـــم مـــــا  ـــانـــيـــة فـــ ـــث امـــ ـــونـــ
ــ مــن خـــالل اللغة  ـــذا األخــ م  بالفعل فف
ــي  ــ وذا ا ــ ث اجـــراء اخــ ون عت حسب  ,
ن  يمولو ؛ متناس س و  األخ خطا ا و
ــي أي  ــطــا ــ ــ ا ـــال الــتــفــاعــل غــ دعـــــوة أشـــ
سدية  ة وا ة والرمز جميع التعاب االشار

. للتفاعل االجتما

ة نقدية  فيما يخص األســس املمكنة لنظر
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وم  ــ حــضــور مف ــث عــ ــونــ جـــديـــدة يــؤكــد 
ــطــاب  ــ اف وا ـــ ــ أســـاس االعـــ اف عــ ـــ االعـــ
شتغل  اجتماعية  ة  نظر ايــة  لــھ  سبة  ,بال
وم ف  الواقع تنكر  ذا املف ع عكس 

تمع. ش ا مع

ث  ون م  من خالل أمراضھ االجتماعية يف
ــ  « الــعــالقــات والـــتـــطـــورات االجــتــمــاعــيــة الــ
ذه  الــــذات»( ص179) ف تحقيق  تؤثر ع 
يالب اي من  ل اس ر ع ش األمــراض تظ
ـــذا من  ا ,  اب ذواتــنــا عــن نفس ــ خـــالل اغــ
خــــالل شـــــروط حــيــاتــنــا وعــالقــتــنــا مـــع اآلخـــر 
ــذه الــفــكــرة تــواجــھ التقليد  ومـــع الــعــالــم. فــ
سيطرة   تھ مدرسة فرانكفورت  الذي ر

ي. العقل االدا

ابرماس  ونفس األمــر ينطبق ع اســتــاذه 
ش  ص جيدا استعمار العالم املع الذي 
ساق  إطار عقالنية اداتية. من طرف األ

ــ  ـــث إبــــــــــرازه بــــاالعــــتــــمــــاد عــ ـــونـــ ــــد  فـــمـــا يــــر
العالقة  إبـــراز  محاولتھ  اف و ــ االعــ وم  مف
و ان  ن الالعدالة واإلمراض االجتماعية   ب
ا يندرج  سياق   تمع النيو لي :تطور ا
ــ األقـــل  تــصــبــح  شــــروط تــحــقــيــق الـــــذات عــ

ل نقطة الالعودة. ش ما  ملوثة ور

ــ إطـــار تقليد  ــذا الــتــوجــيــھ جــعــلــھ  يبقى  فــ
ـــائـــن / ــ جــدلــيــة  ـــي يــرتــكــز عــ فــلــســفــي أملـــا
ــدل السل أو  ــ ــ ا وجـــود أو بـــاال حـــرى عــ
و  ة   و ة أو الال و وم ال االنفصال. فمف
اف. بالتحديد  وم االع الــذي يقدم لنا مف
اف  ي املشار اليھ . فالالع ع الذا إبراز الطا

 ) لمة  ــ لل ــو الـــال وجـــود باملع االجــتــمــا
ص225).

ي حسب  ذا الالوجود أو الوجود غ املر ف
ــمــھ بـــاعـــتـــبـــاره ال تــمــثــيــل  ـــث ,يـــمـــكـــن فــ ـــونـــ
ذا الدخول املسدود إ  لآلخر أو باال حرى ف
س لھ وجود  ع أن اآلخــر ل تمثيل اآلخــر: 
ألنھ مشار إليھ انھ غ قــادر ع ان يذكر 
و اشد :غ قادر ع ان  بانھ موجود او ما 

ي. ون معينا النھ شفاف ع مر ي

ــاتــب  ـــعـــرف الــ ـــع حـــيـــث  ــــ الـــفـــصـــل الـــســـا
اف, انـــــطـــــالقـــــا مــــــن صــــــورة  ـــــــــ ــــ ــــوم االعـــــ مــــفــــ
ع  ا بإيجاز سر ي معا و غ مر ممثلة ملا 
ــذا  ـــي.  ــوم املـــر ــة أي مــفــ االســتــعــارة املــقــلــو
األخ يتضمن شكال أوليا لتحقيق الذات. 

بالتا  ستلزم  ي االجتما  املر اف  فاالع
ـــ نــفــس الــوقــت يقيم  افــا اجــتــمــاعــيــا. و ــ اعــ
ف ؛حيث  ــ واعــ ن عــرف  ب بالتمي  ث  ون
ص يت أك  اف  ش إ أن االع

اف «يقيمتھ االجتماعية». باالع

ـــقـــا األخـــــــالق,  ـــــ أســـــس مـــيـــتـــا فـــز بـــرجـــوعـــھ إ
ام الـــــذي يـــدعـــو لھ  ـــ ــث بـــاالحـــ ــونــ يـــذكـــرنـــا 
س اتوس  اعتماده ع أعمال لو انط .و
ــ  ــتــدى إ ــ ا ـــذا األخــ ــث بـــان  ــونــ يــذكــرنــا 
ــل  ــشــ الـــــعـــــام  اف  ــــ لــــالعــــ مــــمــــارســــة  اي  أن 
ــال  ــل أشــ م املـــعـــيـــاري لــ ــ ــانــ ـــ املــيــ ـــ األخـــ

االيدولوجيا(ص246).

ـــــ الـــــداللـــــة املـــــزدوجـــــة لـــلـــذاتـــيـــة,  بــــالــــرجــــوع إ
ــ ذاتــــا  ـــــ أن الــــفــــرد يــصــ ـــ إ خـــلـــص الـــتـــوســـ
عندما يخضع ملعاي اجتماعية و انتظارات 
أخـــرى  ــل مـــع انــتــظــارت  ــشــ ــ  مجتمعية الــ
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تھ االجتماعية. و للفرد 

ـــــــصـــــــص لـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات  ـــــــ ـــــــــ الـــــــفـــــــصـــــــل ا ــ
ا من  ب كث الرأسمالية (ص 303-275)يق
قـــدرات  ان  عت  الـــذي  بــارســونــز   تحليالت 
تمع الرأسما ال تكمن فقط    تحول ا
ــ ما  م امل لــلــرأســمــال بــل  حــاجــة التقو
ي من دوائر  س « فائض املصداقية» اال
ــديــث  ــ ــث يــمــكــن ا ــونــ اف . حــســب  ـــ االعـــ
يع  ا  الية من شا أالن عن ثورة نيولي
ــا. .  ــ ــ ـــور نــتــائــج مــتــنــاقــضــة عــلــيــنــا مــواجــ ظـــ
ــ مــبــدأ  ــ عــ ــا تــأثــ ــيــة لــ ــانــ ــ ـــذه اآلثــــــار ا فـــ

الفردانية.

وم في للعقالنية   ث بمف ون كذا يذكرنا 
ال االجتما والعاطفي,   ا ع ا وتأث
ايم يرجع  وم الفردنة لدى دور ن أن مف ح
م  ورة استقاللية األفراد  مجتمع إ ص
ــانــيــة  ـــمـــل إمــ ــســبــة لـــز ــل بــالــ ــشــ ــــــذا مــــا  و

م. م وقناعا ار األفراد  التعب عن أف

ــث  ــونــ ــســبــة لــ ــســبــة بــالــ ـــة املــكــ ـــر ـــ ـــــذه  ا
ا أن توصلنا  مل ,من شا كما ذكر جورج ز
ـــ قــيــم عـــابـــرة أو قــيــم خـــيـــارات. نــحــن اآلن  إ
أمــام «عــودة الفرد» ال ترتكز أساسا ع 
ورة عمل  ـــ ــ ـــذه الـــصـ ورة الـــفـــردنـــة؛  فـــ ـــ صـــ
ــة  ـــا بـــالـــتـــوافـــق مــــع نــظــر ـــطـــ ـــ ر ـــث عـــ ـــونـــ
عد  ـــة مـــا  ـــو ــوم الـــ الـــعـــالقـــة املــــوضــــوع  ملــفــ

داثة. ا

ــث الـــتـــطـــورات االجــتــمــاعــيــة  ــونــ ــســبــة لــ بــالــ
فرضت ع الفرد تكيفا و عودة إ الذات 
مطورا انفتاحھ  ع العالم  ومرونة داخلية. 
فــإذا كنا أمــام «انــا «أك حياة وأك ثــروة , 

فــنــحــن  أيــضــا أمـــام ذات أصــبــحــت متعددة 
ذه  ة ع تدب  األخ ذه  عاد. فقدرة  األ
ــ الــذي  ــان األكــ ــو الــر ــات املــتــعــددة  ــو الــ
ـــشـــطـــارت والــتــقــطــعــات؛  ــا أمـــــام اال ــ تــواجــ
ا أمام  ا بوضع ى عن قلب تواز ال ال تتوا
صية  ا ال م باتيقا اختيار دائم الذي يل

ا. ب وجود وس

ث  الصراع من اجل  ون املراجع: اكسيل 
ف 2000 شورات س اف م االع

ــس  ــمــل فلسفة املـــال بــار ز جـــورج 
1999
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كيف تشارك المادة في األفكار

لوس إيريكاري

ترجمة: عبد الرحمان مزيان

   يجب العودة إ املادة، موضوع األجسام، 
ا موجودة  صوصيات ال يقال أ ثم إ ا
ـــــذا االخـــتـــبـــار  ـــعـــرف مــــن خـــــالل  ـــــــادة.  ــــ املـ
ا  إ ــا ممتنعة عــن األلــــم.  ــ ــائــن، وأ ال  ــا  ــ أ
ا  ــا، إ لــ سد الحــقــا  غ مــاديــة، مــا دام ا
ء  ا مع  تج جسدا باتحاد ا ت مركبة، وأ
ا  ائن، اسم مــادي، إ ال ا  ان ل آخــر. إذا 
ــائــن ومختلفة عــن األجــســاد فقط.  مــثــل الــ
حياة وال  ال  ـــاء،  روحـــا، وال ذ ست ال  ف ل
ـــ الـــواقـــع، مـــاذا  شــكــال، ال عــقــال وال حـــدا (
ـــا، ال  ــــل خـــصـــائـــصـــ ــــتــــج؟)؛ مــــجــــردة مــــن  ــ تــ
من  ون  سي ــائــنــا؛  مسماة  ــون  تــ أن  يمكن 
ــس  ــــائــــن، ولــ ـــا ال  ـــ الــــالئــــق جـــــدا الــــقــــول بـــأ
ون  ركة أو الس باملع الذي نقولھ عن ا
قيقي،  ائن ا ا الال  ائن؛ إ سا ال ما ل أ
ـــا تـــوق  ـــ صــــــورة وشـــبـــحـــا لــلــكــتــلــة املـــــاديـــــة، إ
ون ثابتة؛  ون، دون أن ت ا  س للوجود. إ
ا؛ ف تنفلت من الذي  ا غ مرئية  ذا إ
ا، الذي  ن ال ننظر إل ا، وتصل ح د رؤ ير
ا صورة  ا  ذا ا، دائما ل ا ال يرا ينظر إل
النقص  والــصــغــر،  الك  ا  إ املتناقضات، 
ــ  ــــــــادة، الـــعـــيـــب واإلفــــــــــــــراط؛ شـــبـــح غــ والــــــــز
روب، ال قوة  ا ال مستقر، مع ذلك ال يمك
ــ العقل وأن  ف الــقــوة  ست ــا لــم  ــ ــا، أل لــ
ا تكذب   ا العيب تماما. إ ب ل س ائن  ال
ا   ة  ا كب عد بھ؛ إذا ما تصورنا ل ما 

ا تنقص؛  د فإ ا تز ر أ ن تظ ة، ح صغ
ائن، ومثل  و ال  ا  ائن الذي نتصوره ف ال
ا يلعب  تھ ف عتقد رؤ ل ما  ــارب،  لعب 
 شبحا،  شبح. توجد كما لو 

َّ
س إال بنا ول

ر  موضع  ا  مرآة، حيث املوضوع يظ أ
ر،  ان الذي يوجد فيھ،  املظ آخر غ امل
ون املرآة مملوءة باألشياء، ف ال تحتوي  ت
ء.  ل  ا تحتوى ع  ر أ ء وتظ ع 
«إن ما يدخل  املادة و القدر،  صور» 
ائنات، أشباح تدخل  شبح بال  وأشباح 
ل، فإن الصور ال  ا بال ش أ ما  ل، و ش
تج  ا ال ت ا؛ لك ا تؤثر عل ر أ ا تظ ا ف نرا
ــال  ــلــة و ــز ــائــنــات بــال حقيقة،  ــا  ــ ــئــا، إ شــ
ــا  ــ ــا أبـــــدا، إ ــســت لــ ــ لــ ـــاملـــادة الــ صـــالبـــة، 
ــ  الــ ـــاألشـــيـــاء  ــا،  تــقــطــعــ أن  دون  ــا  قــ ــ تــخــ
ا   ال ال ندخل األش تدخل  املــاء، أو 
انت األشياء ال  فضاء فــارغ. مع ذلك إذا 
ــشــابــھ مــع الــنــمــاذج  ــعــض الــ ــا  ــا لــ ــ ــا فــ نــرا
أن   ا  حي االعــتــقــاد  يمكننا  ا،  تحاي ــ  الــ
ــــذه الــنــمــاذج  ــــذه األشـــيـــاء نـــوعـــا مـــن قــــوة 
ذه  ي تحت فعل  عا ا  ا وأ ا ف ال تبع
القوة. لكن، بما أن األشياء ال تنعكس  
اسات،  ع ذه اال املادة مختلفة تماما عن 
ا من بطالن انطباعنا،  ستخلص يمكننا أن 
ـــس ســـــوى كـــذب  ـــاس لـــ ـــعـــ ـــــذا اال مــــا دام 
ء الذي أنتجھ.  شابھ مع ال س لھ أي  ول
اذب، كذب سقط فوق كذب آخر،  ش و
ك املادة ممتنعة  اس يجب أن ي ع ذا اال
اس ع املاء  ع ا ة حلم،  ع األلم، كرؤ
ذه املقارنات يبقى مع ذلك  أو  مرآة (و 

ر واألشياء).» ن املظا ا ب شا

ء آخر،  ء    : ذه التعاب       «بداية 
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ــ قــابــل لــلــتــأثــر، ح  ــســاطــة تــامــة، إنـــھ غــ بــ
ائنات ال تؤثر   ان مطوقا وسط ال إذا 
ت مــا، األشــيــاء تتال  ــ ب ا البعض.  عض
ــواء الـــذي يبقى  ت والــ وتــتــصــادم، لكن الب
ــنــاك فعل  ــن لــلــتــأثــر. لــيــكــن  ــ قــابــلــ فــيــھ غــ
متبادل لألشياء ال تتال  املادة، حسب 
ــ قــابــلــة  ــا، ال بـــــأس، لــكــن املــــــادة غــ ــ طــبــيــعــ
ــ من  ــ درجــــة مــرتــفــعــة أكــ ــ ـ إ ـ لــلــتــأثــر، وحــ
، إذا لم تكن  ا، ال اصيات املوجودة ف ا
ا إزاء  عض ا غ قابلة للتأثر  متناقضة، فإ

البعض اآلخر.» 

ي،  عا انت املادة  ادة ع ذلك، إذا       «ز
ذه املــادة، ال  ء من  يجب االحتفاظ 
انية مختلفة  ستصبح إما التأثر ذاتھ أو إم
ــــا قــــبــــل وصــــو ـــــانـــــت عــــنــــد ـــ  ــ عــــــن تــــلــــك الـــــ
ل                                                        ال   
ا  و ء غيابھ يجعل ت حاجة أن تلتحق 
ــا. لــكــن املـــــادة ال  ــا يــكــمــلــ نــاقــصــا، وحــضــور
ل  ذا الش س  ل، ل ئا بقرب الش ح ش تر
ا تص ما  عليھ؛ ف ال  و الذي يجعل
ا؛ بل تبقى ع ما  ئا عند انطالق تفقد ش
ائنات ال   سبة إ ال  عليھ رأسا. بال
ستقبل  ا أن  ب، عل  حاجة إ نظام وترت
أن  دون  ستقبلھ  أن  ا  يمك الــنــظــام،  ـــذا 
ــا الــنــظــام  ــ ــون فــ ــ يــ ــالــة الــ ــ ـــ ا تــفــســد، 
بنظام  يتعلق  األمــر  لكن  خــارجــيــة؛  انية  إم
يتحمل  أن  ائن عليھ  ال ــذا  ائن،  مــالزم لل
مجرد أن  ، و تلفا؛ بداية إنھ دميم؛ ثم يتغ
ْسَتْقَبَل النظام، فإن الدميم يص جميال.  ُ

انت املــادة دميمة تص جميلة،  إذن، إذا 
ــ الــســابــق   ــانــت عليھ  ــون أبـــدا مــا  لــن تــ
ا  ــا الــنــظــام، فإ ــا؛ بــاســتــقــبــالــ ــ حــالــة دمــامــ

ء آخــــر، ال يــجــب أن  ــــ ـــ  ــ إ ــتــ ء يــ ــــ و: 
ا  أ ع  واحـــد  بمع  واحـــد.  بمع  تتخذ 
ــئــا،  ء بـــحـــضـــوره جـــيـــدا أو ســ ــــ تــجــعــل الــــ
و ما نــراه  األجــســاد، ع أي  لھ؛ ف بتحو
ــ آخــــر،   ــيــة. بــمــعــ ــ ــائــنــات ا ـــ الــ حـــال 
ــي؛  ــعــا أن  دون  ــئــا  ــائــن جــيــدا أو ســ جــعــل 
ا،   ـــ ــــورة آنـــفـــا. أخـــ ـــالـــة الــــــروح املــــذ ـــ ـــا ا ـــ إ
ء املطبوع ع قطعة من  ناك حالة ال
نا أي ألم يجعل من الشمع  س  الشمع؛ ل
الــصــورة  ـــذه  ــون  تــ عــنــدمــا  مختلفا،  ئا  ش
لــن ينقص الــشــمــع أي  ــبــت،  ا وإذا مــا ذ ف
غ أبدا  ء. قس ع ذلك أن الضوء ال 
ــئــھ. عــنــدمــا تص  ء الــــذي يــضــ ـــ ــل الـــ شــ
ودة،  ـــ ــارة بـــــاردة، فــمــاذا أخــــذت مــن الـــ ــ
ط  عانيھ ا ارة؟ أي انفعال  دامت  ما 
ه  ـــ ــــ الـــســـطـــح؟ تـــأثـــ ــ مــــن جـــــــراء الـــــلـــــون، وحــ
ــو الـــذات.  سد الـــذي  ــمــا ع ا يــمــارس ر
ومـــع ذلـــك، أي انــفــعــال يــأتــيــھ مــن الــلــون؟ ال 
نأخذ لالنفعال فعل تحمل وجود اللون وال 
لم باألحرى عن املرايا  استقبال صورة. لنت
واألماكن الشفافة بصفة عامة؛ إن الصور 
ــا أي انــفــعــال،  ــب لــ ــســ ــا ال  ــ ـــا فــ ـــ نـــرا الـــ
ــا أيضا  ــ ا املـــادة. إ شبھ كث نا مــثــال  ــا  و
ــ  ــــ أيـــضـــا أكــ ـــ املـــــــادة، و صــــور مــــوجــــودة 
ل  ــا  ــ امــتــنــاعــا عـــن االنـــفـــعـــال مـــن املــــــرآة. فــ
د ولم  ــرارة: ف لم ت ــ ودة وا ــ درجــات الــ
ـــي من  يـــد يـــأ ـــ ــ ــن والـــتـ ــ ــ ــ ــن، ألن الــ ــ ــ
اصية ال تجعل الـــذات تمر مــن حالة  ا
رارة.) (...)  إ حالة أخرى. (لعدم وجود ا
ء ما، يجب إذن  ناك انفعال   ان  إذا 
ــون زوجـــا أو  ــون مـــادة؛ يجب أن يــ أن ال يــ
امنة.  ات امل ة من املصط بصفة عامة ك
ــائــنــات األخـــرى،  ــائــن واحـــد مــعــزول عــن الــ
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ا مــادة، وخاصة إذا لم تكن  و تفقد ح 
ذا املع  انت دميمة  دميمة عرضيا. إذا 
ـــشـــارك   ــا لـــن  ــ ــــا، فــإ ــــ ـــا الـــدمـــامـــة ذا ـــ وأ
الذي  املع  ذا  ئة  انت س وإذا  النظام؛ 
يد.  ستطيع املشاركة  ا  السوء، لن 
سبة  ــال ال تكمن بال ــ األشــ إن املــشــاركــة 
ــس  ـــا مـــن نــــوع آخــــر ولــ ـــ ـــ املـــعـــانـــاة؛ إ ــا  ــ إلــ
حل  ــمــا يمكننا أيــضــا  ر ــر املـــعـــانـــاة.  ــا مــظــ لــ
قة: كيف أن املادة إذا  ذه الطر ة  الصعو
يد، دون أن تفقد  ئة ترغب  ا انت س
ــانــت املــشــاركــة  ــذه املـــشـــاركـــة؟ إذا  ــ ــا  ــ ــو
ــســتــمــر املـــــادة دون  ــا كــمــا  ــ ــ نــتــحــدث عــ الــ
س  ــ عليھ، ل إتـــالف وتبقى دائــمــا ع مــا 
ئة.  س ا  أ ما  م يد  ا شارك   أن  با  غر
ا، لكن بما أنھ ضروري  ف ال تخرج عن ذا
ــشــارك  ــا  ــ ــشــارك فــيــھ بكيفية مـــا، فــإ بـــأن 
و بفضل عالم  ا كذلك تماما. باق ما  بما أ
ف ال  ا سليمة،  ك الــذي ي ــذا  املشاركة 
ل؛ ف أيضا  ا الش عط ا ألنھ  و تتأثر  
ست أقل رداءة، ما دامت باقية دائما ع  ل
انت املشاركة فيھ حقيقية  ما  عليھ. إذا 
يد،  ا قــبــل  مــن  متلفة  حقيقة  ــانــت  وإذا 
ــئــة بــالــطــبــيــعــة. قــــول أن  ـــون ســ ــا لـــن تـــ ــ فــإ
قيقة، أن  ا ــ  ــو قــول مــا  ئة،  املـــادة س
ء نفسھ  ــ يد؛ لكنھ الــ ال تتحمل فعل ا

ا غ قابلة للتأثر مطلقا.»  قول أ

ـــنـــا تـــكـــمـــن فــــكــــرة أفـــــالطـــــون حـــول  ـــــا  »     
املادة: إن املشاركة ال تكمن، بحسبھ، فيما 
ا نوعھ،  طبع ف ا كذات و أن شكال يرد ف
ــ  ــــد، الــــــذي تــتــغــ ــا بـــمـــركـــب فــــر لــيــجــعــل مــعــ
منا  بادل ودي: أراد أن ُيف أجزاءه وتختلط ب
س مع كالمھ، وليو كيف  ــذا ل بــأن 

ــال،  األشــ ا  باحتوا للتأثر  قابلة  غ  تبقى 
نــمــوذج مشاركة غ قابلة  ف تبحث عــن 
ـــل الــتــوضــيــح  ـــس مــــن الـــســـ لـــلـــتـــأثـــر، ألنـــــھ لـــ
ــل آخـــر إال بــنــمــوذج، كــيــف أن الـــذات  ــشــ
ال ال   ا بالرغم من األش و تحتفظ 
ذه الكيفية أثار قضايا، باحثا  ا.  حاضرة ل
ــذه  ــ ــر  ــد أن يــظــ بــلــوغ غــايــتــھ؛ كــمــا أنــــھ يــر
ــســوســة فــارغــة  ــ الــــصــــورة، بــــأن األشـــيـــاء ا
ـــان» ال  ــة، وأن «املـــ ــر ــو ــ ــقــيــقــة ا ــ مـــن ا
ات  تج التأث ض أن املادة ت مشابھ لھ. لنف
ة بفضل الصور ال  يو داخل األجساد ا
ذه  ا أي من  ا، دون أن تجرب  ذا تأخذ
سمح  ر جيدا دوام املادة، و االنفعاالت، يظ
ستقبل ال  ا ال  ا  ذا لنا باستخالص أ

ات.» ذه الصور وال االنفعال وال التغ

اح ع الال       «لكن  البداية يجب اإل
اللغة،  عـــادات  ب  س أنــھ  لقن  و انفعالية 
انفعالية،  ا  بأ ــ االعتقاد  إ يجب أن نميل 
ان الذي يقول (أفالطون): إن املادة  مثل امل
بة ومبللة». لنتأمل فيما  سة، مل «ال  يا
واء  ال ال ستقبل أش ا  عد: «إ يقولھ من 
ـــال  ــســتــقــبــل أشـــ ـــلـــمـــات:«  واملــــــــــاء». ألن الـــ
ا  : «إ ا من التعب ع قو واء واملاء»، تن ال
ــال  األشــ استقبال  ومبللة»  بة  مل ــســة،  يــا
ــال دخلت  لــكــن األشــ لة،  ــا مش ــ أ ع  ال 
ــســت مـــأخـــوذة باملع  ــبــة» لــ ــ ــا مــلــ ــ ــا؛ إ ــ فــ
: «تص نارا».  ع ا باألحرى  يح، لك ال
ء نـــفـــســـھ أن تـــصـــبـــح نــــارا  ـــــ ـــس الـــــ وأنـــــــھ لـــ
كذلك  ون  ي ب  املل ء  ــ الــ بة؛  مل ون  وت
ء آخر، وأن فيھ انفعاال؛ لكن كيف أن 
با؟ مثل ما  ون مل و جزء من النار ي الذي 
نز، إذا ما قلنا  نقول أن التمثال يمر ع ال
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أن النار تمر ع املادة والشعلة. باإلضافة 
ب من  ــ ـــ تــقــ ـــانـــت الـــنـــار الـــ ــــ ذلـــــك، إذا  إ
صــورة،  ــ  ــل  ا؟  ب أل كيف  با،  س املـــادة 
ب  و مل ادة املمكنة؟ ما  ذه الز كيف  
ل ومن مادة)  ينجم مسبقا عن زوج (من ش
تجان  ي ال  ان  املصط مــادام  زوج،  كيف! 
املنتوج واحــدا،  ون  ــل سي ئا واحــدا؟ - ش
إزاء  الـــــواحـــــد  ـــان،  ـــ ــ املـــصـــطـ ـــي  ـــعـــا ال  ــــل 
األخــرى؟  األشياء  ما يؤثران ع  اآلخــر، لك

-ال، الواحد يمنع األخر من الفرار.» 

     «يــلــيــق أيــضــا أن يــفــســروا لــنــا بـــأي مع 
ار  رب من األ ل. كيف  رب من الش
ــــل يــقــولــون  ـــا؟  ـــ تـــحـــاصـــر ــــور الـــ ـــ ـ ــ والــ
رب منھ  ل، وال  رب أحيانا من الش ا  بأ
ــانــت  أحــيــانــا أخـــــرى؟ بــالــتــأكــيــد ال. ألنـــھ إذا 
ـــــا، ملــــــاذا تــوقــفــت  ـــــ ـــرب مـــنـــھ بــمــحــض إراد ـــ
ــــرب مـــنـــھ؟ لـــكـــن، بـــمـــا أن الــــضــــرورة  عــــن الــــ
ــون  ــس الـــوقـــت الــــذي تــ ــا، إنــــھ لــ ــ تــبــقــي عــلــ
الــذي يجعل  ب  فيھ شكال. بخصوص الس
ل، إذن يجب  ل مادة ال تمتلك نفس الش
ا بدال  ال ال تدخل ف ا  األش البحث ع

ا  املادة. من البحث ع

ـــرب من  ـــ ــا  ــ ــ إذن، نـــقـــول بــأ      بــــأي مــعــ
ا.  ا تبقى دائما  نفس ل؟ ألن طبيع الش
ا  ال وإال لن تخرج أبــدا من ذا ــذه ا ما 
ــا أبـــــدا؟  ـــ لــــم تــمــتــلــكــ ــــال الـــ وتــمــتــلــك األشــــ
لمات  ال ـــذه  كــيــف نـــؤول  ــعــرف  ، لــن 

َّ
وإال

ورة  ـــــ ألفــــــــالطــــــــون: «الــــــــوعــــــــاء واملـــــــرضـــــــع صـــــ
انت  الوعاء واملرضع، فإن  ون.» إذا  ال
ا  ف ـــانـــت  وإذا  ــا؛  ــ عــ مــخــتــلــفــة  ورة  ـــ الـــصـــ
ا سابقة  كذا، فإ انت   ات، وإذا  التغ
لمتان «وعاء  ع ال  . ورة والتغ ع الص

ا ممتنعة عن التأثر، تماما مثل  ومرضع» أ
ر فيھ األشياء ال  ذا الذي تظ التعاب «
ـــان  ـــــذا الـــــذي تـــخـــرج مـــنـــھ»، «املـــ تـــولـــد»، «
ان ح  ـــ ان األخـــ ــ ـــذان الــتــعــبــ واملـــوضـــع». 
ان  ش ال»، ال  ان وأش ا إ «م ولو 
ما يبحثان عن  أبدا إ أن املادة تتأثر، لك
ذه  ال. ما   نــوع آخــر من العالقة لألش
ـــــذه الــطــبــيــعــة ال يــجــب  الـــعـــالقـــة؟ بـــمـــا أن 
ا  عل دام  مـــا  ـــائـــنـــات،  ــ الـ مـــن  أيــــا  ـــون  تـــ أن 
مختلفة  ــون  تــ وأن  ــر  جــو ـــل  أن تــتــجــنــب 
ا  العقول، ال   ر، إ و ذا ا تماما (
الطبيعة  وتحفظ  تبق  أن  حقيقة)، يجب، 
ـــعـــدم  ــــس  ــــا، لــــ ــ ــ ـــ ـــــ اســــتــــقــــبــــلـ ــــضــــة الـــــ ــــ ا
ا  ببقا أيضا  بل  ائنات فقط،  ال استقبال 
الكيفية  ذه  ا.  صور المتالك  لة  مؤ غ 
ــ مــخــتــلــفــة تــمــامــا؛ إذا ســمــحــت بــدخــول  فــ
ــذا  ـــ  ــا إ ت بــاتــحــاد ــ ــغــ ــا، وإذا  ــ ــل فــ شــ
ـــــذا االخـــــتـــــالف؛ لــن  ـــل، وإن فـــقـــدت  ــ الـــشـ
ء.  ل األشياء وإنــاء أي  ان  ون أبدا م ت
ا»،  ا وتخرج م انت األشياء «تدخل ف إذا 
ا أن تبق مطابقة وممتنعة عن التأثر،  عل
إن  ــروج.  ــ ستطيع دائــمــا الــدخــول وا ي  ل
ء بــال حقيقة.  ـــ ــو صـــورة  ا  مــا يــدخــل ف
ــون  حــقــيــقــة؟ كـــيـــف ســتــ ــا  ــ تـــدخـــل إذن فــ
ا تماما  ل ن أنــھ غ مسموح  ــ ح ممكنة، 
ل  اذبة؟  قيقة، ما دامت  املشاركة  ا
ـــاذب ذاتـــھ  ــائــن الـــ ــــذا الــ ـــ  ــا إذن  دخــولــ
ـــ املــــرآة  ــا كــمــا تــنــعــكــس  ــ ـــ فــ ـــل  كــــذب؟ 
ا  ا، بما أ ائنات ال تنظر إ ذا صور ال
الة، قد  ذه ا ا؟ إذا كنا   تنظر إ ذا
لــم يكن عندنا  ــائــنــات، وإن  ــذه الــ حذفنا 
ائنات  أبدا ومن اآلن فصاعدا وال أيا من ال
اه، إنھ حقيقة، املرآة  نراه اآلن  املرآة. س
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ل. ولكن  حالة املـــادة، لم  ا ش ــا، أل ــ ذا
ست  ــا ل ــ ــ اإلطــــــالق، أل ــئــا عــ ــعــد نـــرى شــ
ا؛  ا  ذا ، يجب  البداية رؤ

َّ
شكال؛ وإال

واء  ء من الشبھ لل ــ ا  لكن قد يحصل ل
ــان مــضــاء، ألنــنــا لم  الـــذي ال نـــراه ح ولــو 
ال  ـــان بـــال ضــــوء. أيــضــا  نــكــن نــــراه عــنــدمــا 
ـــ املـــــــرآة، أو  ـــاســـات  ــ ـــعـ ــعــتــقــد بـــوجـــود اال
املـــرآة ال  جــيــدا  ا أقــل ألنــنــا نــرى  عتقد ف
ن  ة تــبــقــى ح ــــ ــــذه األخــــ ــا، وألن  ــ تـــوجـــد فــ
اسات. لكننا ال نرى املادة  ع ذه اال تختفي 
اسات،  ع ذه اال ن تمتلك  ا، وال ح  ذا
أن  ممكنا  ــان  إذا  تــمــامــا.  ا  تفقد ن  ح وال 
ــا املـــرايـــا تــبــقــى،  ــ ــ  ـــ تــمــتــ ـــاســـات الـــ ـــعـــ اال
رب من  ال ن ــا، إننا  ــ دون أن نــرى املــرايــا ذا
ان  ا. إذا  ا ف اسات ال نرا ع حقيقة اال
ــئــا مـــا، كــذلــك أيضا  ــ املــــرآة شــ ــاس  ــعــ اال
ـــ املـــــــادة؛ مـــا دام  ــســوســة  ــ ـــ األشــــيــــاء ا
را، علينا أن  س سوى مظ اس ل ع ذا اال
ر؛   املظ

َّ
نقول بأنھ أيضا ال يوجد  املادة إال

ري  و الوجود ا ــ  إ عزى  ر  املظ ــذا  إن 
ائنات جزء حقيقي  قيقية؛ لل ائنات ا لل
ائنات ال  ــذا الــوجــود؛ لكن الــال  وأبــدي  
ون  أن ي ال يجب  حقيقة؛ ألنھ  شارك فيھ 
ا،  ون لد ا نموذج الوجود الذي سي عند
توفر عليھ، إذا  ائن؛ وس ا  إذا لم يكن ف
ئذ  ؛ حي ــ ـــا.» الــتــأثــ ـــ ــ ذا ــانــت مـــوجـــودة 
ـــا، الـــقـــابـــل  ـــ ــــة فـــ ة ثــــانــــو ــــ تــــحــــدث فــــجــــأة مــــ
ــعــد أبــــدا مــــادة، لــكــنــھ مــادة  لــالســتــقــبــال لــم 
ا تاركة  ة بدور ذه امل لة. وإذا اختفت  مؤ
ا موضوع  ا،  عضا من الناتج من فعل ا  ف
ق،  ذا الطر املادي مغ أيضا. بتقدمنا  
تــمــامــا بحيث  ئا آخـــر  سيصبح املــوضــوع ش
ل؛  مــنــوعــة ومــتــعــددة الش املــــادة تص  أن 

ل ما  ون حاجزا ل س قابلة لالستقبال وت ل
ادة ع ذلك، فإن املادة  ا. ز يحدث فجأة ل
ــ قــابــلــة  ــون أبــــدا غــ لـــن تــــدوم أبـــــدا؛ ولــــن تــ
ــان مــن الــواجــب أن  ــن، إذا  حــ ــ  للفساد. 
ــون دائــمــا مطابقة  أن تــ ا  تــوجــد مـــادة، عل
ا  ق  بأنھ ي إن القول  البداية؛  ان   ملا 

ا.»  ع االحتفاظ  ذا ال  فسادا 

ان لھ  كذا، وقَد  ان أفالطون يفكر  »     
ــق بــأن يــقــول: عما يــدخــل ومــا يــخــرج   ــ ا
ــســا  ـــــروج لــ ـــــ ــــائــــنــــات.» الــــدخــــول وا صـــــور 
ــمــا بــفــحــصــنــا  ــمــ كـــالمـــا بــــال فـــــائـــــدة؛ يــــــراد فــ
ل  ـــار. املش ــ ــ األفـ نــمــوذج مــشــاركــة املــــادة 
شارك املادة  ذا السؤال (كيف  قيقي ل ا
ا  ست تماما تلك ال فكر ف ار؟) ل  األف
ــار   أغلب أسالفنا، أي: كيف تصل األفــ
أن املــــادة تبقى  ــو  ــعــا،  ر را املــــادة؟ مــا يظ
ا،  اضرة ف ال ا غ قابلة للتأثر إزاء األش
ا  عض ي  عا ا  ال ال تدخل ف نما األش ب

إزاء البعض اآلخر.
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الفهرس

03د: عبد القادر بودومةالكلمة االفتتاحية لمدير المجلة                                     

ملف العدد

07د ع حربتحية  ذكرى أركون                                             

محمد  عند  اث  ال قراءة  منهجية   قضايا 

أركون                  
11أ د محمدي رياحي رشيدة

عند  الحداثة  وع  م نقد  و  النقدي  الفكر 

أركون
18د: عبد القادر بودومة

إعادة  وإشكالية  المطبقة  اإلسالميات 

اث عند أركون         قراءة ال
37د  عون  عتو

الدراسات

لـ:  قراءة   اكسيس    وال الماركسية  

بول ريكور.                  
55د/ رايس زواوي.

65د. أحمد عطارهابرماس والعالم اإلسالمي                                        

لدى  التواصل  براديغم  الفلسفة   دور 

هابرماس                    
79د.  محمد األشهب

جمال  لعلم  الفلسفية  األسس  قراءة   

الشعر                      
109سيدي محمد طر

115أمحمد شيخ  المثقــــف العربـي ومهامــه الحداثيــة                                 
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جمة  فكر طه عبد الرحمن                         124أ. سعيد محمدالفلسفة وال

هيدجر  فلسفة  العالمة   ووضعية  اللغة 

األنطولوجية             
133 طرات جلول

جمة ال

143ترجمة:  نور الد علوشمجتمع االحتقار : نحو نظرية نقدية جديدة                      

لوس  األفكار  المادة   تشارك  كيف 

إيريكاري                   
146ترجمة: عبد الرحمان مزيان

Rire et transgression                                        Julia Peker161

مونوطيقا ملف العدد القادم الفينومينولوجيا واله


