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ترّحب مجلة االستغراب بكل نت�اج فكري يّتسم باملوضوعية
وينسجم مع اهتماماتها ضمن قواعد النشر اآلتي�ة:

ـ ال تقبل األبحاث غري املوافقة للرشوط األكادميية املعتمدة يف البحث العلمي.

ـ يجب أن تكون األبحاث أصيلة وغري منشورة يف كتب أو مجالت أخرى.

ـ انسجام املضمون واملنهج مع أولويات املجلة يف نقد الفكر الغريب، فال يُعترب 

موافقاً لرشوط املجلة وسياساتها كل بحث ال يتضّمن نقداً لألفكار املطروحة فيه يف 

كل ما ميكن فيه النقد.

ـ ينبغي أن ال يزيد عدد كلامت البحث الواحد عن 5000 كلمة.

املقّدمة  املواد  دراسة  املجلة  يف  التحكيم  وهيئة  العلمي  التحرير  هيئة  تتوّل  ـ 

وتقوميها وتحكيمها.

الرضورة  اقتضت  إذا  إليها،  ترد  التي  النصوص  إعادة صياغة  التحرير  لهيئة  يحّق  ـ 

ذلك، رشط أن ال تؤّدي إل اإلخالل مبقصود الكاتب.

ـ يحّق للمجلّة إعادة نرش ما ينرش فيها يف كتاب أو دراسة مستقلة.

ـ املجلة غري ملزمة بنرش املواد التي ترد إليها وال بإعادتها، سواء أنرشت أم مل تنرش.

ـ ترتيب املوضوعات داخل املجلّة يخضع العتبارات فنيّة ومنهجيّة فقط.



لماذا ينبغي استعادة أفالطون ؟..

محمود حيدر

حني يُبسط الكالم عىل أفالطون اآلن، يتناهى للّناظر أنّه تلقاء مفارقٍة غري مألوفٍة: سوف يبدو له 

كام لو أّن اسرتجاع هذا الحكيم، وجعله قضيًّة راهنًة هو أدىن إل عوٍد عىل بَدٍء ال طائل منه. والحّجة 

إذ ذاك، أّن بسَط القوِل فيه وعليه، هو رضٌب من تكراٍر مسبوٍق مبا أنشأه محّققوه وشارحوه من قبل..

لكن اسرتجاعنا ألفالطون اليوم، تسوِّغه فرضيِّتان: األول، ألجل ابتعاث تفلسف مستأنف يدور 

مدار التساؤل عن إمكان قيام ميتافيزيقا تجاوز ما ترسخ من يقينيات منذ اإلغريق إل يومنا الحارض. 

والثانية: ألجل التذكري مبا غزاه النسيان من األفالطونيّة، سواء لجهة نقد مبانيها قدمياً وحديثاً، أو لجهة 

ما يختزنه مرياثها من مفارقات تراكمت عليه الظّنون وسوءات الفهم. 

وملَّا كانت غايتنا املحورية تحرِّي األثر األفالطوين يف ما أفىض إليه من معاثر اقرتفتها الحداثات 

املتعاقبة سحابة خمسة قروٍن خلت، فإّن من شأن هذه االستعادة أن تنبِّه إل الّصدع الكبري الذي أملَّ 

بأبنيتها األنطولوجيّة واملعرفيّة. فعىل الرغم من تحيُّز الحداثة إل القدماء الذين خالفوا أفالطون أو انقلبوا 

عليه، إال أنها ستتخذ من "ثنائياته" يف تفسري العامل ذريعة إلحداث القطيعة بني الطبيعة وأصل وجودها. 

معضلة  اختزال  إل  هايدغر  مارتن  األملاين  الفيلسوف  ذهب  الذريعة، ملّا  تلك  هنا شاهٌد عىل  ولنا 

الحداثة مبا أسامه "نسيان الكينونة". أي غفلة الحداثة التي أصابها مسٌّ األفالطونية عن حقيقة الوجود، 

ت نقطة الجاذبية يف فكر هايدغر  واستغراقها بظواهر العامل الطبيعي وأعراضه. ومع ان هذه املقولة ُعدَّ

الّنقدي، وأعربت عن املأزق امليتافيزيقي للفلسفة الحديثة، إال أنها مل تفارق جوهر الثنوية األفالطونية. 

فالكينونة الهايدغرية وبتأثري من أفالطون كانت أقرب إل املوجود األول منها إل الله املوجد للكون.

املبتدأ
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ومع أن أفالطون قد اتَّخذ من الخرييَّة والعدالة واملجتمع الفاضل سياقاً مفارقاً للسابقني والالَّحقني 

من حكامء اليونان، إال أنه مل يقدر عىل بلوغ التوحيد الخالص كام أظهرته الديانات اإلبراهيمية. ولو 

ٌ عن التوحيد الناقص. رمبا لهذا الداعي  كان لنا من توصيف لهذه املنزلة لجاز القول انها إعراٌب بنيِّ

الذي  املحل  إل  صاحبها  ينفذ  اأن  دون  من  الحائر  التساؤل  سمة  املحاورات  كتاب  سيغلب عىل 

يفصح عن إجابات يقينية عن الوحدانية اإللهية. 

*    *    *

لفكرة  تظهريه  يف  تجلَّت  يكمله،  أن  سقراط  يستطع  ومل  الجمهورية،  فيلسوف  فعله  ما  خالصة 

الخري الكلِّ كمصدٍر لتحصيل املعرفة. ولقد أراد أن يحّل هذه املسألة، تأسيًسا عىل نظريّة املُثُل مبا 

يان منظومة  هي الدفاع األعىل عن األخالق املوضوعيّة. غري أن الحريَّ باالعتناء والّنظر هنا، هو َسَ

أفالطون يف األحقاب التالية مع ما انطوت عليها من إشكاليات وعرثات، سواء يف ما يتعلق بعقيدة 

تأثريه  إل  نشري  ـ   التذكري  والرتبوية. وعىل سبيل  والسياسية  األخالقية  برؤيته  يتصل  ما  أو  التوحيد، 

الكبري عىل مسيحيّة القرون الوسطى، حيث سيكون ألفكاره نتائج عكسية خصوصاً لجهة استلهامها 

الهوته الطبيعي الوارد يف كتاب القوانني )Laws(، وأخرج فيه معادلته الشهرية: أ- إّن هناك آلهة، وهي 

تعتني بشؤون البرش، ومن املستحيل رشوتها أو رشاء إرادتها الخرّية"... كانت النتيجة أن عدداً وازناً من 

آباء الكنيسة وفالسفتها وقعوا يف تناقض مريب بني إميانهم الديني وفكرة تعدد اآللهة عند أفالطون. 

إل  لينرصفوا  قلب  الفكرة عن ظهر  هذه  الحداثة سيأخذون  أّن فالسفة  ذلك،  من  بسبٍب  البنيِّ  ومن 

الفصل الحاد بني اللّه والعامل. وهذا مل يكن مجرد حادٍث عارٍض يف بنية الفلسفة الحديثة، وإمنا هو 

ثنايا  امتداُده وسيانُه الجوهري يف  له  حاصل إرث إغريقي مل تكن األفالطونية مبنأى عنه، ثم كان 

العقل الكلِّ لحضارة الغرب. بهذه الداللة مل يكن تأرجح أفالطون بني ضفتّْي الرشك والتوحيد سوى 

مؤرشِّ عىل اإلضطراب امليتافيزيقي الذي سيورثه إل العامل الغريب يف ما بعد. حتى لقد غدا كلُّ سؤاٍل 

تُعلنه الحداثة عىل املأل مثقالً باملعاثر: من الثنوية، إل النسبيّة والشكوكية، ناهيك مبجمل ما ميكث 

من آثار وتداعيات ترتَّبت يف ما بعد عىل انحصار التفكري الحدايث يف دنيا املقوالت األرسطية العرش. 

*    *    *

ال نبتغي من وراء قصدنا، املفاضلة بني أفالطون وأرسطو. وال كذلك، اإلنتصار ألفالطون بدالً من 

ساً ململكة  رُشعة الحداثة ومبادئها.. وإمنا لإلضاءة عىل البَدِء الذي منه صار أفالطون فيلسوفًا مؤسِّ

العقل األدىن. قوله بأصالة عامل املُثُل باعتباره الوجود الحقيقي، وجاء يف حينه كردٍّ رصيح عىل مادية 
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ء، إال أنه ميتلئ مبا ال حرص له من مؤاخذات يف هندسته األنطولوجية. السوفسطائيّة والأَدريَِّتها الصامَّ

   حني أخرج أفالطون نظريّة املُثل، أراد إثبات عقيدته املفارقة بأن العامل املادي ليس سوى أشباح 

ة، وأّن الخري املطلق هو املقام  للعامل الحقيقي، وأّن املثال األعظم الذي يفيض إليه هو الخرييّة التامَّ

األرفع للمعرفة، وهو مبعث الوجود والكامل.  مع ذلك بقيت نظرية الخري املطلق رضباً من التأمالت 

واالختبارات الذاتية، ومل تصل إل الدرجة التي توصُل فيه الخريية مبصدرها األول. ما يعني أن اقىص 

ما بلغته املُثُل األفالطونية هو التعبري عن ألوهية أرضية، سوف توظَّف يف ما بعد بـام سِمَي "الدين 

الطبيعي".

وأن  البدن،  قبل  موجودة  النفس  أن  قوله  إبطال  ال  املُثُل  نظرية  ناقدوا  يذهب  املرسى  هذا  يف 

كلتا  أن  هؤالء  يرى  األسمى.  العامل  ذلك  املجردة يف  الحقائق  إدراك  عن  عبارة  هو  العقل  اإلدراك 

قبل  بصورة مجردة  موجوداً  ليست شيئاً  املعقول  الفلسفي  مفهومها  فالنفس يف  القضيتني خاطئتان. 

املادة  بخصائص  متصفة  مادة  بها  النفس  تبدأ  املادة  يف  جوهرية  حركة  نتاج  هي  بل  البدن،  وجود 

وخاضعة لقوانينها، ثم تصبح بالحركة والتكامل وجوداً مجرداً عن املادة ال يتصف بصفاتها وال يخضع 

لقوانينها. وأما املفهوم األفالطوين الذي يفرتض للنفس وجوداً سابقاً عىل البدن فهو بحسب هؤالء 

أعجز ما يكون عن تفسري هذه العالقة وتعليل اإلرتباط القائم بني البدن والنفس، وعن إيضاح الظروف 

التي جعلت النفس تهبط من عليائها املثايل إل واقعها املادي املتهافت".

*    *    *

يف "املحاورات" و"الجمهوريّة" ويف سائر تأّمالته امليتافيزيقيّة والسياسية، حرص أفالطون عىل 

الوصل الوطيد بني عامل املُثُل ودنيا اإلنسان. ولقد حاول ذلك من خالل ثالثة سبُل: أّوالً، عن طريق 

التساؤل كسبيل قويم للمعرفة الحكمية، وثانياً، يف ما يسميه بإرسال رشارة الفهم إل السامعني. "تلك 

بذاته من ذاتها" كام يورد يف  ناٌر وتتغّذى  الّضوء حني توقد  الّروح مثلام يومض  التي تولد فجأًة يف 

رسالته السابعة.. وأما ثالثاً، ففي نظريته السياسيّة القاصدة سعادة اإلنسان يف كتاب الجمهوريّة. غري انه 

أخفق يف ما ذهب إليه كام سرنى بعد قليل.

*    *    *

مل يفلح أفالطون يف تقديم دولة مثالية حقيقية. ومع انها كانت أدىن إل الخيال منها ال الواقع 

فإنها حسب نقاد فلسفته السياسية كانت دولة إيذائية آلدمية اإلنسان ككائن له منزلته االستثنائية يف عامل 
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الخلق. ويورد هؤالء ثالثة مآخذ كربى عىل مفهوم العدالة األفالطونية: األول حني القول بشيوعية 

النساء ومن ثم األوالد، الثانية حني يتحدث شيوعية األموال؛ ليفتح أبواباً جديدة للرصاع من حيث 

أراد إغالقها، وليصطدم مع املطالب اإلنسانية من حيث أراد الرتفع فوقها، ومرة ثالثة إذ أقام نظاماً 

تربويا جافاً لرُياع فيه البعد الروحي، وال املوازنة بني النفس والبدن.

كانت رغبة أفالطون يف بداية حياته أن ينخرط يف العمل السيايس، وكان متَّبًعا بذلك تقاليد أسته. 

إسبارطة، وأمسك  الحرب ضّد  األثينيّة  الدميقراطيّة  الً سيطرأ عىل خطّته، ملّا خرست  تبدُّ أّن  غري 

"الطغاة الثالثون" بالسلطة التي حكمت عىل سقراط باملوت عام )399ق.م(. ذلك سيجعله عىل 

حذٍر مقيٍم من السياسة األثينيّة وظالماتها. ثم كان عليه أن يقيم السياسة عىل نشأة أخرى، بحيث ال 

تنفصل الحياة السياسيّة عن عامل املثل. رمّبا لهذا الداعي سيواصل أفالطون دحض الفكر الّنسبي 

للسوفسطائيّة، وينظر إليه بوصفه تعبريًا صارًخا عن اإلنحطاط السيايس.

حاول أفالطون- وإن مل يسعفه القدر – أن ينقل مرشوعه السيايس إل دنيا الواقع يف غري مناسبة: 

منها، لقاؤه الطاغية ديونيسيوس )Dionysius( األّول حاکم مدينة سقوسة )Syracuse( يف جزيرة 

صقليّة، ومنها، ملَّا ذهب إل جنوب إيطاليا ليلتقي الفالسفة الفيثاغورينّي، ويشاركهم تصّوراتهم 

يف أربعة مرتكزاٍت تأسيسيّة: - اعتبار الرياضيات جوهر األشياء جميعها. ـ الّنظرة الثنائيّة إل الكون 

ـ )عامل الوجود الفعل )املُثل( وعامل الظالل املادي( ـ هجرة الروح وخلودها ـ والتصّوف الديني 

واألخالق النسكيّة...

لعل أهم ما يؤخذ عىل نظرية تقسيم العمل عند أفالطون، أن التخصص يكون من حيث الجهد 

أما املردود فليس به يشء من العدل، بل إن من يقومون بأقىص أنواع األعامل هم من يحوزون أقل 

مردود.

ثم انه مل يبنيِّ األسس التي يتم مبوجبها تقسيم الناس. صحيح أنه ذكر التهيؤ الطبيعي لكل فرد، 

إال أنه يوضح املرتكزات التي يتم مبوجبها تشّكل هذه املاهية املسبقة، هل هي نوع من الوراثة أم 

اصطفاء إلهي أم غري ذلك؟ وعليه، مل يقدم معياراً حقيقياً يكون تقسيم املجتمع إل طبقات مسّوغاً 

للملوك  غ  فيه بني طبقات املجتمع ورشائحه حني يسوِّ بالكامل، وهذا األمر سيؤسس ألمر مييز 

والنبالء ادعاءاتهم بأنهم من سالالت أرقى من عوام البرش.

  ومن جملة املؤاخذات، أن أفالطون مل يهندس أركان جمهوريته عىل أساس إنساين شامل، 

الطبقة  مهمة  أن  ذلك  ودليل  للدول،  مرشوعاً  أمراً  والنهب  والسلب  والنزاع  الحرب  يعترب  حيث 
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املقاتلة عنده ليس فقط الدفاع عن الدولة، بل أيضاً اإلغارة واالغتنام من الدول األخرى.

 املعرثة الكربى يف نظريته حول العدالة نجدها حني يرسي كالمه عن عالقة السامء باألرض، 

كام يف قوله: "األرشار تاعسون ولزم أن يتأملوا والله أحسن إليهم بأن آملهم ألجل خريهم". ومام 

يعكس رؤية تدحض الخريية اإللهية وعدلها قوله: "وإن أراد الله قلب أمة أنبت شقاقاً ورشاً بينها". 

فاألرشار عنده، هم أرشار ألن اآللهة أرادت لهم ان يكونوا أرشاراَ، ولكن اآللهة تعذبهم بوصفهم 

أرشار؟

*    *    *

املعضلة األساسية لألثر األفالطوين يف الحداثة كان بيِّناً يف الفضاءين األنطولوجي والسيايس. 

صحيح أّن أفالطون انكفأ مع غزوة العقل األدىن التي امتّدت من السوفسطائيّة إل أرسطو، ومن بعد 

ذلك إل ديكارت وكانط وسائر الساللة الحديثة؛ سوى أّن مقصده األعىل ظّل كامًنا يف تضاعيف 

النقدية لعدد من فالسفتها من أمثال هرني برغسون  الحضارة الحديثة، وخصوًصا يف التوجهات 

الساري يف  تيليتش وهرني كوربان وولرت ستيس وسواهم. وللداللة عىل األثر األفالطوين  وبول 

تاريخ الفلسفة أن الفلسفة املسيحيّة دارت مدار اتّجاهني رئيسيني: االتّجاه األفالطوين عرب القّديس 

أوغسطني، واالتّجاه األرسطي عرب توما األكويني. سار االتّجاه األّول مع األفالطونيّة حني جعل 

املوضوع الطبيعي للعقل إدراك املُثُل، أّما االتجاه الثاين الذي بقي عىل متاس ما مع املتعاليات 

األفالطونيّة، فقد رأى عىل لسان األكويني استحالة الربهنة عىل اإلميان عن طريق الربهان املنطقي؛ 

ألّن اإلميان ال يرتكز عىل املنطق، بل عىل كلمة الله.. يف حني ال ميكن االستدالل عىل حقيقٍة 

فلسفيٍّة باللّجوء إل كلمة اللّه؛ ألّن الفلسفة ال ترتكز عىل الوحي بل عىل العقل املحض. ورغم 

أّن األكويني كان أرسطيًّا متشّدًدا فقد حرص عىل التمييز بني العقل والوحي، من قبيل حفظ موقعيّة 

كّل منهام يف إنتاج املعرفة الصحيحة. فإذا كان الالَّهوت هو العلم باألشياء عن طريق تلّقيها من 

الوحي اإللهي، فالفلسفة هي املعرفة باألشياء التي تفيض من مبادئ العقل الطبيعي. وألّن املصدر 

ـ حسب  يسريان  الِعلمني  فإّن هذين  والوحي،  العقل  الله خالق  والالَّهوت هو  للفلسفة  املشرتك 

األكويني ـ إل التوافق.

ومع أّن التجربة التاريخيّة للحداثة أنجزت تقليًدا نقديًّا طاول مجمل مواريثها الفكريّة وأمناط 

حياتها. إاّل أّن هذا التقليد عىل وزنه يف تنشيط الفكر وبثِّ الحيويّة يف أوصاله، فإنّه مل يتعدَّ الخطوط 

الكربى مليتافيزيقا اإلغريق وبخاصة يف شطرها األفالطوين. هذه الفرضيّة تفرتض تساؤالً بديهيًّا 
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ه من االعتناء سحابة قروٍن مديدٍة من تاريخ الفكر الغريب. ُمؤّدى هذا التّساؤل:  وأساسيًّا مل يُعَط حقُّ

وتحرِّي  الحديث..  للعقل  الكربى  املبادئ  تكوين  يف  اإلغريقي  للعقل  العميق  األثر  استكشاف 

الكيفيّات التي حملت فالسفة الحداثة عىل مخاصمة األفالطونية، ثم راحوا يصوغون منظومتهم 

الفلسفيّة تبًعا ملا ورثوه من السوفسطائيّة واألرسطيّة من معطيات العقل األدايت وأحكامه. 

*    *    *

    سوف تستأنف الحداثة ـ كام فعل األسالف من قبل ـ توظيف األفالطونيّة ورصامتها الدنيوية 

ء للعامل:  عرب سريورة من التصّورات واملفاهيم أفضت مع ما سّمي بالتنوير إل "دنيوة" صامَّ

   - آمنت الحداثة بالعامل الطبيعي عىل أساس أنّه العامل الحقيقي، - وباإلنسان باعتباره الكائن 

املنفرد يف الوجود، وبالعقل العلمي الذي به يحّقق إنسانها تفرُّده وتفّوقه. ثم وآمنت أخريًا وليس 

آخرًا، باملاديّة التّاريخيّة كأداٍة وحيدٍة لتفسري تطّور املجتمعات البرشيّة.

الكربى  اإلغريقيّة  املنظومة  أضالع  به  جاءت  ما  استلهام  عىل  الحداثة  مرياث  يقترص  مل     

)سقراط- أفالطون - أرسطو(، بل ستكون حقبة ما قبل السقراطيّة ذات أثٍر عميٍق يف تكوين العقل 

الّسقراطيّة  الخرييّة  اإلعراض عن  الحداثة يف  لكأمّنا قصدت  وأبستمولوجيًّا.  أنطولوجيًّا  الحديث 

القهقري، إل قيم السوفسطائيّة يف اختصامها مع املطلق، وإل  واألخالقيّة األفالطونيّة أن تعود 

أرسطو ومقوالته يف تشكيل العقل األدىن، ثم متيض يف غفلتها عىل غري هًدى لتكون أطروحتها 

حول نهاية التاريخ هي نفسها نهاية اإلنسان األخري.

*    *    *

النوافذ  فتح  وهو  "االستغراب".  من  العدد  هذا  من  قصدناه  ما  عىل  الضوء  يلقي  معنا  مرَّ  ما 

املستويني  وإشكاليات عىل  التباسات  من  به  ما  وبيان  األفالطوين،  املوروث  مراجعة  إعادة  عىل 

صناه لهذه الغاية مقاربات تحليلية نقدية  األنطولوجي والسيايس. ولذا سنجد يف امللف الذي خصَّ

تستهدف تحريك النقاش الفكري والفلسفي حول فيلسوف تكاد تتحول أفكاره إىل ثوابت ال تقبل 

النقد واملراجعة. أما غايتنا من ذلك فتعود إىل منهجنا يف مراجعة حضارة الغرب وتبيني معاثرها 

امليتافيزيقية منذ تأسيساتها األوىل إىل يومنا هذا.



مسألة الشّر عند أفالطون

محمد فريوزكوهي، علي أكرب أحمد أفرمجاين

مغالطة يف جمهورّية أفالطون

ديفيد ساكس

نقد فكرة األلوهّية يف العصر الذهيب للفلسفة اليونانّي�ة
غيضان السيد علي

أفالطون بالعربي�ة

رودجير أرنزن

الفّن الفاضل عند أفالطون

إلهام بكر

الدولة املثالّية بني أفالطون وأرسطو

مصطفى النّشار

معضلة أفالطون تكمن يف الفصل بني عالم الواقع وعالم الُمُثل

حوار مع الربوفسورة شمس امللوك مصطفوي

لرشوط  موافقاً  يُعترب  وال  امللف  بحوث  جميع  عىل  حاكم  أصل  الغريب  الفكر  نقد  اعتبار 

املجلة وسياساتها كل بحث ال يتضّمن نقداً لألفكار املطروحة فيه يف كل ما ميكن فيه النقد.

قراءة  أساسه  عىل  يُجري  بحثه  يف  معيّناً  منهجاً  الباحث  يعتمد  أن  بالنقد  ونقصد 

تبّي  ناقدة  بعي  التحليلية  املناقشة  خالل  من  البحث  قيد  للموضوع  نقدية  تحليلية 

العيوب واملعاثر املعرفية ومواضع الخلل والتهافت املضموين والبحثي واملنهجي يف 

ما يتعلّق مبوضوع البحث. 

الملف



مسألة الشّر عند أفالطون
دحض الضرورة بوصفها عقبة أمام حركة العقل

]*[
محّمد فريوزكوهي]]]

علي أكرب أحمدي أفرمجاين]**[

تهدف هذه املقالة إىل تسليط الضوء عىل مسألة الرّش عند أفالطون وبيان الدور الذي تلعبه 

إىل جانب توضيح معامل مختلف أنواع الرّشّ يف مقابل تظهري عنارص الخري وخالق الكون املاّدي 

)الدمييورغوس( ومعرفة النسبة بني هذين األمرين. 

تشري الدراسة إىل أّن أفالطون رغم جهوده الحثيثة يف نفي الرّشّ عن إله الخري، لكّنه أخفق ووقع 

يف شبهة الرّشك التي تتبلور بوضوحٍ يف مختلف آرائه الفلسفّية. وهذه اإلشكالّية هي التي ستشكل 

محوراً أساسياً ي عمل هذه الدراسة.

، الرّشك، اإلله الخالق للكون املاّدي )الدمييورغوس( كلامت مفتاحّية: أفالطون، الرضورة، مسألة الرّشّ

املحرر

الرّشّ هو أحد املواضيع الهاّمة يف تأريخ البرشيّة، ومن هذا املنطلق استقطب أنظار الكثري من 

الفالسفة وعلامء الكالم نحوه، لذا فالفالسفة املؤيّدون لنظريّات أفالطون، الذين تتمحور رؤيتهم 

حول الخري يف الحياة، ويعتقدون بوجود إله هو املصدر األسايس له، اعتربوا أنفسهم مكلّفني بذكر 

تربيراٍت عقليٍّة للرّشور املوجودة يف العامل؛ يك ال تتناقض مع ذات اإلله وصفاته املتعالية مثل 

الخري والقدرة والحكمة. 

هذا املوضوع منذ القدم بات متعارفًا يف املباحث الفلسفيّة، وارتبط بها بصفته مبحثًا تقليديًّا 

*. حائز عىل شهادة دكتوراه يف فلسفة الدين من جامعة آزاد اإلسالمية - فرع العلوم والدراسات – إيران. 
**. أستاذ مشارك يف قسم الفلسفة بجامعة العالمة الطباطبايئ / الجمهورية اإلسالمية اإليرانية - طهران. 

ـ نرشت هذه املقالة يف مجلة »فلسفه دين / نامه حكمت« - العدد ]3 / سنة 8]20م.

ـ ترجمة: أسعد مندي الكعبي.
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يتوارثه الفالسفة عىل مّر العصور، وقد طُرح بشكٍل أسايسٍّ ضمن املباحث الفلسفيّة ذات الطابع 

سلّطوا  الذين  الفالسفة  أحد  هو  وأفالطون  الاّلهوت،  بعلم  ارتباط  لها  التي  واملباحث  الالهويت 

الضوء عليه ضمن تراثه الفلسفي. 

فقد  بحٍت]]]،  واجتامعّي  سيايّس  طابع  ذات  رؤيًة  تبّنيه  هي  أفالطون  لرسائل  العاّمة  الصبغة 

الهزيلة  الدميقراطية  بأّن  يعتقد  إذ كان  أثينا؛  بالنسبة إل مجتمع مدينة  لديه هواجس جاّدة  كانت 

واملنحرفة ذات الطابع الفوضوي أسفرت عن زوال القيم األخالقيّة واملـثُل اإلنسانيّة الُعليا، وال 

سياّم بعد وفاة أستاذه املقرّب سقراط الذي ُحكم باإلعدام من قبل السلطات الحاكمة آنذاك بتهمة 

وإحياء  البحتة  املاّدية  األفكار  الغارقني يف  الحمقى  إيقاظ ضامئر  أن حاول  بعد  الشباب  إفساد 

مدينة أثينا من سباتها املطبق. 

إًذا، واجه أفالطون مجتمًعا منكوبًا أخالقيًّا تسوده الفوىض، ومل يبَق فيه أثر لألخالق والعقالنيّة 

الفكر السوفسطايئ كان له تأثري ملحوظ يف هذه األوضاع  أّن  والفضيلة، وتجدر اإلشارة هنا إل 

املزرية التي طغت عليها توّجهات فكريّة نسبيّة؛ فعقيدة الرّشك الوثنيّةـ اليونانيّة )paganic( كانت 

زاخرًة باآللهة]2] التي تصّور الناس آنذاك أنّها تتحّكم بالقيم االجتامعيّة وتضمن دوامها، إال أّن هذا 

)anthropomorphic( هي  التي كانت عىل هيئة برش مجّسامت برشية   اآللهة  الكبري من  العدد 

يف الواقع نقطة ضعٍف كبريٍة تسبّبت بانحرافاٍت أخالقيٍّة وسلوكيٍّة قلّلت من قيمة املجتمع اليوناين 

وأسقطته يف الحضيض؛ حيث كانت لها انعكاسات سلبيّة عليه بعد أن تبلورت يف توّجهات أبنائه. 

ا من الّسعي  هذه األوضاع االجتامعيّة العصيبة استحوذت عىل أفكار أفالطون، بحيث مل يجد بدًّ

مسار  تغيري  يف  الحّل  ارتأى  السياق  هذا  ويف  اليوناين،  املجتمع  يف  األخالقي  الواقع  لتشذيب 

املعتقدات الدينيّة وتنقيتها ماّم طالها من شوائب، لذلك أكّد عىل أّن الحقائق القدسيّة تختلف عاّم 

يّدعيه هومريوس]3] وهسيود]]]؛ وذلك بهدف تنزيه اإلله الحقيقي من الصفات اإلنسانيّة والحيوانيّة. 

األخالقيّة  االجتامعيّة  االنحرافات  استئصال  بغية  الفلسفيّة  منظومته  صاغ  األساس  هذا  وعىل 

هيئة  املجّسمة عىل  اآللهة  بواقع  الّنهوض  فتمحورت جهوده حول  اإلغريق،  بالد  والسياسيّة يف 

[1]. Cleary, John J. 2013. Studies on Plato, Aristotle and Proclus, Brill, p. 233. 

الثاين  الجزء  بور وآخرون،  آريان  أمري حسني  الفارسية  إىل  ترجمه  الفارسية(،  )باللغة  تاريخ متدن  ديورانت:  أريل  ـ  ديورانت  وليام   .[2[

)اليونان القدمية(، إيران، طهران، منشورات العلم والثقافة، 1997م، ص 199. 

]3]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية حسن لطفي، إيران، طهران، منشورات خوارزمي، 1978م، 

ج 4، ص 950. 

]4]. م.ن، ص 942.  
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برش والرّقي بشأنها إل مستوى الكائنات املجرّدة، لذا ميكن تشبيه وجهته الفكريّة الدينيّة هذه مبا 

كان يتبّناه أقرانه اليونانيون من أفكاٍر دينيٍّة قوامها أّن كبري اآللهة زيوس عىل رأس هرم جميع اآللهة 

األخرى؛ حيث جعل الخري يف قّمة هذا الهرم باعتباره أعال مبدأ أخالقيٍّ يف حياة البرش تندرج تحت 

مظلّته جميع املبادئ األخالقيّة. 

الالهوت  علم  مواضيع  ألّن  تأكيد؛  بكّل  الاّلهويت  الفكر  من  رضبًا  يعّد  الفكري  التوّجه  هذا 

تتمحور حول الله تعال وصفاته، لذلك ميكن اعتبار فلسفة أفالطون ذات صبغة الهوتيّة بكّل ما 

للكلمة من معنى، وال شّك يف أنّه دفع مثن هذا الفكر الفلسفي الاّلهويت بآراء مشوبة بالرّشك. 

الجدير بالذكر هنا أّن الديانة الوثنيّة اليونانيّة عىل ضوء تعّدد آلهتها مل تواجه محذوًرا يف مجال 

الرّشّ والصدفة، ومل تتعارض معهام عىل اإلطالق؛ لكون هذا التعّدد والتضاّد السلويك بني اآللهة 

يؤّدي بطبيعة الحال إل الخروج عن املبادئ األخالقيّة األصيلة]]]، فهذه التوّجهات الدينية املشوبة 

أّن  إال  املقصودة،  غري  واألمور  الرّشور  من  الكثري  لحدوث  أساسيًّا  مصدًرا  كانت  رصيح  برشك 

أفالطون سار يف التيّار املعاكس ملؤيديها، لذلك راوده هاجس الرّشّ يف الحياة وحاول وضع حّل 

له، ويف هذا املضامر أدرك أّن املعتقدات املتعالية غري املاّدية واملنزّهة من الرّشك إذا مل تحّل 

محّل اآللهة البرشيّة وإذا مل يصبح الخري بديالً لإلله زيوس الحاقد الحسود املعروف بعدم استقرار 

توّجهاته األخالقيّة واملتذبذب يف اتّخاذ قراراته، فال بّد حينئٍذ من السعي لبيان ما يل: 

 natural أّوالً: وجه ارتباط إله الخري واملعتقدات املتعالية مع الرّشور الطبيعية واألخالقية املتنّوعة

and moral evil والتي هي يف الواقع مشهودة بكّل وضوح يف جميع أكناف املجتمع اليوناين. 

ثانًيا: لو مل تكن عقيدة الخري وسائر املبادئ املتعالية موجودة يف قّمة هرم عامل الوجود، فكيف 

ميكنها يف هذه الحالة أن تؤثّر عىل ما يجري فيه أو أن تدبّر شؤونه وتنظّم ما فيه دون أن تتكّدر بلوثه 

وأحداثه املتغرّية الزاخرة بالرّشور واالنحرافات؟ 

للكون  الخالق  اإلله  أساسيني هام:  مفهومني  رحاب  ذكر يف  عاّم  اإلجابة  أفالطون  حاول 

demiurge، والرضورة )necessity ananke(؛ حيث اعترب املفهوم  املاّدي )الدمييورغوس( 

املتغرّي؛  والناقص  الثابت  الكامل  العاملني  ضمن  األفعال  مضامر  يف  واسطة  مبثابة  األّول 

كعامٍل  طرحه  الثاين  املفهوم  أّن  حني  يف  بينهام،  ويقرّب  املسافة  تقليص  يف  يساهم  حيث 

العامل.  إيجاد نظم يف  قادر عىل  أنّه  الوجود واّدعى  مؤثٍّر يف موازاة مختلف عنارص عامل 

]1]. محّمد ضمريان: گذار از جهان اسطوره به فلسفه )باللغة الفارسية(، إيران، طهران، منشورات هرمس، 2000م، ص 147. 
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تجدر اإلشارة هنا إل أّن اإلله الخالق للكون املاّدي هو املرشف عىل العامل والكائنات، يف 

حني أّن الرضورة ذات ارتباط بحدوث الرّشور يف هذا العامل. 

 : فيام يل نتطرّق إل بيان تفاصيل املوضوع ضمن بحٍث تحليلٍّ

أّواًل: الضرورة والديميورغوس )اإلله اخلالق( 
أفالطون ضمن الفصل 30 من كتاب طياموس )أسطورة الخلق( أكّد عىل أّن الله خرٌي دائم ومنزّه 

العبارة  من الحسد، وقد أراد من خلقه أن يسريوا عىل نهجه والتشبّه به قدر استطاعتهم]]]؛ وهذه 

القصرية تتضّمن عىل أقّل تقدير مالحظتني واضحتني ودقيقتني ال بّد من تسليط الضوء عليهام بدقّة 

وإمعان، وميكن بيانهام كام يل: 

أيّة  ذاته  ليس يف  بحيث  والفضيلة،  الحسن  منه سوى  يصدر  الله خري وال  األوىل:  املالحظة 

صفات مشوبٍة بالحسد أو اإلساءة إل الخلق، بل كّل ما يريده هو خري محض ومطلق. 

الخالق؛ ألّن ذلك  اإلله  أو رّش يف ذات هذا  إمكانية وجود نقص  الرأي عدم  نستنتج من هذا 

يتناقض مع صفاته الثابتة. 

تدّل عىل  استطاعتهم(؛ حيث  )قدر  عبارة  تكمن يف  املالحظة  هذه  فحوى  الثانية:  املالحظة 

وجود نوع من املحدوديّة يف قدرة اإلله الخالق لعامل املاّدة )الدمييورغوس(. 

اإلله الذي افرتضه أفالطون يدعو إل الخري بشكٍل مطلٍق، لكّن قدرته حسب الظاهر من العبارة 

املشار إليها ال تعّد كافيًة لتحقيق ما يدعو عباده إليه، ومن هذا املنطلق ال حيلة لنا سوى افرتاض 

كائناٍت أخرى لها صالحيّة التدّخل يف شؤون الكون والكائنات. 

ألفالطون عبارة ضمن كتاب الجمهوريّة فيها مدلول يستحّق البحث والتحليل؛ حيث قال: »الله 

ليس هو السبب يف كّل ما نواجه يف حياتنا كام يتصّور عاّمة الناس، بل القليل من ذلك يكون من 

ناحيته«]2]. بعد ذلك قال محّذًرا برصيح العبارة: »ليس من الحري بنا اعتبار أّن الله هو السبب يف 

الرّشّ واملعاناة، ألّن ذاته خري محض«]3]. 

الجميلة  وخلقته  الكون  نظم  مسألة  عن  حديثه  ضمن  الخلق(  )أسطورة  طياموس  كتاب  ويف 

]1]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 6، ص 1839. 

]2]. م.ن، ج 4، ص 944. 

]3]. م.ن، ص 945.  
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تقليص  حاول  حيث  )الدمييورغوس(؛  املاّدي  الكون  خالق  فكرة  طرح  الفوىض،  من  وتنزيهه 

آنذاك  البرشيّة  حياة  يف  كبريًة  فجوًة  اإلله  هذا  مأل  فقد  تعبريه  وحسب  خلقه،  وبني  بينه  الفواصل 

بصفته خالًقا ُمريًدا للخري والصالح، وماّم قاله يف هذا السياق: »هناك فجوة عميقة بني عامل األفكار 

والعامل املاّدي«]]]. 

الكتاب أسطورّي فلسفّي؛ حيث يستعرض  أّن طابع نّص هذا  التنويه هنا إل  بأًسا يف  ال نرى 

طبيعة رؤية أفالطون حول خلقة الكون، الذي انتقل من مرحلٍة فوضويٍة إل مرحلٍة محكومٍة بانتظام 

الباحثني، ويف هذا  قبل  والتحليل من  بالبحث  دقيقة حرية  مفاهيم وعبارات  فيه  وتناسق، كذلك 

السياق أكّد أحد الباحثني برصيح العبارة عىل أّن الطابع العام للكتاب يُشابه أسلوب املونولوج أكرث 

من شبهه بالحوار، وهدفه هو بيان كيفيّة نشأة الكون وبنيته األساسية]2]. 

أن  للباحث  ينبغي  لذا  الحديث عن الرضورة،  أفالطون إل  تطرّق  الكتاب  8] من  الفصل  يف 

يُفرّسها بشكٍل ال تتناقض مع األفكار املعهودة عنه ضمن مختلف نظرياته وآرائه وال سياّم اعتقاده 

. كام أشار إل فكرة خالق الكون املاّدي )الدمييورغوس(  بأّن الكون مضامٌر للرصاع بني الخري والرّشّ

وهو يف الحقيقة ليس خالًقا بحسب املفهوم الديني املتعارف يف األديان الّسامويّة، بل عبارة عن 

ناظم يُدبّر شؤون الكون والكائنات، وماّم ذكره يف هذا الصعيد أّن الدمييورغوس سّخر العنارص 

األربعة األساسيّة يف الكون )املاء والنار والهواء والرتاب( للسيطرة عىل الفوىض الكونية والتنسيق 

بني أجزاء عامل الوجود، وقد صور الكون عىل هيئة سامء تدور فيها العديد من األفالك]3]. 

هذه الرؤية الكوزمولوجيّة التي تبّناها أفالطون تؤكّد عىل أّن الدمييورغوس ليس وحده من نظم 

ا ألن ينتظم بشكٍل عقلٍّ وفق قواعد  الكون وأفالكه، بل خلق أجزاءه بشكٍل يجعل معظمها مستعدًّ

هندسيّة، وهنا أقحم مفهوم الرضورة إلثبات رأيه]]]، لذلك قّسم العلل ضمن نوعني، هام علل إلهيّة 

وعلل رضوريّة نشأت تبًعا للرضورة التي اقتضت وجودها عىل أرض الواقع؛ حيث استعان اإلله بها 

لتحقيق مقاصده، لكّنها ذات تأثري فرعي، أي أّن دورها ثانوي وليس أساسيًا.

استناًدا إل ما ذُكر ينبغي لنا اعتبار العلل الكونيّة عىل نوعني: إلهية ورضورية، ومن ثّم ال بّد من 

]1]. تيودور جومربس: متفكران يوناين )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية محّمد حسن لطفي، الجزء الثاين، إيران، طهران، منشورات 

خوارزمي، ص 949. 

[2[. Hankinson, R. J. 1998. Cause and Explanation in Ancient Greek thought, Clarendon press, p. 108. 

]3]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 6، ص 1841 - 1855. 

]4]. م.ن، ص 1861. 
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اإلذعان إل أّن الدمييورغوس ليس مبسوط اليد يف الخلقة، بل أحيانًا يواجه عقبات تفرضها عليه 

الرضورة، بحيث ال يبقى له خيار يف اتّخاذ القرار الذي يريده، ومثال ذلك ما ذكر يف الفصل 75 

الذي أشار فيه إل أّن اإلنسان خالل خلقته يواجه مفرتق طرق لكونه يخرّي بني أن يصبح كائًنا سيئًا 

طويل العمر أو كائًنا محسًنا لكن بعمر قصري. اآللهة عندما تتداول هذا املوضوع فيام بينها فهي 

تؤيّد الخيار الثاين، لكن كام ذكرنا فااللدمييورغوس ليس هو فقط صاحب القرار الحتمي يف هذا 

الكون، بل هناك رضورة تساهم يف اتّخاذ القرار. 

الرضورة اقتحمت ذهن أفالطون، بحيث أناطها إل وظائف كونيّة هاّمة بعد أن استحوذت عىل 

»اآلن حان  والتحليل كام يل:  للبحث  أو دون قصد، وقد طرحها  بقصد  رمّبا  الفكرية،  منظومته 

الوقت ألن نسلّط الضوء بالرّشّح والتحليل عىل اآلثار الناجمة عن الرضورة الحتمية. نشأة الكون 

عبارة عن امتزاج بني ذينك اإلثنني؛ إذ ال بّد من تأثري العقل والرضورة يف هذا املجال، لكن مع ذلك 

فالعقل كان حاكاًم عليها بحيث أرغمها عىل أن تخلق معظم أجزاء الكون بأفضل شكل؛ لذا بعد أن 

هزمت من قبله تبلور الكون عىل هذه الهيئة. 

علّة  إل وجود  اإلذعان  من  له  محيص  حقيقتها ال  الكون عىل  نشأة  كيفيّة  بيان  يريد  من  إًذا، 

عشوائيّة غري هادفة فوضوية أثّرت يف هذا املضامر«]]].

هذا العنرص الذي راود هاجس أفالطون مل يكن اعتباطيًّا، بل له أهّميته وتأثريه يف منظومته 

فيها، وماّم ذكر يف حوار بروتاغوراس:  التي ذكر  الفصول  الفكريّة، وهذا ما تشهد عليه جميع 

القوانني: »حتّى  التحّرر ماّم تفرضه الرضورة عليها«]2]. وذكر يف حوار  »حتّى اآللهة ال ميكنها 

من  املقصود  بيان  إل  تطرّق  الفقرة  هذه  وضمن  الرضورة«]3]،  بوجه  الوقوف  ميكنه  ال  الله 

الرضورة مشريًا إل نوعني منها، ثّم ذكر عقيدته يف هذا املضامر قائالً: »الطبيعة لها رّب« و»لو 

أّن اآللهة وأشباهها مل تدرك الرضورات، فهي تعجز عن إدارة شؤون البرش«]]]. 

الجدير بالذكر هنا لدينا مفهوم آخر إل جانب أو يف موازاة الصورة ذات الطابع السلبي للرضورة 

املذكورة يف كتاب طياموس )أسطورة الخلق(، وهذا املفهوم منبثق من استنتاج ذي طابع إيجايب. 

املتألألة  األشعة  فيها  تتالحم  نقطة مرشقة  »هناك  الجمهورية:  كتاب  ذكر يف حوارات  كذلك 

]1]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، دوره، ص 1861. 

]2]. م.ن، ج 1، ص 112. 

]3]. م.ن، ج 7، ص 2263. 

]4]. م.ن، 2264. 
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مع بعضها، وأسطوانة الرضورة معلّقة فيها بحيث تدير شؤون جميع األفالك«]]]. نستشّف من هذا 

النظام  لزعزعة  سببًا  تعّد  الخلق(  )أسطورة  طياموس  كتاب  يف  مفهومها  وفق  الرضورة  أّن  الكالم 

الحاكم عىل الكون، حيث باتت عقبًة أمام الدمييورغوس اإلله الذي خلق العامل املاّدي وجعلته 

عاجزًا عن تحقيق رغباته، لكّنها حسب املفهوم الذي أشري إليه يف كتاب الجمهورية ذات طابع 

إيجايب لدرجة أنّها قريبة جًدا من الخري]2]. 

كام أّن العقل له دور يف خلقة الكون كذلك الرضورة ساهمت يف ذلك برأي أفالطون،]3] واألهم 

من ذلك تأكيده عىل أنّها املرتكز األسايس لكّل نظريّة تُطرح عىل صعيد بيان خلقة الكون ويف بيان 

علّة الفوىض املوجودة فيه، حيث استند إليها كعنرص مستقل يف موازاة العقل؛ لذا حينام نحلّل 

بتناقضات،  برأيه محفوفة  الحديث عن هذا املوضوع نجد الرضورة  فيها إل  التي تطرّق  عباراته 

بحيث تصبح أحيانًا يف موازاة العقل وتشاركه ضمن عمليّة الخلقة، ويف أحيان أخرى تكون عقبًة 

أمامه وأمام خالق الكون املاّدي )الدمييورغوس( فتعرقله وتجعله يخفق يف مقاصده، لذلك يبذل 

قصارى جهده يك يجعل كّل يشء خريًا وصالًحا. 

الباحث يوهانسن ضمن مساعيه الرامية إل وضع حّل لهذا التناقض ذكر تربيرين خالصتهام ما يل: 

]( الرضورة التي يعتمد عليها العقل باعتبارها علّة تشاركه يف تحقيق مقاصده. 

2( الرضورة التي ال تتناسب مع حكم العقل باعتبارها عقبًة تحول دون تحقيق أهدافه. 

بناًء عىل ذلك لدينا نوعان من الرضورة تتبلوران ضمن نوعني من العلل، هام رضورة مبثابة علّة 

 necessity as( ورضورة مبثابة علّة مشاركة مع العقل )necessity as wandering cause( فوضويّة

contributory cause( وهذه األخرية عبارة عن وصف للرضورة يف الحقيقة حيث يسّخرها العقل 

لتحقيق الخري يف عامل الوجود، بينام العلّة الفوضويّة عبارة عن وصف للرضورة التي ال تكرتث 

لعواقب ما يحدث بسببها؛]]] إال أّن أفالطون يف كتاب الجمهورية صّورها بنحو آخر ضمن الفصل 

558 الذي تحّدث فيه عن الرغبات الرضورية وغري الرضورية]5]. 

نستشّف ماّم ذكر أّن الرضورة برأي أفالطون عبارة عن عنرٍص أسايسٍّ ومؤثٍّر وليست مجرّد وسيلة 

]1]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 4، ص 1280. 

[2[. Chlup, Radek. 1997. Two Kinds of Necessity in Plato`s, dialogues, folia philological, 120 )3 / 4(, p. 208. 

]3]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 6، ص 1861. 

[4[. Johansen, Thomas kjeller. 2008. Plato s Natural Philosophy. Cambridge University press, p. 93. 

]5]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، ج 4، ص 1195. 
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لتربير ما يحدث يف الكون، لذا إن اعتربناها يف هذا السياق مجرّد تربير محض نكون قد قلّصنا 

نطاق تأثريها وقلّلنا من قدرتها الحقيقيّة. 

رؤية هذا الفيلسوف املشوبة بالرّشك والتي أقحمها يف مباحثه اإلبستيمولوجية واألنطولوجية 

تتجىّل بوضوح ضمن مسألة الرضورة التي اّدعاها، حيث طرحها كعلٍّة أساسيٍّة برصيح العبارة عندما 

تطرّق إل بيان العلل الكونيّة رغم أنّه اعتربها علًّة ألموٍر فرعيٍّة ثانويّة وليست أساسيًّة؛ ألّن عباراته 

تدّل بوضوٍح عىل اعتقاده بامتزاج خلقة الكون وعدم ارتكازها عىل مسبٍّب واحٍد باعتبار أّن العقل 

والرضورة كالهام رشيكان يف ذلك، حيث أناطها دوًرا مصرييًّا. 

ا للمعرفة؛ إذ قال: »دون  فضالً عاّم ذُكر فقد اعتربها عىل الصعيد اإلبستيمولوجي مصدًرا هامًّ

هذا التفسري نعجز عن معرفة العلل األول التي هي املوضوع األسايس لدراساتنا وبحوثنا الدينيّة، 

كذلك نبقى عاجزين لو مل نعتمد عليه بنحٍو ما«]]]. 

هذه اإلشكاليّة يسهل حلّها إل حّد ما لو تتبّعنا اآلراء والفرضيات املوجزة والهامة التي تبّناها 

الكثري من الباحثني املختصني بنظريات أفالطون، حيث أكّدوا عىل أنّه ال يّدعي كون الخلقة بجميع 

أشكالها ناشئة من العدم، فاإلله الخالق للكون املاّدي )الدمييورغوس( يواجه أحيانًا أشياء موجودة 

مسبًقا عىل ضوء وجود العنارص األربعة النار واملاء والرتاب والهواء والتي هي البنية األساسيّة لعامل 

الوجود. 

يف الفصلني 53 و 56 من حوارات كتاب الطياموس )أسطورة الخلق( نجد عبارات تدّل برصاحة 

عىل عدم مساهمة اإلله الخالق يف مسألة التكوين وحدوث أشياء خارجة عن نطاق العقل؛ ألّن 

الوجود السابق للكون )pre – cosmos( ال وجود للعقل فيه عىل اإلطالق،]2] وعىل هذا األساس 

اقتضت الظّروف الحاكمة حدوث الفوىض يف عامل الخلقة، وهذا التربير يف الحقيقة جعله قادًرا 

عىل تنزيه العقل والتأكيد عىل أنّه وازع للخري املحض قدر املستطاع، لذلك قال: »ليس من الحري 

بنا بتاتًا اّدعاء يشء غري الخري يف الذات اإللهية وتصور أنّها مصدر للرّشّ واالنحراف«.]3] 

إًذا، ينبغي لنا وفق هذه الرؤية بيان طبيعة املوقف الذي اتّخذه هذا الفيلسوف اإلغريقي تجاه 

مسألة الرّشّ ومعرفة املصدر الذي يوعزه إليه، حيث سنوّضح ذلك ضمن املبحث التايل. 

]1]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ص 1891.  

[2[. Jelinek, Elizabeth. 2011. Pre-cosmic Necessity in Plato s Timaeus. Apeiron, 44, p. 289. 

]3]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 4، ص 945.  
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ثانًي�ا: الّشّر 
من خالل تتبّع آراء أفالطون نالحظ أنّه مل يسع مطلًقا إل إنكار وجود الرّشّ يف عامل الوجود، 

بل بذل كّل ما بوسعه لطرح فرضيّة عقليّة لتربيره، وكام أرشنا يف حديثنا عن املـثُل ومسألة الخري 

فقد أكّد برصيح العبارة عىل وجود الرّشور وبعض النواقص يف عاملنا والتي هي بطبيعة الحال ال 

تتناسق مع الخري والتعايل والكامل واالستقرار، لذلك طرح تساؤالً مضمونه: لو أّن الخالق قصد 

تحقيق هذه املبادئ السامية، فام السبب إذن يف وجود نقص ورشور يف عامل الخلقة؟ وعىل هذا 

 ، األساس قال برصيح العبارة: »نالحظ يف الكون الكثري من األشياء التي ترتاوح بني الخري والرّشّ

وبالرغم من أّن الّنوع األّول أكرث من الثاين، لكن ال بّد لنا من اإلذعان بوجود رصاع دائم بينهام«]]]. 

والحكومة  اإلنسان  هي  مجاالت  ثالثة  ضمن  تتجىّل  الرّشور  أّن  اّدعى  االستنتاج  هذا  عىل  بناًء 

والكون، وهذا التجّل إّما أن يكون ظاهريًا أو باطنيًا؛]2] واستدّل عىل ذلك بكون املعاناة واملرض 

يتجلّيان يف نطاق اإلنسان، والحروب تتجىّل يف الحكومات، والزالزل والرباكني تتجىّل يف الكون. 

نستنتج من هذا الكالم أّن الرّشّ يتبلور يف ذات املجاالت التي تعّد مضامًرا للخري أيًضا. 

أنّه تطرّق إل مسألة الرّشّ يف مختلف آثاره لكن مل يطرحه كنظريّة مفّصلة  الجدير بالذكر هنا 

أنّه  لنا  يتّضح  التي سنذكرها  األمثلة  مؤلّفاته،]3] وضمن  من  أّي  موّحد يف  مبحث  ومستقلّة ضمن 

اعترب أسوأ أنواع الرّشّ تتبلور يف انحرافات اإلنسان األخالقيّة، ففي كتاب الجمهورية ضمن الفصل 

3]6 تطرّق إل الحديث عن املعايص التي ارتكبها الناس يف حياتهم السابقة وقال إنّها أصبحت 

سببًا لعقابهم ومعاناتهم،]]] ويف الفصل 379 أكّد برصيح العبارة عىل عدم وجود أّي دور لآللهة يف 

حدوث الرّشور واملآيس يف عامل الوجود لدرجة أنّه وّجه نقًدا الذًعا ألشعار هومريوس التي اّدعى 

بّد أن نوّضح املوضوع بشكل آخر، وذلك  الرّشّ للبرش، حيث قال: »ال  بإيجاد  فيها تعّمد اآللهة 

بأّن الذين تعرّضوا للرّش كانوا منحرفني بحيث تسبّبوا مبا حّل بهم من مآيس، فقد كانوا مستحّقني 

للعقاب الذي يخلّصهم من معاناتهم«]5]. 

ويف الفصل 900 من حوار القوانني اعترب العقالنيّة واملعرفة والصرب والفضيلة رشوطًا كامليًّة 

]1]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 7، ص 2372. 

[2[. Bury, R. G. 1952. Plato and the problem of Evil, proceedings of the Cambridge philological 

society, 1, p. 32. 

[3[. Chilcott, C. M. 1923. The Platonic Theory of Evil. The classical quarterly, 17 )1(, p. 27. 

]4]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 4، ص 1276. 

]5]. تيودور جومربس، متفكران يوناين )باللغة الفارسية(، م.س، ص 945. 
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تتّصف اآللهة بأرقى صورها، يف حني أّن الصفات الذميمة قرصها عىل البرش لكونها ال ترسي إل 

عامل اآللهة عىل اإلطالق؛]]] ويف هذا السياق تطرّق إل الحديث عن الرّشور الطبيعية أيًضا؛ إذ أشار 

يف الفصل 6]5 من كتاب الجمهورية إل أّن الحوادث املدّمرة ترجع إل إحدى الحقب الزمنيّة 

باعتبارها نوًعا من الحتميّة التأريخيّة]2]. 

أدلّة  بّد من طرح  الرّشور والنقص يف الكون ال ميكن تربيرهام مبا ذكر بطبيعة الحال، بل ال 

موّجهة يستحسنها العقل، ويف هذا السياق أرشنا إل الدمييورغوس ضمن بيان تفاصيل الرضورة 

التي قصدها أفالطون وال سيام يف حوارات الطياموس )أسطورة الخلق(، حيث اعتربه إلًها خالًقا 

الرياضية يف كون فوضوي وجوده سابق،  انتظام املسائل  يُشابه  أفاض عىل الكون نظاًم وتناسًقا 

وهذا الّنظم طبقه وفق أمنوذج ثابت ودائم، ومن هذا املنطلق صرّيه كونًا )cosmos( منتظاًم وجميالً. 

مواضيع الطياموس ميكن تلخيصها ضمن ثالثة محاور أساسية هي كالتايل: 

املحور األّول: ما ذكره ضمن الفصول 29 إل 7] من إنجازات حّققها العقل. 

املحور الثاين: ما ذكره ضمن الفصول 7] إل 69 بخصوص الرضورة ومدى تأثريها يف عامل 

الخلقة. 

املحور الثالث: ما ذكره ضمن الفصول 69 إل 92 حول اشرتاك العقل والرضورة يف عملية الخلق. 

الجدير بالذكر هنا أّن مصطلح الدمييورغوس )Demiurge( مل يقترص ذكره عىل الفصل الثامن 

والعرشين من حوارات الطياموس، بل نجده يف آثار أفالطون األخرى ضمن مباحث مختلفٍة أشار 

فيها إل وظائف متنّوعة يقوم بها هذا اإلله الخالق وقد عرّفها بأساليب عديدة ضمن تعاريف عّدة، 

ومن جملة ذلك ما يل: حوارات غورغياس الفصل 55]، حوارات الندوة الفصل 88]]، حوارات 

الجمهورية الجزء السادس، الفصل 507 وقد تضّمن هذا الفصل فكرًة فحواها ارتباط الدمييورغوس 

)اإلله الخالق للكون املاّدي( مبسألة الخلقة ومساهمته يف تزيني السامء، لكّنه يف حوارات رجل 

بنحٍو  يقارب  إيجاد نظم للحركة غري املنتظمة، وهذا املدلول  أنّه لعب دوًرا يف  أكّد عىل  الّدولة 

ما املعنى الذي قصده لهذا اإلله ضمن حوارات الطياموس؛ ففي هذه الحوارات وضمن الفصل 

الطياموس  الوالد، لكّنه ضمن حوارات  الدمييورغوس واإلله  بالتحديد أشار إل عامل ذكره   273

ذكر تفاصيل أكرث حول طبيعة الدمييورغوس، لذا لو دقّقنا يف املواضيع املذكورة ضمن الفصول 

]1]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 7، ص 2364. 

]2]. م.ن، ج 4، ص 1174 - 1175. 
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27 إل 0] من هذه الحوارات فإنّنا نستنتج منها معلومات تفيدنا بأوصاف أكرث شموليًّة له ونعرف 

مدلول مفهومه بوضوح أكرث ضمن عبارات ذات مضاممني ملفتة للنظر. 

ميكن اعتبار الفصول 27 إل 29 من هذه الحوارات بأنّها مقّدمة ومتهيد للبحث لكونها تتضّمن 

مفاهيم ما ورائيّة أساسيّة وارتكازيّة مثل الوجود والخلقة واالفتقار إل العلّة وحدوث الكون وعدم 

إمكانيّة وصف الخالق. 

الفصول 29 إل ]3 ذكرت فيها أصول ومبادئ حاكمة عىل الكون بأسه ومن جملتها أّن الكون 

خلق بأفضل وأتّم شكل نظرًا لكامل اإلله الذي خلقه. 

الفصول ]3 إل ]3 تطرّق فيها إل األصول واملبادئ الطبيعية الفيزيائية الحاكمة عىل الكون، 

أي بنيته املاّدية، فضالً عن ذلك فالفصل ]3 بالتحديد أكّد فيه عىل وجود روح كامنة يف هذا الكون 

اعتربها مظهرًا وتجلّيًا لإلله. 

التي تصّنف يف املرتبة  الشابّة  اآللهة  الدمييورغوس مع  فيه  2] تضّمن حواًرا تحّدث  الفصل 

الثانية بعبارات واضحة وجّذابة؛ حيث اعترب نفسه فيها والًدا لها ومرشفًا عليها وأخربها بأنّه هو الذي 

خلّدها يف عامل الوجود، وحينام منعن الّنظر بهذا الحوار نالحظ أّن االزدواجيّة الفكريّة األفالطونيّة 

تتبلور بهيئٍة الهوتيٍّة منطقيٍّة، فقد أشار إل السبُل الكفيلة التي ميكن االعتامد عليها لتجاوز بعض 

املسائل الهامة ذات املداليل املزدوجة مثل الخلود والفناء. 

ال شّك يف أّن الدور الفاعل للخالق والذي يتبلور ضمن االعتقاد بوجود تدخل مؤثّر وإرشاف 

عىل مجريات األحداث يف عامل الوجود، ليس منبثًقا من اإلميان بتعاليه واستقراره وكامله بصفته 

السياق عىل رضورة  هذا  أفالطون يف  أكّد  فقد  والصالح،  الخري  قوامها  كونيٍّة  دولٍة  حاكاًم عىل 

املاّدة  عامل  يف  نفوذه  بسط  عىل  القابليّة  له  الذي  بالدمييورغوس  يتمثّل  مقتدر  عنرص  وجود 

واإلرشاف التاّم عىل مجريات األحداث التي شهدها أسالفنا ونشهدها نحن أيًضا فيه. 

إًذا، هو إله خالق قادر عىل إيجاد نظم يف عامل الوجود، وهذه امليزة تتجّسد ضمن أفعاله لكونه 

أفعاله  يشابه  بنحو  أن يحدث كّل يشء  الحسد ويرغب يف  منزًّها من جميع أشكال  خريًا محًضا 

وينسجم مع مقاصده]]]. 

ومن جملة استنتاجات أفالطون حتميّة وجود رشور ونواقص يف عامل الوجود، حيث أكّد عىل 

]1]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 6، ص 1839. 
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من  مّدعى  ورفض  منها  الله  نزّه  ذاته  الحني  يف  لكّنه  الواضحة،  الحقيقة  هذه  إنكار  إمكانيّة  عدم 

يسندها إليه. ال شّك يف أّن هذا الرأي يف غاية األهميّة وال ميكن ألّي فيلسوف تجاهله؛ إذ ال بّد من 

وجود شخص أو يشء يتسبّب بحدوث رشور أو طروء نواقص يف هذا الكون؛ ومن هذا املنطلق 

مل يجد أفالطون محيًصا من اللّجوء إل فكرة الرضورة، فقد أناط األمر إليها مؤكًّدا عىل أنّها هي 

التي اقتضت ما تواجهه املخلوقات من رشور وما تعانيه من نواقص. 

ثالًثا: هللا والضرورة يف فكر أفالطون )شرك جلي( 
ميكن تشبيه فكر أفالطون ببحر تتالطم فيه أمواج أفكار ورؤى فلسفيّة متنّوعة؛ حيث نلمس فيها 

انعكاسات آلراء ونظريات جميع الفالسفة اإلغريق الذين سبقوه،]]] لكّنه رغم ذلك يعترب الوريث 

تفنيد  بينهام لكونه عجز عن  بنحٍو ما، وقد جمع  تيارين فكريني فلسفيني متعارضني  األّول ألهم 

أنّه وجد نفسه أمام نظريات هرياقليطس التي أكّدت  الباحثون  أحدهام إلثبات اآلخر؛ حيث يرى 

عىل أّن عامل الوجود قوامة الحركة والتغيري بشهادة حواسنا، لذلك نلمس هذه الرؤية يف آثاره إل 

العقليّة عىل  نزعته  ناحية أخرى حّفزته  الشهري؛]2] ومن  الفيلسوف اإلغريقي  آراء هذا  جانب سائر 

تبّني نظريات الفيلسوف بارمينيدس؛ إذ تركت تداعياتها بوضوح يف كافّة آثاره الفكرية ومبا يف ذلك 

حوار الثئیتتس الذي تحّدث فيه سقراط عن هذا الفيلسوف باحرتام وتقدير. 

نلمس يف مختلف آثار أفالطون الفلسفية مساعي للتلفيق بني آراء هرياقليطس التي اعترب فيها 

عامل الظواهر مبثابة مضامر ألحداث متنوعة، وآراء بارمينيدس الذي تبّنى فكرة كون الحقيقة واحدة 

ال يطرأ عليها أدىن تغيري؛]3] وقد وّضح الباحث هربرت هذا األمر بعبارة مقتضبة كام يل: »لو قمنا 

بتطبيق صريورة هرياقليطس ضمن أنطولوجيا بارمينيدس نستنتج منها رؤى أفالطونية«.]]] 

نستنتج من جملة ما ذكر أّن رؤية أفالطون تتّسم بازدواجية من أساسها، وقد سعى يف الكثري من 

نشاطاته الفكرية إل التغطية عىل التداخل املوجود بني الحس والعقل املحض؛ وهذه االزدواجيّة 

 ، الخري والرّشّ آثاره وال سيام عىل صعيد مباحث  آرائه ويف شتّى  للعيان ضمن مختلف  ملحوظة 

والوحدة والتعّدديّة يف عاملي العقل واملاّدة، وما إل ذلك من مفاهيم متعارضة الداللة. 

[1[. Findlay, J. N. 2007. Notes on Plato’s Timaeus. The Philosophical forum, 38 )2(. p. 162. 

]2]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 6، ص 1852. 

[3[. Hare, R. M. 1996. Plato. Oxford University Press. p. 12. 

]4]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، ص 941. 
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الهدف الذي رام أفالطون تحقيقة من وراء تبّني رؤية الهوتيّة مزدوجة هو التأكيد يف إحداهام 

عىل الثبوت واالستقرار يف عامل الخلقة، واالعتامد عىل األخرى لتربير وجود الرّشّ والنقص فيه، 

دينيّة،  فكريّة  مبادئ وأصول  املوجود يف عاملنا عىل ضوء  الخلل  بيان حقيقة  إل  أنّه سعى  أي 

وقد رّصح بهذه الرؤية ضمن أحد حواراته الهاّمة ضمن أسطورة الخلق )الطياموس(، إذ أشار فيها 

بكّل رصاحة إل أهمية الخلود والفناء يف عامل الخلقة]]] مؤكًّدا عىل أنّهام مؤرّشان واضحان لألمر 

اإللهي وغري اإللهي. 

وضمن تسليطه الضوء عىل مسألة الرّشّ افرتض من جهة وجود إله يجّسد الخري املحض يف 

والرأفة عىل مخلوقاته، ومن جهة أخرى  ذاته سوى اإلحسان  بحيث ال وجود يف  الوجود،  عامل 

ا من تبّني رؤيًة  افرتض وجود عامل يطغى عليه الرّشّ بكّل وضوح؛ وعىل هذا األساس مل يجد بدًّ

قوامها ازدواجيّة عامل الخلقة طرفها األّول هو الله الخالق الذي يتمثّل عىل هيئة خري متعاٍل ضمن 

ما وصفه بالدمييورغوس، وطرفه اآلخر هو الرضورة التي اّدعاها، وماّم قاله يف هذا السياق: »كّل 

خري مصدره الله فقط، لذا ال بّد أن نبحث عن السبب يف حدوث الرّشّ ضمن مصدر آخر غريه«.]2] 

إل جانب تبّني هذا الفيلسوف اإلغريقي آراء معرفيّة تتقّوم عىل ازدواجيّة يف داللة املفاهيم 

األنطولوجيّة  مباحثه  مفهوميّة يف  ازدواجيّة  هناك  اإلبستيمولوجيّة،  مباحثه  فيها ضمن  املطروحة 

أيًضا هدفها التنسيق بني حقائق عاملي املعقوالت واملاّديات،]3] ناهيك عن وجود هذه الرؤية يف 

توجهاته الالهوتيّة وال سيام عىل صعيد الخري واملـثُل واإلله، حيث اعترب هذه املفاهيم مصدًرا 

أساسيًا للخري والجامل فحسب معتربًا إيّاها يف مقابل الرضورة التي تعّد وازًعا يف حدوث الرّشّ 

وكّل ما فيه من مصائب ومشاكل جّمة. 

هناك مالحظة جديرة بالذكر يف هذا املضامر، وهي أّن حوارات الطياموس التي يتجىّل فيها 

التي دّونها يف مرحلة  كّل من الدمييورغوس والرضورة بكّل وضوح وتفصيل تعّد من آخر اآلثار 

شيخوخته،]]] كذلك دّون حوارات القوانني خالل هذه املرحلة من حياته، وهذا يعني أنّه دّونهام 

يف فرتة نضوجه العقل حينام أصبح صاحب فكر يتّسم بواقعيّة أكرث ويف الحني ذاته تشاؤم أكرث 

]1]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 6، ص 1852. 

]2]. م.ن، ج 4، ص 944. 

]3]. فردريك كوبلستون، تاريخ فلسفه )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية سّيد جالل الدين مجتبوي، الجزء األّول )بالد اإلغريق وبالد 

الرومان(، إيران، طهران، منشورات العلم والثقافة، منشورات رسوش، 1989م، ص 181. 

[4[. Sienkewicz, Thomas J., and Monmouth College IL. 2007. Ancient Greece, salem press. p. 670 - 871. 
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ا من  لكونه أكّد بكّل ما أويت من قّوة عىل وجود الرّشور والنقص يف عامل الخلقة ومن ثّم مل يجد بدًّ

اللجوء إل طرح مفاهيم مزدوجة املدلول. 

نستنتج ماّم ذكر أّن أفالطون اعتقد بوجود إله منزّه من جميع أشكال الرّشّ والّنقص ضمن عامل 

زاخر بهام، بحيث ال ميكن ألحد إنكار هذه الحقيقة عىل اإلطالق، وامللفت للنظر هنا أنّه رفض 

إّما أن يكون الرّشّ عقابًا من  نسبتها إل إله الخري املتعايل بأّي نحو كان، ومن هذا املنطلق قال 

جانب اآللهة بغية إنقاذ املذنبني من املعاناة املطبقة عىل حياتهم؛]]] أو أنّه نتيجة ملا اقرتفوا من 

؛ ألنّه ال يستويف كّل  معايص يف حياتهم السابقة،]2] لكّنه مع ذلك مل يكتِف بهذا التربير ملسألة الرّشّ

جوانب املوضوع من حيث الكم والّنوع، فهو متنّوع ال ميكن حرصه مبا ذكر، لذلك طرح مفهوم 

الرضورة باعتباره عنرًصا مستقالً ومؤثّرًا يف عامل الخلقة؛ إذ لوال ميزته هذه ملا استطاع الصمود أمام 

إرادة الخري األعال، وهذا األمر  القابليّة عىل بلورة أمور تتعارض مع  له  العقل والخري وملا كانت 

دعاه ألن يعترب بعض الرّشور رضوريّة وال محيص منها؛ أي أنّه بّررها يف رحاب الرضورة معتربًا أّن 

اللّجوء إل هذا التربير يعّد وازًعا لرسوخ االعتقاد بكون اإلله خريًا محًضا ال يشوبه أّي سوء وخلل 

مهام كان شكله. 

الرّشّ وكّل نقص وخلل يف عامل الوجود من  أنّه حاول تربير وجود  الواضح يف آراء أفالطون 

خالل طرح فكرة الرضورة، لكّنه زّل يف هذا املضامر ووقع يف فّخ الرّشك الذي مل يكن يف منأى 

عنه يف بادئ مسريته الفكريّة؛ إذ ميكن اعتباره بنيًة أساسيًّة يف منظومته الفكريّة لدرجة أنّه بقي معه 

وتبلور ضمن آرائه بأساليب متنّوعة. 

]1]. أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 4، ص 945. 

]2]. م.ن، ص 1276. 
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مغالطة في جمهورّية أفالطون
التأسيس النظري ضد النت�اجئ الواقعّية

[[[
ديفيد ساكس]*[

تتفيَّأ هذه الورقة الربهان بأّن استنتاجات أفالطون ال عالقة لها مبا يرْشع ـ  ويهدفـ   إىل تأسيسه. 

وهذه املغالطة التي يضعها الباحث الربيطاين »ديفيد ساكس« يف إطار إشكالّية الالّعالقة تدّمر 

برأيه الحّجة الرئيسّية لكتاب الجمهوريّة التي هي نتيجة لعدم وجود صلة بني مفهومني للعدالة 

عند الحكيم اليوناين. كام يحاول أن يُبنّي كيف إّن أفالطون كان ينظر باستمرار إىل دفاعه عن 

العدالة عىل أنّه دفاٌع يتّم من منظور تأثريات العدالة فقط. ثم يدّقق باملغالطة بالتفصيل. ويحاول 

اإلجابة بإيجاٍز عن السبب الذي دفع أفالطون إىل ذلك النحو.

املحرر

مييل الكتّاب الحديثون يف كتاباتهم عن كتاب »الجمهورية« ألفالطون إل االمتناع عن املناقشة 

التفصيليّة للحّجة حول العدالة والسعادة، وهي الحّجة الرئيسيّة لهذا العمل. يف العقود املاضية، 

الرجال  أّن  أي  والسعادة،  العدالة  عالقة  حول  أفالطون  الستنتاجات  قليلٌة  تقييامٌت  هناك  كانت 

العادلني أكرث سعادًة من الرجال الظاملني، وأنّه كلاّم كان الرجل أكرث ظلاًم، كلاّم كان أكرث بؤًسا. 

ومن الّنادر أيًضا حتى اليوم املحاوالت للتحّقق بشكٍل نقديٍّ من الحّجة التي توّصل بها أفالطون 

إل تلك االستنتاجات.

*ـ ديفيد ساكس ـ أستاذ الفلسفة يف جامعة هوبكرث ـ اململكة املّتحدة.
 .A Fallacyin in plato Republic :ـ العنوان األصل للمقالة

ـ  املصدر: The Philosophical Review، Vol. 72، العدد 2 )نيسان 963](، ص]]]-58].

.http://www.jstor.org/stable/2183101 :ثابت URL ـ عنوان

ـ ترجمة: فؤاد حيدر أحمد.
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مفهوما العدالة
 dialogues( »أو »حوارات التفنيد )aporetic( »مثل الحوارات األخرى التي سميت »تشكيكيّة

of refutation(، تنتهي الجمهوريّة يف الكتاب األّول بإقرار »سقراط« )Socrates( بالجهل؛ حيث 

جعله أفالطون يقول وألنّه ال يعرف ما هي العدالة، فهو ال يستطيع أن يعرف ما إذا كانت هي فضيلة، 

وما إذا كان صاحبها سعيًدا أم ال. من املحتمل أن ترتك كلامت »سقراط« )Socrates( األخرية يف 

الحوارات  عن   )Robinson  Richard( روبنسون«  »ريتشارد  ـ كام الحظ  انطباًعا   األّول  الكتاب 

األّوليّة ككل ـ  أّن »سقراط« )Socrates( يعتقد أنّه ال توجد حقيقة من أّي نوٍع حول أمٍر مجهوٍل 

نسّميه فرضيًّا )x( ميكن معرفتها قبل أن نعرف ماهيّة )x(. ومع أّن »سقراط« )Socrates( كام يالحظ 

عىل  اإلجابة  ألولويّة  حدود  أّي  أبًدا  يضع  ال  أيًضا  فإنّه  الواقع،  يف  مطلًقا  هذا  يقل  مل  روبنسون 

أسئلة النموذج »ما هو )x(؟« ونتيجة لذلك، هناك مشكلة عاّمة يف محاورات التفنيد؛ هل تتضّمن 

تأكيداٍت معيّنة لعقيدة جاء بها أفالطون؟ وهكذا، ففي الكتاب األّول من الجمهوريّة، يديل »سقراط« 

)Socrates( بترصيحاٍت مختلفٍة حول العدالة. هل قصد باعرتافه الرصيح بجهله أن يشكِّك بهم 

جميًعا؟ من املؤكّد أنّه ال شّك يف أّن هناك اّدعاًء ضمنيًّا مراًرا وتكراًرا، وهو اّدعاء اعترُب أمرًا مفروًغا 

حقة من كتاب الجمهوريّة، وهو موجود بفرضيّة مسبقة يف الهيكليّة العاّمة لكتاب  منه يف الكتب الالَّ

الجمهورية: أعني ما إذا كان ينبغي للمرء أن يعيش حياًة عادلًة أو غري عادلٍة يتّم تقريره من خالل 

متييز أّي حياة هي أكرث سعادة. ولكن من أجل تقييم الحّجة الرئيسيّة لكتاب الجمهورية، ال غنى عن 

إدراك أّن هذا االّدعاء ال ميكن فهمه بالطريقة نفسها طوال الوقت؛ ال ميكن ذلك بسبب مفهومي 

العدالة يف كتاب الجمهورية. سأطلق عىل األّول اسم »املفهوم املبتذل للعدالة«، أّما الثاين فأطلق 

عليه اسم »املفهوم األفالطوين«.

أّواًل: املفهوم املبت�ذل للعدالة
قبل نهاية الكتاب الرّابع من كتاب الجمهوريّة، وعىل نحٍو مبارٍش بعد العرض األّول لـ»املفهوم 

»سقراط«  يقول  للعدالة«.  املبتذل  »املفهوم  أسّميه  ملا  مهّم  نّص  يوجد  للعدالة«،  األفالطوين 

خالل  من  متاًما...  قناعتنا...  تأكيد  »ميكننا.....   :Glaucon »جلوكن«  إل  متحّدثًا   )Socrates(

تطبيق... اختبارات مبتذلة عليها«. »ما هي هذه اإلختبارات؟« »عىل سبيل املثال إذا طُلبت إجابة 

عىل السؤال املتعلق بتلك املدينة والرجل الذي كانت والدته وتربيته متناغمة معها، سواء كنا نعتقد 

أن مثل هذا الرجل، املؤمتن عىل وديعة من الذهب أو الفضة، سيحجبها ويختلس؛ من تتصّور 
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مختلف؟«  نوع  من  رجاٍل  من  أكرث  الطريقة  بهذه  للترصّف  ميّااًل  الرجل سيكون  هذا  بأّن  سيعتقد 

الجواب: »ما من أحد سيفعل ذلك«. ألن يكون بعيًدا عن انتهاك املقّدسات والرسقة وخيانة الرّفاق 

يف الحياة الخاّصة أو الحياة العامة للدولة؟.. وأضيف إل ذلك، أنّه لن يكون غري مؤمن بأّي شكٍل 

من األشكال سواء يف حفظ أداء قسمه أو يف عقود أخرى.... مثل الزنا، أو إهامل الوالدين، أو يف 

حفظ قسمه يف الخدمة الواجبة لآللهة والتي تتعلق بأّي شخص أكرث من هكذا الرجل... وليس 

سبب ذلك يف الحقيقة أّن كّل املبادئ يف داخله تقوم بعملها يف مسألة التحكم تجاه الخارج وتلقي 

التحّكم من الخارج...

وكام يقول أفالطون يف هذا املقطع، فإّن املعايري املبتذلة للعدالة تتمثّل يف عدم اقرتاف أفعال 

من أنواع معيّنة؛ وبالطبع، فإّن الظّلم، حسب املفهوم املبتذل، يتمثّل يف القيام مبثل هذه األعامل. 

أّي شخص آخر ليك  أقّل احتاماًل من  العادل   هو  الرّجل  أّن  أّن أفالطون يفرتض  يُظهر املقطع 

يرتكب أعامل االختالس، أو الرسقة، أو الخيانة، أو انتهاك املقّدسات، أو عدم الوفاء باليمني أو 

بها لآللهة. يعتقد  التي يدين  الزنا، أو إهامل والديه أو اإلعراض عن الخدمة  العقود، أو ارتكاب 

للعدالة،  املبتذل  املفهوم  مع  كونه عىل خالف  من  أكرث  بعيًدا  العادل،  رجله  أّن سلوك  أفالطون 

سوف يجّسد ذلك.

تتّم مشاركة املفهوم املبتذل يف بداية الجمهورية من جانب محاوري »سقراط« )Socrates(: مثل: 

 ،)Thrasymachus( »ثراسيامكوس« ،)Polemarchus( »بوليامركوس« ،)Cephalus( »سيفالوس«

»جلوكون« )Glaucon(، و »أدميانتوس« )Adeimantus(. وبالطبع فإّن هذا ال يعني أّن املفهوم 

املبتذل يستنفد مفاهيم العدالة التي يؤمنون بها، أو أنّهم جميًعا يؤمنون بالترصّف وفًقا لها.

يصف »ثراسيامكوس« )Thrasymachus(، يف 344a 3-b 5، الظلم املحّقق )يف أبشع مستوياته( 

وتشّدد قامئته ألنواع الظّلم عىل األنواع الجسيمة من الفسق وفعل الرّش مثل: سقة معبد، والخطف، 

والنصب، وما إل ذلك )see 348d 5-8(. من وجهة نظر »ثراسيامكوس« )Thrasymachus(، فإّن 

ارتكاب مثل هذه األعامل يعني ارتكاب الظلم؛ وإّن عدم ارتكابها أمٌر رضوريٌّ ليك يكون اإلنسان 

عاداًل. وباملثل، عندما يأيت »جلوكون« )Glaucon( عىل متجيد الظلم، من أجل الحّجة ال غري، 

يجد من املناسب أن يروي قّصة َسلََف »جيجيز« )Gyges(، وهو الرجل الذي أغوى زوجة ملكه، 

أسالف  من  أحد  من  ما  أنّه   )Glaucon( »جلوكون«  اّدعى  ثّم  اململكة؛  واغتصب  امللك،  وقتل 

»جيجيز« )Gyges( ممن متتّعوا بحصانٍة من العقاب كان »سيثابر عىل العدل ويتحّمل أن مينع يديه 
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عن ممتلكات اآلخرين وأاّل ميّسها.. ]لكّنه[ كان سيأخذ ما يشاء حتى من الّسوق ويدخل البيوت، 

ويزين مع من يشاء ويذبح، ويتحّرر من أغالل أيٍّ كان كيفام شاء« )36ob 5- 360c 2( هنا، مرة 

أخرى، قامئة أفعال منصوص عليها عىل أنّها غري متوافقٍة مع العدالة وتتضّمن ظلاًم. يجب التأكيد 

عىل أّن أمثلة األعامل الظاملة كان قد قّدمها محاورو »سقراط« )Socrates( بطريقٍة تُظهر بوضوح 

أنّهم يدركون بأّن ارتكاب أيٍّ منها إمّنا هو ظلم، وأّن عدم ارتكاب أّي منها هو إحقاق للعدالة.

ثانًي�ا: املفهوم األفالطوين للعدالة
بداية  يف   )Adeimantus( و»أدميانتوس«   )Glaucon( »جلوكون«  ُخطََب  أّن  من  الّرغم  عىل 

الكتاب الثاين تعرّب عن املفهوم املبتذل للعدالة، إاّل أّن عنارص املفهوم األفالطوين تبدو بارزًة أيًضا 

فيها. وغالبًا ما أدرك املعلّقون أّن الخطب رضوريّة لفهم كيفيّة تصّور أفالطون للعدالة، وإلدراك ما 

يحاول تأسيسه بشأنها.

قبل خطابه، يسأل »جلوكون« )Glaucon( »سقراط« )Socrates( لو أنّه يرغب حًقا يف إقناعهم 

بأنّه من األفضل عىل أّي وجه أن يكون املرء عادالً من أن يكون غري عادٍل. يتم بعد ذلك إخفاء 

عبارة »يف كّل وجه« من خالل تصنيف »جلوكون« )Glaucon( ألنواع الخري ومناقشته هو وسقراط 

لها. لقد بدا التصنيف كالتايل تقريبًا: أعامل خريٍ تُقّدر من أجل قْدرها بذاتها، وأعامل خري تُقّدر 

من أجلها بحّد ذاتها إضافة للفائدة منها، وأعامل خري تُقّدر فقط لتأثرياتها. الّنوع الثاين من أعامل 

الخري هو األفضل عىل أّي وجه، ويقول »سقراط« )Socrates( إنّه يف حال أّن اإلنسان يريد أن يكون 

سعيًدا، فعليه بالتايل أن ينظر إل العدالة؛ وهذا يعني أن يقّدرها من أجل قيمتها بحّد ذاتها ومن أجل 

آثارها ونتائجها.

إّن استخدام »أفالطون« )Plato( للتعبريات التي ترجمتها تقليديًّا عىل أنّها تعبريات »تُقّدر من 

أجل قيمتها بحّد ذاتها« حرّي القرّاء بشأن الحّجة الرئيسيّة األمر الذي أثار جداًل؛ أّما الصعوبة التي 

تأتّت عن ذلك فهي ما يل: من ناحية، يقول »سقراط« )Socrates( لـ »جلوكون« )Glaucon( أّن 

 )Glaucon( »العدالة يجب أن تُقّدر لقيمتها بحدِّ ذاتها كام يجب أن تُقدر لنتائجها؛ وشّدد »جلوكون

و»أدميانتوس« )Adeimantus( يف خطاباتهام عىل أنّهام يريدان من »سقراط« )Socrates( أن يثني 

عىل العدل يف حّد ذاته )cf. 367c 5-d 5 ;2-363a 1 ;2-358d 1(؛ ومن ناحيٍة أخرى، ففي عموم 

كتاب »الجمهورية« )Republic( The، يحرص »سقراط« )Socrates( نفسه يف محاولة إلظهار أن 

كون املرء عاداًل ينتهي بسعادٍة ومتعٍة لصالح املرء العادل؛ أي أنّه ميتدح العدالة فقط ملا يّدعي 
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الثاين ـ  أخطأ يف  الكتاب  التهمة بأن أفالطون  ـ يف بداية  آثارها. وعليه فقد وّجهت  أنّها بسبب 

فهم املهّمة التي حاول بعد ذلك تحقيقها؛ أي تلك التي َوَعَد فيها بإثبات أّن العدالة جيّدة لذاتها 

وآلثارها، لكّنه ما لبث أن توّجه إل األمور التي افرتض أنّها تتعلّق فقط بآثارها.

للقرّاء املعارصين؛  أفالطون محرّية  يستخدمها  التي  التعبريات  أن تكون  بالفعل  من املحتمل 

لكن تفّحص السياقات التي تستعمل فيها ميكن أن يساعد يف إزالة تلك الحرية. عند وصف الّنوع 

الثالثة ألعامل الخري، يسأل »جلوكون« )Glaucon(، »أال توجد بعض األشياء  األول من األنواع 

التي يجب أن نرغب بتملّكها، ليس لنتائجها ولكن فقط من أجلها بحّد ذاتها، مثل امللّذات غري 

هي  للتو  املقتبسة  الجملة  حينه؟«  يف  الرضا  تتجاوز  أخرى  نتيجة  لها  ليس  التي  واملُتع  الّضارّة 

ترجمة »كورنفورد« )Cornford( الحرّة للغاية لألسطر اإلشكاليّة )357b 4-8(؛ إّن الرتجمة لها ميزة، 

باملقارنة مع الرتجامت األخرى، يف اإليحاء بقّوة بأّن )ac riova( تشري إل األنشطة أو األشياء التي 

تنتج املتعة، وليس املتعة املنتجة. ينبغي أن توحي الجملة التي تبدأ بعبارة »ليس لها نتيجة أخرى« 

إل أّن عبارة »لذاتها« ال يتم مقارنتها بعبارة »من أجل )كل و( أي تأثريات من أي كان«، وبدالً من 

 xadPEWV( أيًضا من خالل ذكر املتعة التأثريات هو ضمني. ويوحي هذا  ذلك، أن متييزًا بني 

ExovTa 357b 8(، والتي من الطبيعي أن يعتربها املرء أثرًا ونتيجة؛ يف الواقع، إذا كان األثر الوحيد 

ليشء ما هو امللّذة أو املتعة، فسيبدو أنّه مثال عىل الّنوع األّول من األعامل الخرّية يف تصنيف 

.)Glaucon( »جلوكون«

عندما يُْسأل »سقراط« )Socrates( عن املكان الذي يضع فيه العدالة يف التصنيف، يجيب، »يف 

أفضل فئة... بني تلك التصنيفات اللوايت سيكّن مباركات، ال بّد أن يكونوا ممن يحبّوا من أجل 

كال األمرين من أجلهم بحدِّ ذاتهم ومن أجل نتائجهم«. مرّة أخرى، قد يتساءل القارئ املعارص: 

كيف يتصّور »سقراط« )Socrates( عالقة العدالة، التي يضعها بني الّنوع الثاين من األعامل الخرية، 

 )Glaucon( »جلوكون«  تعليق  لكن  صعبة،   )Socrates( »سقراط«  مالحظة  السعادة؟  أو  بالربكة 

عليها مفيد؛ حيث يقول: »هذا ليس رأي معظم الناس.... إنهم يضعونها يف الفئة املزعجة لألعامل 

الخرية، التي يجب السعي وراءها من أجل الجزاء واملكانة العالية أمام الرأي العام التي تجلبها، 

ولكّنها تكون بحّد ذاتها أعاماًل مزعجة ويجب تجنبها«. كلامت جلوكون واضحة. وهو يقول  ـ 

ينبغي تجّنبها. فمشاكلها  فإنّه  أو مؤملة،  ذاتها، وألنّها قاسية  العدالة بحّد  إّن  ـ   الكثريين  بحسب 

يعتقد  التي  السعادة  أو  الربكة  بالقياس، ميكن وضع  »بذاته«.  إذن تحت عنوان  تدخل  وخطورتها 

إّن  »سمبليسيرت«:  وقال  نفسه.  العنوان  تحت  ينتجها  عاداًل  املرء  كون  أن   )Socrates( »سقراط« 
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الحاجة إل التمييز بني نوع التأثري املقصود بعبارات »بحد ذاتها« و»لذاتها«، وبني تلك املقصودة 

بـ »التأثريات« أو »النتائج« هي أمر واضح.

»سقراط«  من  تقريبًا  واملتشابهة  املتكّررة  املطالب  خالل  من  التأثريات  بني  التمييز  يتّضح 

فإّن   .)Adeimantus( »و »أدميانتوس )Glaucon( »والواردة يف خطابات »جلوكون )Socrates(

 367e I-5 ;5-367b 3 ;9-366e 5انظر( 358-7 هو منوذجيb 4 يف )Glaucon( »طلب »جلوكون

كونهام  والظلم،  العدل  أّن   )-vactEtS( للسلطات  يُقال  أن  يطلب   )367a I-8; 367c5-d 5 أيًضا 

املقاطع  كليهام. من هذه  وآثار  مكافآت  ويرتكان جانبًا  بأنفسهام،  الّروح، ميارسان  حارضين يف 

ميكن أن نرى أّن أفالطون تصّور العدالة عىل أنّها خري يف حّد ذاتها، خري يف حّد ذاتها، من حيث 

التأثري الذي افرتض أنّها متارسه يف روح صاحبها. وبالطريقة نفسها كان يعتقد أّن الظّلم رشٌّ يف حّد 

ذاته. )قد تتم إعادة صياغة التعبريات التي تُرجمت حرفيًا بواسطة »لذاتها« و »بحّد ذاتها« بطريقٍة 

أقّل إرباكًا للقرّاء الحاليني من خالل املواضع »من تلقاء نفسها« و »مبفردها«(. بالنسبة ألفالطون، 

ال يوجد يشء آخر كانت آثار العدالة والظلم أساًسا لوصفهام بالخري أو الرّشّ يف حّد ذاتهـ  وال سيام 

تلك اآلثار بسبب معرفة أو رأي اآلخرين يف عدالة الفرد أو ظلمه.

إًذا، فإّن تصنيف »جلوكون« )Glaucon( للّسلع معّقد للغاية: أّواًل، العنارص التي هي بذاتها )أو 

مبفردها( منتجة للخري ال ألّي يشء آخر؛ ثانيًا، تلك التي تنتج بحّد ذاتها الخري ولها تأثريات جيّدة 

إضافيّة باالقرتان مع أشياء أخرى؛ ثالثًا، تلك التي لها يف حّد ذاتها آثار سيّئة ولكن لها أيًضا تأثريات 

جيّدة تفوقها.

أفالطون لم يِف بوعده
من الواضح أّن التصنيف ليس شاماًل وال دقيًقا، ولكن إذا كانت روايتي للعبارات املزعجة التي 

تحدث فيه ويف خطابات »جلوكون« )Glaucon( و »أدميانتوس« )Adeimantus( صحيحة، فإّن 

أفالطون ليس منفتًحا عىل تهمة بأنّه سبق ووعد أن يتعّهد بالقيام مبا مل يحاوله أبًدا.

للمفهوم  أساسيّة  هي  البرش  أرواح  يف  والظلم  العدالة  قوى  تأثريات  عن  أفالطون  فكرة  إّن 

 )Adeimantus( »عندما يشتيك »أدميانتوس .)6-5ff.; 367b 2-366e 5 األفالطوين للعدالة )انظر

التوايل  يُشّكالن عىل  قّوتهام،  بسبب  والظلم،  العدل  إّن  كيف  ٍكاٍف  بشكل  يذكر  أحًدا مل  أّن  من 

أعظم خري وأكرب رّش يف الّروح، فإنّه يتوقّع األطروحات التي سيرشحها »سقراط« )Socrates( يف 
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يُعرّب  ألنّه  مهاًم؛   )Adeimantus( »أدميانتوس«  خطاب  يعترب  والتاسع(.  والثامن  )الرابع  الكتب 

بشكٍل متكّرر عن هدف أفالطون املتمثِّل يف تحديد سلطات العدالة والظلم كقوى متارس فقط 

من خالل وجودها أو وجودها يف الّروح )انظر )366e 5-9 يف هذا الصدد، ميكن أن تكون كلمة 

»الّسلطة« مضلّلة بالرغم من أنّها ترُتجم بشكٍل صحيٍح باليوناين بـ»السلطة«؛ ألنّه إذا تّم تصّورها 

ما  لكن  مُتارس.  أن  يجب  قّوة  أنّها  يُعتقد  فلن  »السلطة«  لـ  األخرى  االستخدامات  لنموذج  وفًقا 

يطلب »أدميانتوس« )Adeimantus( أن يتّم إظهاره هو الخري الذي تقيمه العدالة حتاًم من خالل 

مجرّد وجودها يف الّروح. ومثله أيًضا، سوف يثبت أّن الظلم هو رش ال مفّر منه للّنفس التي يوجد 

الثالثة  الكتب  يف  تلبيتها   )Socrates( »سقراط«  يحاول  التي  املطالب  هي  بالطبع،  وهذه،  فيها. 

)الرابع والثامن والتاسع(.

إّن أكرث األدلّة املألوفة عىل أّن أفالطون عازم عىل وصف العدالة والظلم بأنّهام أشياء ال ميكن 

تُقارن  الرابع، حيث  للكتاب  الشهرية  التشبيهات  وارد يف  بالطبع،  هو،  والرّشّ  الخري  تُنشئ  أن  إال 

أو فضيلة  )الفضيلة(  باألجساد املريضة، وكّل  فتُقارن  الظاملة  أّما  السليم،  بالجسد  العادلة  الروح 

الّروح، فتعترُب نوًعا من الّصحة والجامل والحالة الجيّدة، أّما نقيضها، أي )الخسة الوضيعة(، فيطلق 

عليها مرض الروح والقبح والضعف )انظر إل 444c-e عىل وجه التقريب(.

حتى لو نجح »سقراط« )Socrates( يف إثبات أّن العدالة بحّد ذاتها ال مُيكن إاّل أن تكون خرّيًة 

 )Glaucon( »لروح صاحبها، وأّن الظّلم رّش، فإنّه ال يزال غري قادٍر عىل مواجهة تحّدي »جلوكون

و»أدميانتوس« )Adeimantus(؛ ألنّهام يطلبان منه أن يُبنّي أّن العدل هو أعظم خري للّنفس، وأّن 

الظّلم هو رشُّها املستطري. عالوة عىل ذلك، فإّن إظهار هذا لن يكون كافيًا إال إذا أظهر »سقراط« 

)Socrates( أّن حياة الرجل الذي تتمتّع روحه بالعدالة هي أكرث سعادًة من حياة أّي شخٍص روحه 

»جلوكون«  منه  يطلب  عندما   )Socrates( »سقراط«  من  مطلوب  األخري  األمر  هذا  عادلة.  غري 

حياة رجل   )Glaucon( »جلوكون«  يتصّور  السعادة.  من حيث  معيّنة  مقارنة حيوات   )Glaucon(

يتمتّع  بّد أن  بالظلم، ال  الرغم من عدم قيامه  العدالة... وعىل  عادل »خالية من كّل يشء ما عدا 

بسمعة الظّلم األكرب... دعه يستمّر يف مساره غري القابل للتغيري حتى عند املوت... الرّجل العادل 

سيكون عليه أن يتحّمل الجلد، والتعذيب، والسالسل، وإقحام قضبان الحديد يف عينيه، وأخريًا، 

بعد وصوله إل كّل ذروة من املعاناة، سيتم ]طعنه[. من ناحيٍة أخرى، يتمتّع الرجل الظامل الذي 

صّوره »جلوكون« )Glaucon( مبكانة »السلطة يف املدينة، وزوجة من أي عائلة يختارها، وتزويج 

أوالده ملن يشاء، واملعامالت والرّشاكات مع من يشاء، ويف كّل هذه املعامالت يستفيد ويكسب 
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 )Socrates( »لنفسه«، وما إل ذلك، مبا فيه من توقّعٍ فوق املعقول لرىض إلهي. يجب عىل »سقراط

أن يثبت أّن الرّجل العادل الذي وصفه »جلوكون« )Glaucon( سيظّل يعيش حياًة أكرث سعادًة من 

 )Socrates( »أّي شخص ظامل، ولذا عىل املرء أن يختار الحياة العادلة. مرة أخرى، إذا كان »سقراط

قادًرا عىل إظهار أّن الرّجل الظامل الذي يستمتع بالوجود الذي يصّوره »جلوكون« )Glaucon( هو 

أكرث بؤًسا من أّي إنسان عادل، فسيكون ذلك كافيًا الختياره رفض أّي حياة غري عادلة. وكام الحظ 

»بريتشارد« )Prichard(، فإّن »من املؤكّد أن أفالطون مل يقلّل من شأن مهّمته. يف الواقع، عند قراءة 

بيانه عنها، نتساءل كيف توّصل إل التفكري يف أنّه يستطيع تنفيذها«.

بعض األسئلة تطرح نفسها هنا. بافرتاض أّن القارئ عىل درايٍة بتوصيف أفالطون للعدالة عىل 

بإمكان  كان  هل  بإيجاز شديد:  األسئلة  هذه  أناقش  وهنا سوف  الّروح.  معنّي ألجزاء  ترتيٌب  أنّها 

أفالطون أن يظّن أنّه من املمكن أن يعيش اإلنسان حياًة ليست عادلًة وال هي ظاملة؟ يف الكتابني 

بعض  أّن  يعتقد  كان  رمّبا  فيها.  الظلم  درجات  حسب  األرواح  أنواع  يصّنف  هو  والتاسع  الثامن 

الّنفوس تفتقر إل )العدل( كام تفتقر إل )الظلم( عىل حدٍّ سواء. فيام يتعلق باملفهوم األفالطوين 

األفعال  من  بالعديد  يتعلّق  فيام  أّواًل،  ُملْزَم  أفالطون  ألّن  »ال«؛  اإلجابة  تكون  أن  يجب  للعدالة، 

التي قد ال يُشارك فيها أحد غري الفاعل، بأّن تلك األفعال تتّم إّما بشكٍل عادٍل أو غري عادل؛ ألنّهم 

ثانيًا  الّروح.  ألجزاء  الحكم  نظام  أو  الدولة  دستور  أي  املؤّسساتيّة  الّنظم  تغيري  يستطيعون  أيًضا 

 وبشكٍل حاسم، حتى لو كان بإمكان املرء تجّنب جميع اإلجراءات التي ـ وفًقا لوجهة نظر أفالطون 

الشاملة ـ  تكون عادلة أو غري عادلة، ولكن أجزاء الّروح ستُنظّم بطريقٍة أو بأخرى؛ ما يعني أنّه إّما 

.)449a I-5العدالة أو الظلم يكون موجوًدا. )راجع

 Horace William( جوزيف«  يب  دبليو  »إتش  إليه  تطرّق  ما  غالبًا  آخر،  سؤال  طرح  ميكن 

 Essays in Ancient( »يف مجموعة »مقاالت يف الفلسفة القدمية والحديثة )Brindley Joseph

and Modern Philosophy(، عىل النحو التايل: قلّة من األشخاص، إن وجدوا، إّما منصفون متاًما 

أو ظاملون متاًما؛ هل يحاول أفالطون حًقا أن يؤكّد أّن كّل هذه الحيوات الواقعة بالوسط أقّل سعادًة 

من حياة أّي إنسان عادل بشكٍل تام؟ نظرًا ألّن »سقراط« )Socrates( يوافق عىل أّن هناك مجموعة 

متنّوعة من األشياء الجيّدة إل جانب العدالة، ميكن طرح هذا الّسؤال عن طريق التّساؤل عاّم إذا 

ا أّن الحياة التي تتضّمن وفرًة من الّسلع بخالف العدالة  ـ ولكّنها تنطوي  كان أفالطون يعتقد حقًّ

عىل بعض الظلم ـ  يجب أن تكون أقّل سعادًة من، عىل سبيل املثال، وجود الرجل املحارص مع 

أنّه عادل كام يراه »جلوكن« Glaucon. سيعرف أّي شخص ُمطّلع عىل كتاب«الجمهورية« أنّه يجب 
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اإلجابة عىل هذا السؤال باإليجاب. يجب أن نالحظ أّن نظرة أفالطون يف هذه املسألة تّم تطويرها 

من حيث مفهومه للعدالة. وهكذا، ففي الكتاب الرابع، يذكر »سقراط« )Socrates( أّن هناك شكاًل 

واحًدا من )الفضيلة(، أو االمتياز، للنفس ولكن هناك أشكال غري محدودة من )الدناءة(، أو النقيصة 

)راجع 445c 5- d i؛ أيًضا 449a I -5(، أربعة منها تستحّق مالحظًة خاًصا؛ إنّها العيوب املسؤولة 

يحتّل  والتي  للروح،  واالستبداديّة  والدميقراطيّة،  والدكتاتوريّة،  اإلقطاعيّة،  السياسيّة  األنظمة  عن 

الّنقاش الشهري حولها الكتابني الثامن والتاسع. هناك، يف الوقت الذي يجادل أفالطون بأّن الرجل 

أفالطون  يحاول  إليها روحه،  تفتقر  إنسان  أّي  من  أكرث سعادًة  هو  )فضيلتها(  الذي متتلك روحه 

البؤس األعظم. من  يُنتج  وأيّها  األقّل  التعاسة  يُنتج  )الدناءة(  األربعة من  أيٍّ من األشكال  تحديد 

الواضح أّن ما يحاول أفالطون تأسيسه، ولكن مرّة أخرى من حيث مفهومه الخاص للعدالة وماهيّتها  

ـ  هو أّن أّي حياة تقع يف املنطقة الوسطيّة، وأّي روح تتميّز بدرجٍة ما من الظّلم، هي أدىن من حيث 

السعادة من حياة العادل بشكٍل كامل، عىل الرغم من أّي أشياء خرّية أخرى قد تشمل الحياة التي 

اإلنسان  »يوازيها« بؤس  الروح غري عادلة  فيه  تكون  الذي  وأّن املدى  الوسطيّة؛  املنطقة  تقع يف 

.)576b-e; 580a-c صاحب تلك الروح. )راجع

بني  االختيار  أّن  رأى  أفالطون  أّن  مفادها  مألوفة  مبالحظة  بدأت  لقد  اآلن:  حتى  للتلخيص 

الحياة العادلة والحياة غري العادلة سيتم تحديده من خالل تحديد أيّهام أكرث سعادًة. ثم زعمت 

أّن موقف أفالطون هذا معّقد بسبب وجود مفهومني للعدالة يف الجمهورية؛ حيث يحتفظ سقراط 

مبفهوم أفالطوين مميّز و»ثراسيامكوس« )Thrasymachus( مفهوم مبتذل، بينام يعرّب »جلوكن« 

)Glaucon( و»أدميانتوس« )Adeimantus( عن كليهام. بعد توضيح املفهوم املبتذل، ناقشت 

كان  ما  توضيح  حاولت  األخري،  هذا  حول  نقايش  يف  األفالطوين.  املفهوم  جوانب  بعض 

و»أدميانتوس«   )Glaucon( »جلوكن«  أرّص  وعندما   )Socrates( »سقراط«  أكّد  عندما  املقصود 

رّش  الظّلم  وأّن  ذاتها،  بحّد  أو خري  ذاتها  بحّد  جيّدة  العدالة  أّن  ـ  يثبت  أن  )Adeimantus( عىل 

بحّد ذاته. وناقشت بأّن أفالطون وصف العدالة والظلم بهذه الطرق؛ ألنّه اعتقد أنّهام هام  ـ أو 

بذاتهام ـ  يؤثّران بالخري األعظم وبالرّشّ األعظم للروح؛ يعتقد أفالطون أّن هذا يرجع إل القوى 

التي ميارسونها حتاًم عىل النفوس التي هم موجدون فيها. لقد زعمت أيًضا أنّه، من وجهة نظر 

أفالطون، يجب أن توجد إّما العدالة أو الظلم إما واحد أو اآلخر ولكن ليس كالهام يف كل روح، 

وأن الرجل الذي توجد العدالة يف روحه سيكون أكرث سعادًة من الّرجل الذي توجد يف روحه أي 

درجة من الظلم فتكون السعادة متباينًة عكسيًّا مع الظلم.
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إنّني هنا أزعم أّن أفالطون فشل يف ربط مفهومي العدالة بشكٍل مناسٍب، وأنّه من غري املعقول 

أفالطون  استنتاجات  فإّن  وبالتايل،  إصالحه.  ميكن  معّقد،  أمر  وهو  اإلغفال،  هذا  أّن  افرتاض 

»سقراط«  بني  بالّنزاع  صلٍة  غري  عىل  أنّها  تثبت  األخرية  هو  تصّور  كام  والعدالة  السعادة  حول 

و»أدميانتوس«   )Glaucon( »جلوكن«  وكذلك   )Thrasymachus( و»ثراسيامكوس«   )Socrates(

)Adeimantus(، بقدر ما هام مهتّمني أيًضا بسعادة العدل املبتذل والرجال الظاملون(.

املغالطة
العادل:  للرجل  األفالطوين  املفهوم   )Socrates( »سقراط«  يصوغ  الرابع،  الكتاب  نهاية  قبل 

عىل  عالوة  مهاّمه.  سوى  مهام  أّي  يُؤّدي  فال  وظيفته،  أو  بعمله  يهتّم  روحه  من  جزٍء  كّل  رجل، 

ذلك، يقول سقراط إنّه إذا كان الفعل يحافظ أو يساعد عىل إنتاج حالة الّروح التي يؤّدي فيها كلُّ 

اساًم  عليه  ويطلق  عادٌل  الفعل  بأّن  يصّدق  أن  املرء  يجب عىل  الخاّصة،  مهّمته  أجزائه  من  جزٍء 

معاكس  تأثري  له  كان  إذا  عليه  اساًم مبا هو  عليه  ويطلق  عادل  الفعل غري  ويصّدق  عليه،   مبا هو 

)انظر 444a 2-443e 4(. بالتوافق مع هذا، يقرتح »سقراط« )Socrates( أّن الترّصّف العادل يجب 

أن يُفهم عىل أّن الترّصّف بطريقٍة تنتج حالة العدالة يف الّروح، وأّن الترّصّف غري العادل يجب فهمه 

عىل أنّه سلوك ينتج عنه حالة معاكسة. أنا أعترب أن »جلوكن« )Glaucon( يبدو وكأنّه مالحظة مامثلة 

عندما يُؤكّد أّن األفعال العادلة هي بالرضورة منتجة للعدالة، وأن أعامل الظّلم تكون ُمنتجة للظلم 

.)444c I-3; 444c io-d 2(

وتجدر اإلشارة إل أّن »ثراسيامكوس« )Thrasymachus(، يف بيان موقفه، ذكر من بني األعامل 

القامئة، مرّة  الهيكل، والخطف، والنصب، والرسقة، وما إل ذلك. تم توسيع هذه  الظاملة سقة 

والقتل،  املرء،  يشاءها  من  مع  الجنسيّة  للعالقات   )Glaucon( »جلوكن«  ذكر  خالل  من  أخرى، 

والتّحّرر من الّروابط التي يرغب بها، وما إل ذلك؛ أي األفعال التي يُحكم عليها عادة بأنّها غري 

أّن حياته ستكون أكرث سعادًة من حياة اآلخرين هو  الذي ثبت  الرجل  إّن  أنّها جنائيّة.  أو  أخالقيّة 

الرجل الذي ال يرتكب مثل هذه األفعال.

مهّمته  روحه  أجزاء  من  جزء  كّل  يؤّدي  الذي  الرجل  أّن  هو  إثباته  أفالطون  يحاول  ما  ولكن 

الخاّصة، والذي يترصّف طوال أيّامه بطريقٍة تجعل هذه الحالة باقيًة دون تغيري، سوف يعيش حياة 

أكرث سعادًة من أي رجال تكون نفوسهم غري منتظمٍة كام هو مذكور. بغّض الّنظر عن نجاح أو فشل 

أفالطون يف هذا املسعى، يجب أن يثبت أّن مفهومه للرجل العادل يستبعد الّسلوك الذي يُحكم 
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عموًما عىل أنّه غري أخالقّي أو إجرامّي؛ أي يجب أن يثبت أّن سلوك رجله العادل يتوافق أيًضا مع 

ينطبق عىل  العادل  الرجل  أّن مفهومه عن  يثبت  أن  ثانيًا، عليه  أو املبتذلة.  العادية  العدالة  قوانني 

كّل إنسان عادل وفًقا للتصّور املبتذل؛ ألنّه، باستثناء هذا األخري، سيظهر أنّه من املستحيل عىل 

كان  يفعلون ذلك.  الذين ال  الرجال  أقل سعادة من  يكونوا  املبتذلة وأن  للعدالة  االمتثال  الرجال 

إذا كانت استنتاجاته حول السعادة والعدالة ستحمل  عىل أفالطون أن يفي بكال هذين املطلبني 

 )Glaucon( »جلوكن«  مطالب  وتلبي   )Thrasymachus( »ثراسيامكوس«  مزاعم  ضّد  بنجاح 

»الجمهورية«  فقرات يف كتاب  )Socrates(. هناك  )Adeimantus( من »سقراط«  و»أدميانتوس« 

تظهر أن أفالطون اعتقد أنّه ال توجد مشكلة بشأن الرّشط األّول؛ ولكن ال توجد مقاطع تشري إل أنّه 

كان عىل علم بالثاين. عىل أية حال، الحقيقة هي أنّه مل يستوِف أّي من الرّشطني؛ كام أنّه ليس من 

املعقول افرتاض أنّه كان بإمكانه أن يفي بأيٍّ منهام. قبل أن أزعم أّن هذا هو املوقف فيام يتعلق 

بالحّجة الرئيسيّة لكتاب »الجمهورية«، يجب مواجهة بعض االعرتاضات التي قد تُثار هنا.

لكتاب  الرئيسيّة  للحّجة  العريض  والتوضيح  الداخل  الّنقد  هي  والتي  الورقة،  هذه  ألغراض 

»الجمهورية«، أنا ال أتساءل بصدد األمور التي طاملا كانت موضع سؤال يف كثري من األحيان وال 

سيّام حول استنتاجات أفالطون لجهة أّن الرجال الذين هم عادلون عىل الطريقة األفالطونية هم 

أكرث سعادًة من الرّجال الذين ليسوا كذلك، وأنّه كلاّم ابتعدت نفس اإلنسان عن العدالة األفالطونيّة، 

بني  بالّنزاع  لها  عالقة  ال  هذه  أفالطون  استنتاجات  أّن  إظهار  هو  هديف  إّن  بؤًسا.  أكرث  كان  كلاّم 

عن  األحيان  بعض  واملدافعني   )Thrasymachus( و»ثراسيامكوس«   )Socrates( »سقراط« 

 .)Adeimantus( و»أدميانتوس«   )Glaucon( »جلوكن«  أي   )Thrasymachus( »ثراسيامكوس« 

ولكن الّضغط عىل كّل من املتطلّبات التي ذكرتها قد يبدو صارًما للغاية. قد يكون هناك شعور بأنّه، 

إذا تم التسليم باستنتاجات أفالطون، فإنّه يحتاج عندئٍذ إل تلبية الرّشط األّول فقط؛ أي تقديم دليل 

عىل أّن الرّجل العادل األفالطوين ال يستطيع أن يرتكب ظلاًم فاحًشا. ذلك أّن استنتاجات أفالطون، 

إل جانب مثل هذا العرض، ستكون النتيجة أّن أكرث الناس سعادًة من الرجال هم من بني أولئك 

 .)Thrasymachus( »الذين ميتثلون للعدالة املبتذلة؛ وبالتايل، سيتّم دحض موقف »ثراسيامكوس

لكان  الثاين،  وليس  األّول  الرّشط  استوىف  أنّه  لو  أفالطون،  باستنتاجات  التسليم  مع  حتى  ولكن 

بل  مبتذٍل  بشكٍل  عادلني  كانوا  الذين  األفالطونيني  الظاملني  الرجال  أمام  مفتوًحا  الباب  ترك  قد 

قد  ذلك،  من  بدالً  ذلك.  من  أقل  ورمّبا  املبتذلني،  العادلني  غري  الرجال  من  سعادًة  أكرث  ليسوا 

املعايري  املبتذل هو عادل بحسب  العادل  الرجل  أّن  إثبات  أي  ـ  الثاين   تلبية املطلب  أّن   يُعتقد 
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األفالطونيّة ـ  إل جانب استنتاجات أفالطون سيكون قد لبّى املطلوب بشكٍل كاٍف؛ ألنّه سيرتتّب 

عىل ذلك أنّه ما من أحد أكرث سعادًة من األفراد العادلني املبتذلني؛ وهذا أيًضا من شأنه أن يدحض 

موقف »ثراسيامكوس« )Thrasymachus(. ولكّنه سيرتك الباب مفتوًحا أمام إمكانيّة وجود رجال 

الظلم  ارتكاب  عىل  قادرين  ولكنهم  آخر،  شخص  أّي  مثل  سعداء  وبالتايل  أفالطونيني،  عادلني 

والجرائم املبتذلة. بسبب هذه االعتبارات، كان ال بّد للمطلبني أن تتّم تلبيتهام. 

لقد ميّز أفالطون مفهومه الخاص للعدالة عن الفهم العادي لألخالق. عالوة عىل ذلك، اّدعى 

 )Socrates( »سقراط«  تعريف  بعد  الرابع،  الكتاب  يف  االثنني.  بني  صالت  وجود  وتكراًرا  مراًرا 

للفضائل )44Ic-442d(، يتّفق و»جلوكن« )Glaucon( عىل أّن الرجل العادل األفالطوين هو األقل 

احتاماًل من بني جميع الرجال الرتكاب ما ميكن اعتباره أفعااًل غري أخالقيّة؛ ويف الكتاب السادس، 

الفلسفيّة. أي  الطبيعة  الرجال ذوي  الفضائل األخالقيّة املبتذلة إل   )Socrates( »ينسب »سقراط

الذين يتّم ترتيب أرواحهم بشكٍل بارٍز من قبل العدالة األفالطونيّة )484a-487a(. مام ال شّك فيه، 

أّن أفالطون اعتقد أّن الرجال الذين كانوا عادلني وفًقا ملفهومه للعدالة سوف يجتازون اختبارات 

من  أكرث  يقول   )Socrates( »سقراط«  جعل  أفالطون  أن  من  الرغم  عىل  لكن  العادية.  األخالق 

العدالة  أّن  أّي مكان. محاوالت إظهار  إثبات ذلك يف  أنّه مل يحاول  إاّل  بهذا املعنى،  مرة أشياء 

يفرتض  »الجمهورية«؛  كتاب  من  الفٍت  بشكٍل  مفقودة  العادية  األخالق  عىل  تنطوي  األفالطونيّة 

أفالطون أّن امتالك أحدهام فقط ينطوي عىل امتالك اآلخر. عالوة عىل ذلك، إّن االفرتاض غري 

الذكاء،  أو  إمّنا يشّكل الحكمة  الّروح  إنجاز وظائف أجزاء  فإّن  معقول. من وجهة نظر أفالطون، 

والشجاعة، وضبط الّروح؛ وإذا تّم الفوز بهذه الصفات، فإّن العدالة، وفًقا ألفالطون، تفوز أيًضا. 

ولكن الذكاء والشجاعة وضبط الروح هي متوافقة من حيث الظاهر مع مجموعة متنّوعة من املظامل 

الفاحشة وأعامل الرّش.

ليست كام هذه الفضائل تُْفهم عادة وال كام مييّزها أفالطون هي غري متّسقٍة مع القيام بأيٍّ من 

هذه األعامل التي يذكرها »ثراسيامكوس« )Thrasymachus( و»جلوكن« )Glaucon( كأمثلة عىل 

الظّلم. يف هذا الصدد، من املهّم التأكيد عىل أّن أكرث ما ميكن قوله نيابة عن حّجة أفالطون، هو أّن 

الجرائم والرّشور ال مُيكن أن يرتكبها رجل عادل أفالطوين بطريقٍة حمقاء، أو غري ذيك، أو بطريقٍة 

جبانٍة، وغري منضبطٍة.

يف الكتابني الثامن والتاسع، حيث يرسم أفالطون تدهور األنظمة السياسية للمدينة والروح، نجد 
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أّن الّدوافع التي يستخدمها ليُميّز أنواع الّروح اإلقطاعيّة وروح القلّة االستبداديّة والّروح الدميقراطية 

أن  يجب  لكن  والجرمية.  الّسوقي  الفجور  إل  تؤّدي  قد  قويّة،  تكون  عندما  السيام  دوافع،  هي 

. عىل النقيض من ذلك،  نالحظ أّن أفالطون ال يذكر أو حتى يُوحي بأّن القيام بذلك هو أمٌر حتميٌّ

فإّن وصفه للّروح الطاغية، الذي هو النقيض املعاكس للعدل األفالطوين، ميتلئ بوصف الجرائم 

التي يرتكبها الرجال الذين لديهم أرواح طاغية )573e-576a(؛ يقال إّن فجورهم ورشّهم املتفاقم 

يف حال أصبحوا طغاًة حقيقيني، ال بّد أنّه يرتبط بهم )58oa 1-7(. ولكن االقرتاح القائل بأّن الرجال 

الذين لديهم الّروح اإلقطاعيّة أو نفس القلّة االستبداديّة أو الروح الدميقراطيّة يكونوا ميّالني ألداء 

أعامٍل غري أخالقيّة بالطبع يفشل يف تلبية الرّشط األّول ليك تكون استنتاجات أفالطون ذات صلة. 

وإذا تّم التسليم بأّن الرجال الذين تكون نفوسهم مستبّدة هم بالرضورة فاعلني أرشار، فإّن هذا ال 

يزال غري مستوٍف للمطلب. وهذا يعني أّن أطروحات الكتاب الثامن والتاسع حول األنواع األخرى 

من الّروح ال يستبعدا، ال فرادى وال مجتمعني، إمكانيّة الرجال ذوو الّنفوس العادلة بشكٍل أفالطوين 

أن يرتكبوا ما ميكن أن يُحكم عليها عادًة بأعامل غري أخالقية. أي افرتاض مؤّداه أّن األطروحات 

إال  بها  يقوم  أن  الفاحشة ال ميكن  العادلة  األفعال غري  بأّن  االّدعاء  أفالطون إلثبات  التي قصدها 

رجال تفتقر أرواحهم إل العدالة األفالطونيّة هو أمر غري مؤكّد. وعىل أّي حال ال يحتوي الكتابان 

الثامن والتاسع عىل دليل وال عىل إشارة إلثبات تلك األطروحة اإلضافيّة.

يكّرر   )Socrates( »يتم تحقيقه. فقد جعل أفالطون أستاذه »سقراط إًذا، مل  املطلب األّول، 

نتذكر،  أن  فعلينا  الثاين،  املطلب  أّما  إلثباته.  حاجة  مثّة  كان  والذي  املعقول  غري  االفرتاض 

كتاب  يف  فقرات  هناك  أّن  حني  يف  أفالطوين.  عادل  هو  الفاحش  العادل  الّرجل  بأّن  إثبات  أنّه 

حتى  األّول،  املطلب  بشأن  صعوبات  توجد  ال  أنّه  اعتقد  أفالطون  أّن  إل  تشري  »الجمهورية« 

املوقف مل يكن مناسبًا كثريًا بالنسبة للمطلب الثاين: فهو ال يفرتض كثريًا يف أّي مكان أّن الرجال 

سبب  يوجد  ال  الواقع،  يف  أفالطويٍن.  بشكٍل  عادلون  أيًضا  هم  العادي  للمفهوم  وفًقا  عادلون 

الفرتاض أّن هذا كان ما اعتقده. لكن إغفال اّدعاٍء بهذا املعنى يف إطار حّجته ال ميكن إال أن 

 )Glaucon( )Thrasymachus( و»جلوكن«  »ثراسيامكوس«  بكرثة  أفالطون  مفاجئًا. ميثّل  يبدو 

أنّه ال  يبدو  العادلني.  الرجال األخالقيني  التشكيك بسعادة  و»أدميانتوس« )Adeimantus( عند 

خري  أعظم  تشّكل  قّوتها،  بسبب  العدالة،  أّن  كيف  لهم  يُظهر  أن  يطلبون  عندما  أنّه  يف  جدال 

الرجال  بأّن نفوس  يُسلاّمن   )Adeimantus( »و»أدميانتوس )Glaucon( »فإّن »جلوكن للنفس، 

 )Glaucon( »عىل »جلوكن )Socrates( »العادلني ستتمتّع بآثار العدالة. ولكن فحص رد »سقراط
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العارش،  الكتاب  الثاين، )367e( إل  الكتاب  و»أدميانتوس« )Adeimantus( )اإلطالع، أي من 

العدالة  عىل  تنطوي  املبتذلة  العدالة  أّن  إل  يُشري  اّدعاء  أّي  عن  الكشف  يف  يفشل   )6I2b(

األفالطونيّة.

قد يبدو من املمكن صياغة مالحظة نقلتها يف وقت سابق يف خدمة أفالطون هنا. بعد أن اتّفق 

»سقراط« )Socrates( وجلوكون عىل أّن الرجل العادل األفالطوين هو األقّل احتاماًل من بني جميع 

الرجال الرتكاب مظامل فظّة، يقول »سقراط« )Socrates(، »وليس سبب ذلك يف الحقيقة أن كّل 

مبدأ من املبادئ املوجودة فيه يقوم بعمله الخاص يف حكم وحكم؟«.

)443b I-2(. يذكر »سقراط« )Socrates( هنا أّن سبب العدالة املبتذلة للرجل العادل األفالطوين 

بأّن  لالعتقاد  املالحظة،  أساس  عىل  ما،  شخًصا  يغري  رمبا  أفالطوين.  عادل  أنّه  بالتحديد  هو 

أفالطون كان يقرتح أّن العدالة األفالطونيّة رشٌط رضوريٌّ للعدالة املبتذلة. ومع ذلك، ليس هناك 

ما يرُّبر متديد املالحظة بهذه الطريقة. ذلك عىل الرغم من أّن أفالطون يتحّدث أحيانًا عن عنرص 

ما باعتباره سببًا )سببًا( ليشء ما، حيث يبدو أنّه يعتربه رشطًا رضوريًّا. وال أرى أّي أسباب لالعتقاد 

بأنّه يستخدمها يف )443b I-2(. إّن البناء األكرث احتاماًل لهذه الخطوط سيعترب معاداًل لالدعاء بأّن 

والدليل  املعقول،  االفرتاض غري  يُعادل  املبتذلة؛ وهذا  العدالة  كافية لضامن  األفالطونيّة  العدالة 

عىل ذلك هو مطلب األّول. وبرصف الّنظر عن حقيقة أّن أفالطون مل يذكر أبًدا أّن كونك مبتذاًل 

يستلزم فقط أن تكون عادالً أفالطونيًّا، فقد يتساءل املرء عاّم إذا كان مثل هذا االّدعاء معقواًل عىل 

اإلطالق. ال يبدو األمر كذلك. عىل سبيل املثال، يقدم الرجال الدقيقون واملقيدون بالقواعد من 

النوع ذاته الذي استدعت صورة أفالطون لـ»سيفالوس« )Cephalus( يف بداية كتاب »الجمهورية« 

أمثلة عىل الرجال الذين يتمتّعون بالعدل املبتذل، ولكن أرواحهم تفتقر إل العدالة األفالطونيّة، 

وقد يقّدم الرجال ذوو األرواح اإلقطاعيّة أمثلًة أفالطونيًّة مضاّدة لالّدعاء بأّن العدالة املبتذلة تستلزم 

العدالة األفالطونيّة.

من الجدير باملالحظة أّن نقدي لحّجة أفالطون ال يتأثّر باالعتبارات املتعلّقة بكيفيّة فهمه )السعادة( 

أو الربكة )النعيم(؛ ومرّة أخرى، نقدي مستقّل عن نجاح أو فشل محاوالته إلثبات سعادة رجله العادل. 

لو نجح أفالطون يف إظهار أّن أكرث الرجال سعادًة وأكرثهم مباركًة هم أولئك الذين هم عادلون وفًقا 

ملفهومه للعدالة، وأنّه كلاّم ابتعد الرجل عن متثيل العدالة األفالطونيّة، كلاّم كان أكرث تعاسًة، ملا كان 

أفالطون قد أظهر بعد ذلك ال أن العدالة األفالطونية تستلزم عدالة مبتذلة وال العكس. أي أنه ال يزال 
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يتعنّي عليه ربط استنتاجاته بالجدليّة التي من الواضح أّن الهدف من األول هو حّل الثانية.

)العدالة(. يف  لـ  أفالطون  املحتملة ملفهوم  الفلسفيّة  الّدوافع  بأحد  يتعلّق  تأّمٌل:  الختام،  يف 

الحوارات املتبادلة األول لكتاب »الجمهورية«، تم التأكيد عىل وجود استثناءات لقواعد السلوك 

األخالقية. يدفع أفالطون »سقراط« )Socrates( ليك يؤكّد أكرث من مرّة سواء من خالل قول الحقيقة 

أو سداد دين أو استعادة ما سبق إدانته أنه يف بعض األحيان يكون مجرّد القيام بهذه األشياء، وأحيانًا 

غري عادل )وفًقا للموقف؛ ميكن أن يكون عادالً وأحيانًا غري عادٍل(، بناء عىل هذا األساس جزئيًا، 

ونقول جزئيًا بسبب املقاطع املتشابهة يف حوارات أخرى، أعتقد أنه من املحتمل أن يكون أفالطون 

قد رأى أن هناك استثناءات مسموح بها لكّل قاعدة أخالقيّة، أو تقريبًا لكّل قاعدة أخالقيّة للسلوك. 

عالوة عىل ذلك، أعتقد أن أفالطون قد تأثّر كثريًا مبا اعتربه استثناءات مسموح بها لقواعد السلوك 

األخالقية لدرجة أّن يقينه من وجود هذه االستثناءات، إل جانب يقينه بأنّه ال ميكن ألّي شعارات 

السلوك ال  بأّن قواعد  القائل  الرأي  له  به إل أو أكدت  محّددة أن يكون لها أي استثناءات، أّدت 

تشّكل أّي يشء أسايس لألخالق أو للعدالة. كان هذا، يف اعتقادي، أحد الدوافع الرئيسيّة لتوصيفه 

لـ )العدالة(، وهو توصيف ليس من حيث السلوك وعالقات األشخاص، ولكن من حيث العالقات 

بني أجزاء الروح.

     



نقد فكرة األلوهّية في العصر الذهبي للفلسفة اليونانّية

)سقراط ـ أفالطون ـ أرسطو(

[[[
غيضان السيد علي]*[

الذي  الكبري  اللّبس  من  الرغم  أفالطون عىل  فلسفة  مركزيٍّة يف  األلوهّية كحلقٍة  فكرة  تدخل 

رافقها ردًحا من الزمن. سوى أّن هذه الفكرة ستحتّل املوقعّية نفسها بني الثاليث املؤّسس للحكمة 

اليونانّية )سقراط وأفالطون وأرسطو(. ويف هذا البحث سنقرأ مسًعى مقارنًا يُحلّل مسألة األلوهّية 

وينقدها عند كل ضلعٍ من أضالع هذا املثلث.

املحّرر

يرى الكثري من املؤرّخني أنَّ العرص الذي شهد ظهور الفالسفة الثالثة العظام )سقراط  أفالطون  

أرسطو(، هو عرص الفلسفة اليونانيّة الّذهبي، حيث إنَّه العرص الذي بلغ فيه الّنشاط الفلسفي يف بالد 

اليونان أََوَجُه من القّوة واالزدهار؛ إِذ بات بإمكان كّل فيلسوف أن يُعرّب عن مذهبه الفلسفي بصورٍة 

متكاملٍة، ثابتة األركان، متعّددة الجوانب. ولذلك َدأََب مؤرّخو الفلسفة الُقدماء واملحدثون تقسيم 

الفلسفة اليونانيّة إل قسمني: الفلسفة اليونانيّة ما قبل سقراط، والفلسفة اليونانيّة ما بعد سقراط. 

وبغّض الّنظر عن اتّفاقنا مع هذه التسمية أو اختالفنا معها يظّل هذا هو حال معظم املؤرّخني الذين 

أرّخوا للفلسفة اليونانيّة. وال شّك أنّهم ُمحّقون يف هذا إل حدٍّ كبريٍ؛ حيث عكست فلسفة هؤالء 

إنّهم قد  اليونانيّة؛ حيث  الفلسفة  إليه  التي وصلت  العقل والفلسفي  التّطّور  قّمة  الثالثة  الفالسفة 

امتلكوا القدرة الفعليّة عىل إثارة القضايا الفلسفيّة التي أثارها األقدمون، ولكن بشكٍل جديٍد ومبتكٍر 

الفكر  تحّول  يُعزى  فإليهم  لها.  الُقدامى  الرشقيني  معالجة  مواكبة  من  بعيٍد  حدٍّ  إل  فيه  تخلّصوا 

الطبيعة وما ورائها إل مشكالت وقضايا اإلنسان بحسب مقولة  الّنظر يف مشكالت  اليوناين من 

*ـ أستاذ الفلسفة املساعد بكلية اآلداب جامعة بني سويف، جمهورية مرص العربية
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»شيرشون« الشهرية: »إنَّ سقراط هو من أنزل الفلسفة من الّسامء إل األرض«، وإليهم يُعزى التحّول 

الكامل إل العلّو عىل الواقع املحسوس، والبحث عن معرفة املُثل العليا كالحق والخري والجامل، 

وإليهم يرجع اكتشاف املنطق الصحيح للتفكري اإلنساين، وصياغة قوانني الفكر األساسيّة، تلك 

القوانني التي إن خالفها اإلنسان جاء فكره متناقًضا خاطئًا مليئًا باملغالطات. 

وبالرغم من رفض كاتب هذه السطور ملقولة املعجزة اليونانيّة، إاّل أنّنا ال نستطيع أن ننكر فضل 

الفلسفة اليونانيّة عىل الحضارة البرشيّة، ولكّننا ضّد املبالغة والتهويل يف أن ننسب إليها كّل ما هو 

جوهرّي ومفيد وأصيل، وإغفال ما للحضارات األخرى من مساهامت لوالها ما توّصل الفيلسوف 

اليوناين أو غريه إل ما توّصل إليه. بل ال مُيكننا الّنظر إل كّل ما قالته عىل أنَّه الصواب عينه، بل 

ننظر إليها من خالل كونها جهًدا إنسانيًّا له ما له وعليه ما عليه. ومن ثم دارت فكرة هذا البحث 

األساسيّة حول تفنيد فكرة األلوهيّة ونقدها، يف عرص الفلسفة اليونانيّة الذهبي، عند فالسفتها الثالثة 

املرموقني، وكيفيّة تصّورهم لإلله وتأرجحهم بني القول بالوحدانيّة والتعّدد، والوقوف عىل نقاط 

الّضعف لديهم، والتي حالت بينهم وبني الوصول إل التوحيد الخالص لإلله.

ولقد اعتمدنا يف بحثنا هذا عىل املنهج التحليل؛ لتحليل النصوص ومعرفة مضامينها الحقيقيّة 

وعدم الوقوف عند فهم اآلخرين لها ومتابعة تحليالتهم، كذلك ميثّل املنهج الّنقدي هو املنهج 

املنهج  فضاًل عن  هذا  عنهم.  كُتب  وما  الفالسفة  آراء هؤالء  مقاربة  يتّم من خالله  الذي  الرئيس 

اليونان  فالسفة  عند  الدينيّة  واملفاهيم  األفكار  لتطّور  التاريخي  التسلسل  ُيراعي  الذي  التاريخي 

الكبار، الذي ما زال ال غناء ألّي باحٍث يف الفلسفة بكّل فروعها عن الرجوع إل آرائهم واالستئناس 

بها يف بحثه الفلسفي.

   أّواًل: سقراط والتأرجح بني الشرك والتوحيد 
احتّل سقراط )Socrates 469- 399 ق.م( مكانًة عظيمًة يف تاريخ الفلسفة اليونانيّة كأّول الفالسفة 

الكبار دون أن يكتب حرفًا واحًدا يف الفلسفة أو يف غريها! فإّن من أعجب طرائف التاريخ الفلسفي 

أّن هذا الفيلسوف الذي اختار بإرادته حياة ميلؤها الّنقاش والتّحاور الشفاهي مل يكتب شيئًا من 

ذلك، هذا الفيلسوف شاء قدره أن يكون أّول من تصلنا حياته وأفكاره كاملًة عرب كتابات الفالسفة 

كسينوفون،  ومذكّرات  األول،  أفالطون  محاورات  عرب  وذلك  وُمحبّيه،  تالميذه  من  واملؤرّخني 

من  تُواجه  التي  الحقيقيّة  الصعوبة  أّن  لدرجة  الريستوفان.  السحب  ومرسحيّة  أرسطو،  ومؤلّفات 

يؤّرخ له، هي: كيف مُيكننا التمييز بني الحقيقي والزائف فيام كُتب عنه ونسب إليه؟! 
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وقد اكتسب سقراط مكانته العظيمة يف تاريخ الفلسفة بأكمله لسببني اثنني: أّولهام أنّه كان من 

أوائل الفالسفة الذين عاشوا أفكارهم، فارتبط لديه القول بالفعل ارتباطًا وثيًقا، جعل حياته األخالقيّة 

والسياسيّة مرضب األمثال بني معارصيه ومثااًل يُحتذى لكّل محّب للفضيلة والعدالة والتقوى يف 

أّي زمان ومكان. وثانيهام: أنَّه كان أّول شهداء الفلسفة وأّول من دفع حياته مثًنا اللتزامه بأفكاره 

وإرصاره عىل مواصلة رسالته اإلصالحيّة مهام كان الثمن ومهام كانت النتائج]]].

 وقد استولت فكرة األلوهيّة عىل تفكري سقراط؛ إذ ثبت من املحاورات السقراطيّة ألفالطون، 

الديانة  وخاّصة  التقليديّة  اليونانيّة  بالديانات  إميانه  رغم  كان  أنَّه  سقراط،  فكر  عن  عربت  والتي 

األوليمبيّة، كان فيام يبدو مؤمًنا بصورٍة من صور الوحدانيّة؛ حيث كان كثريًا ما يستخدم ىف هذه 

املحاورات لفظ اإلله بصيغة املفرد، فقد فعل ذلك ىف مطلع دفاعه عن نفسه يف محاورة »الدفاع« 

حينام قال: »حسنا فلتسري األمور عىل النحو الذي يراه »اإلله«. ثم قوله بعد ذلك أنّه كان يُحاول أن 

يجعل كلمة »اإلله« هي العليا، وأنَّه يُطيع »اإلله« أكرث من طاعته لقومه، وأنّه ال يخاف من أحد طاملا 

يطيع »اإلله«. وقد اختتم خطابه االمياين هذا يف محاورة »الدفاع« بعد الحكم عليه بقوله: »لقد أزفت 

ساعة الرحيل، وسينرصف كّل مّنا إل سبيله؛ فأنا إل املوت، وأنتم إل الحياة، والله وحده عليم 

بأيهام خري«!]2]. ومن هذه العبارات وغريها نكتشف أّن سقراط كان بالفعل مبتدًعا التّجاٍه روحيٍّ 

مييل إل الصوفيّة؛ حيث كان اعتقاده األسايس أنَّ »اإلله« خرّي، وأن للكون عقاًل مدبّرًا خرّيًا، وهذه 

الّنظرة املؤمنة بأّن للكون إلًها يدبّره ويرعاه كانت ضيقة جًدا عند اليونانيني السابقني عىل سقراط.

ومن ثم ذهب الكثري من الباحثني إل أّن سقراط مل يدْع يف عرصه أقّل مجال للّشّك يف وجود 

العامل  يخلق  مل  عنده  وهو  والجالل،  العظمة  صفات  كّل  والحائز  للكون  املدبّر  الحكيم  اإلله 

لرضورة، بل تفّضاًل منه وإنعاًما وحبًا يف خلق الكون وإيصاله إل الكامل، وهذا الكون عنده سائر 

عىل أتّم نظام، ال خضوًعا لرضورة، ولكن وفاقًا للجامل واالنسجام. وكان يعتقد أنَّ اإلله ال يُخطئ، 

وال ينخدع وال يغيب عنه يف هذا الوجود كبري وال صغري، وأن نظراته مصوبة إل كّل فرد يف هذا 

الكون وأنّه محيط بأسار جميع جزئيات الكائنات، وأنّه يعلم أتّم العلم حتى بخلجات نفوس الناس 

وخطرات قلوبهم وحركات مشاعرهم وإحساساتهم]3].

أي أّن سقراط  حسب تلك اآلراء التي توّصل إليها الباحثون من مطالعة مذكرات اكسينوفون  

للنرش  قباء  دار  القاهرة،  ط،  ال  أفالطون(،  سقراط-  )السوفسطائيون-  رشقي  منظور  من  اليونانية  الفلسفة  تاريخ  مصطفى:  النشار،    -[[[

والتوزيع، 9991، ج2، ص 401-301.

]2]- أفالطون: محاورة الدفاع، ترجمة: زيك نجيب محمود، ال ط، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، مكتبة األسة، ]200، ص0]].

]3]-  غالب، محمد: الفلسفة اإلغريقية، ط]، القاهرة، ج]، 938]، ص 80].
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ال يعرتف بوجود اإلله فحسب، وإمّنا يعرتف  أيًضا  بسهره عىل تنظيم الكون، وهو ال يعرتف بهذا 

فحسب، وإمّنا هو يعرتف مع ذلك بسهره عىل خطوات األفراد وترصّفاتهم جميًعا. وهو عنده قد أمر 

الناس بالصلوات والتنسك، ولكّنه ال يرضيه منهم أن يعملوها لنفع مادي، بل لفوائدهم الروحيّة، 

وتنقية نفوسهم من أدران املادة وإلحاقهم بعامل النور يف املأل األعىل]]].

ولذلك قال عنه الشهرستاين: »من مذهب سقراط أن أخص ما يوصف به الباري تعال هو كونه 

حيًا قيوًما؛ ألّن العلم والقدرة والجود والحكمة تندرج تحت كونه حيًا والحياة صفة جامعة للكل، 

أّن  للكلـ»]2]. وهنا نجد  قيوًما، والقيوميّة صفة جامعة  يندرج تحت كونه  والبقاء والرسمد والدوام 

نصوًصا متعّددة تشري إل أّن سقراط آمن بإله واحد، ال ميكن للعقل أن يسرب غوره، فهو يتجاوز 

حدود العقل، وال تنطبق املعرفة اليقينيّة عليه، أزيل أبدي، من املمكن االستدالل عليه من خالل 

أفعاله وآثاره. 

البدن، فال تفسد  الّنفس متاميزٌة عن  أّن  ليس هذا فحسب، وإمّنا آمن سقراط بالخلود واعتقد 

باملوت من سجنها وتعود إل صفاء طبيعتها. وقد مال سقراط إل اإلميان  بفساده، بل تخلص 

بعقيدة الخلود األخروي تحت تأثره بالديانات الرشقيّة التي أفردت مساحات واسعة لإلميان بالحياة 

األخرى يف عامل ما بعد املوت وهو عامل الخلود الاّل نهايئ. وال شّك أّن سقراط قد وجد يف عقيدة 

ما  األثينيني  تعيد إل شباب  الظلم، وروًحا  الّشّك وصيانة من  القلق ونجاًة من  الخلود شفاًء من 

يفقدهم إياه الشك من قوة اإلميان وأمان الفضيلة.

ولكن هل نسلم يف ظّل ما سبق أن أوردناه من أقوال بأّن سقراط قد آمن بوجود إله واحد خالق 

الديانات  الذين عرفتهم  الله  أنبياء  من  نبي  وكأنّه  األخرويّة،  الحياة  الدين يف  يوم  ومالك  للكون، 

وإمّنا  واحد؟  حرفًا  يكتب  مل  بأنّه  املؤرّخني  إجامع  ظّل  يف  التسليم  هذا  يسلم  وهل  الساموية؟ 

أنّنا  استنكر أن يضع العلم يف جلود الضأن! ومن ثم فإل أّي مدى يصدق ما قيل عنه؟ وخاّصة 

سقراط  فلسفة  فهم  يف  املؤرخني  لدى  األوثق  املصدر  وهي  أفالطون  محاورات  إل  رجعنا  إذا 

اإللهيّة لوجدنا أّن سقراط يرى أّن الدين هو »فن التبادل التجاري بني اإلنسان أو اآللهة« أو هو »فّن 

األخذ من اآللهة ثم اعطائهم«]3]. وهو األمر الذي يتواتر ذكره يف بقية املحاورات؛ إذ يذكر سقراط 

مصطلح »اآللهة« يف كّل محاوراته ما عدا محاورة »الدفاع« التي يكرث فيها سقراط من ذكر مصطلح 

]]]- غالب، محمد: الفلسفة اإلغريقية، م.س، ص ]8].

]2]-  الشهرستاين: امللل والنحل، صّححه وعلّق عليه: أحمد فهمي محمد، ط2، بريوت، دار الكتب العلمية، 992]، ج2، ص]0].

[3[-Taylor )A.E.(, Plato, The man and his work, Meridian Books, New York, 1957, p.147.
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»اإلله« املفرد؛ فالذي يأمره بالفحص وإيضاح أّن كلمة البرش ال تساوي شيئًا هو »اإلله«، والذي 

يطيعه سقراط هو »اإلله«، والذي ال يكذب هو »اإلله«.

ومن ثم يتساءل الدكتور مصطفى النشار: هل يؤّدي استخدام سقراط صيغة »اإلله« املفرد إل 

إله بعينه؟ وهل هو »أبوللون« أم إله غريه؟ أم هي األلوهيّة بوجه عام؟ ثم يُقّرر أنّنا ال يجب أن نبالغ 

يف أهميّة استخدام سقراط للفظ »اإلله« مفرًدا كام ورد يف نصوص كثرية من محاوريت »الدفاع« 

و»أقريطون«، فهو يستعمل اإلله أو اآللهة بغري اكرتاث، فهو قد ذكر حاكم أعىل للكون عىل خالف 

مع اآللهة الصغرى، ويف الوقت نفسه اعتقد بحق يف اآللهة الشعبيّة املتعّددة )واكسينوفون قد أكّد 

التي ُوّجهت لسقراط بإهامل عبادتهم(]]]. يبدو أّن سقراط كان قد  هذا يف دفاعه ضّد االتهامات 

اعتقد يف اآللهة املتعّددة كمظاهر مختلفة للروح العليا كام أشار إل ذلك جوترييه]2].

إًذا، تختلف فكرة اإلله عند سقراط عن غريه من السابقني يف الفلسفة اليونانيّة؛ فاأللوهيّة لديه 

قريبة من فكرة العناية اإللهية من حيث االعتناء بالوجود. ولذلك ال يجب أن نسري مع هؤالء الذين 

يرون أّن سقراط موحد شأنه يف ذلك شأن املوحدين يف األديان الساموية. فهذا بال شّك مجافيًا 

للحقيقة، تلك الحقيقة التي تقول إّن تطّور العقل يستلزم االتّجاه نحو الوحدانيّة، ولكن العقل عاجز 

من  عاٍل  قدٍر  كان سقراط حكياًم عىل  فبال شّك  الوحي،  معاونة  دون  إليها  الوصول  عن  مبفرده 

الرجاحة العقلية، فاقرتب كثريًا من تصّور الوحدانيّة لكّنه مل يصل إليها. فاعتقد يف إله واحد ولكن 

قال معه بآلهة أخرى رأى فيهم مظاهر مختلفة للروح العليا.

نخلص من هذا أنَّ سقراط قد اعتقد يف اإلله ذي العقل السامي، املسؤول عن نظام العامل، 

مبدع اإلنسان، ولإلنسان عالقة خاّصة مع اإلله، فعقول البرش تتحّكم يف أجسامهم، كام أّن اإلله 

يتحّكم يف حركات العامل رغم أنّها أقّل من عقل اإلله، إاّل أنّها تعمل عىل املبادئ نفسها. فلقد بلغ 

الهوت سقراط قضيًّة بسيطًة، إًذا، هي أّن الكون اإللهي عبارة عن مجتمع من املوجودات البرشيّة 

السامية واملوجودات اإللهيّة، ويحتمل أن يكون عىل رأسهم، إله سام، كامل الخري، عادل]3]. 

وإذا كان مُيكننا أن نجتهد يف هذا املجال، فإنّنا نرى أنّه كان وراء اتّهام سقراط بأنّه يكفر باآللهة 

]]]-  النشار، مصطفى: فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالمية والغربية، ط2، القاهرة، مكتبة مدبويل، 988]، ص93.

[2[- Guthrie )W.K.C.(, Socrates, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, p.156.

]3]-  النشار، مصطفى، فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالمية والغربية، م.س، ص ]9؛ وانظر أيًضا:

Long )W.(, Religion in The Idealistic Tradition an essay in J. Clayton Feaver And William Harosz, Religion 

in Philosophical an cultural Perspective, affiliated East-West Press PVT.LTD, New Delhi, p.39.                               
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هو قوله بإله واحد فوق هذه اآللهة الصغرى، وأّن هذا اإلله األعظم هو من خلق الكون واعتنى به، 

الذي  »أريستودميوس«  إذ دعا سقراط محاوره  أبهى صورة؛  اإلنسان وصوره يف  الذي خلق  وهو 

ليك  اإلحساس؛  ذات  الحيّة  املخلوقات  إل  ينظر  أن  يقدسها  وال  اآللهة  بوجود  يعتقد  يكن  مل 

أنّها من  تركيبها عىل  يدّل  وإمّنا  املادة،  أو  البحتة  وليدة املصادفة  تكون  أن  بأنّها ال مُيكن  يقنعه 

نتاج عقل مدبّر منظّم؛ إذ كان يكفي يف نظر سقراط أن ننظر إل الجسم البرشي ليك نرى كيف 

نُظّمت أعضاؤه بطريقٍة تتيح لها القيام بوظائفها عىل خري وجه، مام يثبت لنا أنّها موضع عنايٍة إلهيٍّة. 

ويرضب سقراط مثاًل لهذه العناية بالعني التي ُخلقت بشكٍل يتحّمل مسؤوليّة حاميتها، وكيف تُفتح 

هذه الجفون عند اإلبصار ثم تغلق عند النوم، وكيف ُخلقت األهداب وكأنّها سرت للعني ليك متنع 

العرق من أن يسيل عليها من الرأس، كذلك فإّن عناية اآللهة متتّد أيًضا لتكأل حياة البرش؛ ولذلك 

فإّن عبادتها وتقديسها فريضة عليهم]]]. 

اآليات  تدلّنا  وكيف   ،)2[ )الذاريات:   تُْبرِصُوَن أََفال  أَنُْفِسكُْم  َويِف  يقول:  إذ  الله؛  وسبحان 

ه  والعرب املوجودة يف الّنفس البرشية عىل الصانع الخالق. وال شّك أّن سقراط قد فطن لذلك، وعدَّ

دلياًل عىل وجود اآللهة. والجدير بالذكر أنَّ هذا الدليل مل يكن هو الدليل الوحيد عند سقراط عىل 

وجود اآللهة، ولكّنه رأى أّن القوانني ليست من اخرتاع البرش ولكّنها من وحي اآللهة، ولذلك كان 

بّد أن تكون  أّن القوانني ال  الناس جميًعا هو احرتام اآللهة. ولذلك كان يرى  القانون األّول لدى 

ليست  ثابتٍة،  أبديٍّة  أزليٍّة  بأصوٍل  الكون  وتحرّك  بالحّق  تقوم  شاملة  عادلة  قّوة حكيمٍة  عن  صادرًة 

عرضًة للتغيري والتبديل، وال تختلف باختالف الزمان واملكان، والدليل عىل وجود هذه القّوة إمّنا 

هو وجود اإلنسان وعقل اإلنسان الذي ينعكس فيه العقل اإلنساين والحكمة اإللهية. فللكون صانع 

حكيم وعقل مدبر ال يفعل جزافًا وال يحكم بالهوى، بل كّل يشء عنده مبقدار. ولذلك كان سقراط 

يعارض كّل آليّة يف تفسري األشياء، ويؤكّد أّن الكون خاضٌع يف وجوده ويف سريه لتدبري عقل إلهي 

يف ظّل قانون العناية اإللهيّة وهو موّجه إل غاية مرسومة تسري وفق خطٍّة معقولٍة وكّل ما فيه مرتّب 

ترتيبًا من شأنه أن يحّقق العدل والخري والجامل ويخدم غايات اإلنسان العليا، وهذه الغايات هي 

ما ترشدنا يف نظر سقراط إل وجود كائن خلق ذلك، ويجب تقديس هذه اآللهة بتقديم القرابني 

حسب الشعائر املوجودة يف إقليمنا]2].

ومن ثّم نستطيع فهم قبول سقراط لحكم اإلعدام بنفٍس راضيٍة؛ حيث كان يرى أّن اآللهة هي 

]]]-  حلمي مطر،أمرية: الفلسفة عند اليونان، ال ط، القاهرة، دار النهضة املرصية، 977]، ص 53]-]5].

]2]- النشار، مصطفى، فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالمية والغربية، م.س، ص95.
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التي وضعت القوانني، وأّن إدانته كانت نتيجة إجراٍء قانوينٍّ سليٍم، وأنّه ال يجوز إلنسان التمرّد عىل 

القوانني التي وضعتها اآللهة أو أن يقرتف شيئًا ضّد القانون، اجتنابًا لغضب اآللهة]]]. ولذلك رفض 

سقراط الهرب إل تساليا بعد أن دبّرت فئة من أصدقاء أفالطون وتالميذه خطًّة متّكنه من الهرب، 

وسارت الخطة عىل أروع ما كان يُراد لها أن تسري، ومن الجائز كام يرى رسل أّن أصحاب السلطان 

يف أثينا كان يرسّهم غاية الرسور لو الذ سقراط بالفرار]2]. ولكن كان احرتام سقراط وتبجيله لتلك 

القوانني التي كان يعتقد أّن اآللهة هي التي سّنتها.

ويف نهاية رحلتنا مع سقراط نجد أنّه يتأرجح بني القول بإله واحد وآلهة متعّددة، ويرجع ذلك إّما 

ألنّه يطلق لفظ اإلله )املفرد( ويقصد به )الجمع(، ولذلك يستخدم تارة لفظ اإلله بصيغة )املفرد( 

يخىش  كان  ولكّنه  واحد  بإله  يؤمن  بالفعل  كان  أنّه  أو  أخرى.  تارة  )الجمع(  بصيغة  اآللهة  ولفظ 

يكون عن  ما  أبعد  كان  األمر  وهذا  والتقيّة.  للتورية  اآللهة  لفظ  يستخدم  فكان  والعاّمة  الّسلطات 

سقراط الذي اشتهر بشجاعته وجرأته حتى أمام املوت. ولذلك يكون سقراط أبعد ما يكون عن 

فكرة التوحيد يف األديان الساموية التي تعني إفراد الله بالخلق والتدبر، وإخالص العبادة له وترك 

عبادة ما سواه، من إثبات ما له من األسامء الحسنى والصفات الُعليا، وتنزيهه عن النقص والعيب، 

وعن مشابهته للحوادث.

     ثانًي�ا: نقد التصّور املثايل لإلله األفالطوين
نعني بالتّصّور املثايل ذلك التصّور املُخالف للتصّور املادي ألصل الكون، فإذا كان الفالسفة 

السابقون عىل سقراط يرون أنَّ املبدأ الثابت خلف التغرّيات الطارئة يف الكون هو بالرضورة مبدأ 

متناهي،  الاّل  أو  »األبريون«  أنّه  عىل  و»أناكسيمندر«  املاء،  أنّه  عىل  »طاليس«  تصّوره  إذ  مادي؛ 

وتصّوره »أنكسيامنس« عىل أنّه الهواء، و»هريقليطس« عىل أنّه الّنار، وأرصَّ الفيثاغوريون عىل أنَّه 

العدد، بينام أعلن الفالسفة اإليليون أنَّ موجودهم األّول مستدير ذو ثقل، وإن كانوا قد حاولوا أن 

يسموا به بعض اليشء عن املوجودات املحضة، لكن هذه النعوت التي خلعوها عليه كانت كافية 

إلثبات اخفاقهم يف تجريده. لكن أفالطون )Plato 428 -348 ق.م( قد رأى أنَّ املبدأ األّول لألشياء 

جميًعا ال ميكن أن يكون ماديًا، وذهب إل تصّور ذلك املبدأ األّول عىل أنّه ال بّد أن يكون روحيًّا 

[[[- Xenophon, Memorabilia of Socrates, Translated by R.J.S. Waston, in “ Socrates Discourses” , J.M. Dent 

& Son LTD, London, 1951, p. 112.

]2]-  برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية، ك1، الفلسفة القدمية، ترجمة: زيك نجيب محمود، مراجعة: أحمد أمني، ال ط، القاهرة، الهيئة 

املرصية العامة للكتاب،2102، ص 422.
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مثاليًا كاماًل منزًّه عن كّل نقٍص وصورٍة، وهو بسيط متاًما وصادق يف أقواله وأفعاله، يتّصف بكّل 

صفات الكامل]]].

وقد تغلغل هذا التّصّور املثايل لإلله، أو الصانع األّول، أو ُموِجد الكون يف كّل فلسفة أفالطون 

األول،  األلوهيّة  إنَّها  وقال  نفًسا،  لألرض  جعل  إنَّه  حتى  خفيًة،  روًحا  ماديٍّ  مظهٍر  لكّل  فجعل 

وإنّها أقدم من تلك األلوهيات التي توجد يف السامء! ثم أخذ يحدثنا عن صانع عظيم قام بتشكيل 

املخلوقات من ماّدة قدمية، ومن هذه املخلوقات الكائنات البرشية والكائنات اإللهيّة التي ساّمها 

أفالطون باألرواح الوسطى أو اآللهة الثانوية. 

وبناًء عىل ما سبق، هل قال أفالطون باإلله الواحد أو باآللهة املتعّددة؟ ال شّك أّن أفالطون 

هو تلميذ سقراط الويف، وهو الذي دوَّن معظم فلسفته التي وصلت إلينا، وهذا ما سيجعل التأثري 

ذاك  ننىس  أن  لكّننا ال يجب  اإللهي.  التصّور  يخّص  فيام  عليه، وخاّصة  السقراطي واضًحا جًدا 

التأثري الساموي املتمثّل يف الديانة اليهوديّة التي نزلت يف عهد أفالطون وخاّصة أنّه زار مرص معقل 

هذه الديانة يف هذا العرص، وبال شّك أنّه تأثّر ببعض تعاليمها يف تصّوره لطبيعة اإلله بجانب تأثّره 

بالرّتاث اليوناين الذي قال بتعّدد اآللهة. ولذلك مل يكن غريبًا أن يبدو التصّور األفالطوين لإلله 

يعرّب عن قّمة التصّور اليوناين لإلله، حتى وإن بدا مشوبًا بالكثري من التصّورات الرشكيّة املتعّددة. 

التأثّر بالديانة اليهوديّة السامويّة هو ما جعل تصّور أفالطون لأللوهيّة يؤثّر يف تاريخ  لكن وجود 

الفلسفة الاّلحق عليه عرب العصور الفلسفيّة التالية سواء املسيحيّة أو اإلسالميّة أو الفلسفة الحديثة 

واملعارصة. 

وقد عرَّف أفالطون اإلله بأنّه هو الكائن املطلق والعقل الكامل والخري الشامل يف آٍن واحد. 

الذي  النظام  اإللهي هو  الحضور  فيه. وهذا  يحّل  الكون  إاّل ألّن  إلهيًا فام ذلك  العامل  فلنئ كان 

أوجده عقله املبدع للنظام، فحيث ال يوجد اإلله ال توجد إال الفوىض والتشوش]2]. فاإلله لديه 

ليس هو »الصانع« وليس »الخري« وليس »األب« وليس »القبطان« وليس »الواحد« بل هو اإلله الذي 

يتّصف بأنّه صانع وخرّي وأب للعامل وقبطان األشياء وواحد. ولكن ال يجب أن نفهم من هذا أنَّه قام 

بالتوحيد املنزّه لإلله عاّم سواه وعن غريه من املخلوقات، ولكّنه رأى أّن الوجود اإللهي يشغل كّل 

يشء يف هذا الكون، وإن كان هناك إله عظيم فإّن هناك آلهة أخرى ثانويّة أوجدها هذا اإلله لتساعده 

[[[- Plato, The Republic, Translated with an introduction By H.D.P. Lee, Penguin Books, Reprinted 1962, 

pp.379- 382.

]2]-  النشار، مصطفى، فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالمية والغربية، م.س، ص3]2.
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يف إيجاد العامل. وهذا يُفرّس  يف رأينا  ما قد يبدو تضاربًا يف وجود لفظة »اإلله« مع لفظة »اآللهة« 

يف سياق واحد عند أفالطون. 

 يرى جّل الباحثني يف الفلسفة اليونانيّة أنَّ استخدام الفالسفة اليونان للفظ »اإلله« بصيغة املفرد 

من قبيل إطالق الجزء بغرض قصد الكل، كإطالقنا يف اللّغة العربية عىل سبيل املثال صيغة )املرء( 

ونقصد بها الناس جميًعا. وإن كنت أرى أّن استخدام أفالطون ومن قبله سقراط للفظتي: »اإلله« 

و»اآللهة« بالتبادل ليقصد بهام يشء واحد أمر له ما يرّبره؛ إذ إنّه كان يقصد اإلله الذي يحتاج إليه 

؛ حيث كان لكّل إله مهّمة معيّنة يف مجال خاص به ال يشاركه فيه  يف لحظٍة معيّنٍة ويف مجاٍل معنّيٍ

إله غريه. أو أنّه كان يقصد  عىل أرجح االحتامالت  أّن كّل نفس تحايك اإلله الذي اتبعت موكبه. 

فكّل فرد من املؤمنني بالدين اليوناين كان يُؤْثر إلًها من بني اآللهة عىل اآلخرين؛ فيخلص له العبادة 

ويتقرّب إليه بالقرابني، ويرى بقيّة اآللهة مساعدة له. فإذا قال اإلله فإنّه يقصد إلهه الخاص من بني 

اآللهة املتعّددة، ومل يكن ذلك كفرًا يُعاقب عليه القانون اليوناين، حيث كان يتيح لكّل فرد أن يختار 

إلهه الخاص من بني اآللهة، وكان هذا ميثّل اعرتاف ببقيّة اآللهة طاملا اختار من بينهم إله خاص به. 

ومل يكن هذا التفسري الذي خلصنا إليه بدعًة ابتدعناها لكن بالرجوع وبالقراءة املتأنّية ملحاورة 

»فايدروس« ألفالطون هو ما يحيلنا إل هذا التفسري؛ حيث يقول أفالطون: »كّل نفس تحايك اإلله 

الذي اتبعت موكبه: فإذا كان الذي استسلم للحب من أتباع »زيوس« قد استطاع تحمل صدمات 

هذا اإلله ذي الريش، فإّن أتباع »آريس« الذين انساقوا يف دورته عندما ميتلكهم الحب، ويظنون 

للتضحية  استعداد  عىل  ويكونون  للقتل،  ينقادون  فإنّهم  محبوبيهم  جانب  من  بظلم  أصيبوا  أنّهم 

بأنفسهم ومبحبوبيهم يف الوقت نفسه. وهكذا األمر بالنسبة لكل من كان تابًعا إلله فإنّه يقيض حياته 

يف متجيد هذا اإلله ويف محاكاته بقدر طاقته«]]]. 

ومن ثم نستطيع فهم قضيّة األلوهيّة عند أفالطون بعيًدا عن أوجه اللّغط التي أثارها الكثري من 

التصّور األفالطوين لإلله غري املجّسد من خالل املبادئ  املفرسين والرّشاح، وتتسق مع مثالية 

األربعة التي شّكلت ما مُيكن تسميته بالالهوت األفالطوين، وهذه املبادئ األربعة]2]، هي:

املبدأ األّول: إّن اآللهة موجودة؛ حيث يرى أفالطون أنّها املصدر املحّدد للتصّورات واألشياء 

السامويّة  الشمس والنجوم، وهم يوّجهون حركات األجسام  العامل، فاآللهة تحيي  املوجودة يف 

]]]-  أفالطون: محاورة فايدروس، ترجمة وتقديم: أمرية حلمي مطر، ال ط، القاهرة، دار النرص للتوزيع والنرش، د.ت، ص88.

]2]- انظر: النشار، مصطفى، فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالمية والغربية، م.س، ص222-220.
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يف مدارها املنتظم، كام أنّها مبادئ حيّة، فاآللهة هي التي نسميها األرواح أو األنفس املوجودة 

يف أجسام النجوم الفيزيقية، فحركات »روح اإلله« الساموية املبارشة يف وفاق مع أفضل منوذج، 

حركة الكّل ويرتتّب عىل هذه الحركات نشأة الفصول عىل أرضنا، ونستطيع من خاللها قياس الزمن 

بالسنة والشهر واليوم. 

اآللهة  توجه  األرض  الفصول عىل  أحداث  ففي  البرش:  بشؤون  تعنى  اآللهة  إّن  الثاين:  املبدأ 

وتتحّكم يف األحوال الفيزيقيّة لحياتنا. ولو توافق الوجود اإلنساين مع هذه النواميس، فسينجح يف 

َ ومل يكرتث مبا تحويه هذه النواميس، فإنّهم سوف  تحقيق السعادة البرشيّة، ولو أنَّ اإلنسان قرصَّ

يُواجهون بعقباٍت من قبيل ما ينظرون إليه عىل أنّه عقاب طبيعي من اآللهة.

املبدأ الثالث: اآللهة غري قابلة للفساد: وهذا التصّور قادم من الرّتاث اإلغريقي األسطوري. فاآللهة 

غري قابلة للفساد ولها قدرات تفوق قدرات البرش. وقد رأى أفالطون أّن اآللهة هي التي سّنت القوانني؛ 

ولذلك فهي تعرب رشيعة إلهيّة إذا انصاع إليها الفرد تحّققت له السعادتني الدنيويّة واألخرويّة؛ وخاّصة 

أّن خلود الرّوح مل يعد خرافًة عند أفالطون؛ حيث أكّد مرارًا عىل أّن اإلنسان إذا كان محدوًدا بعمره، 

فإنّه بالرغم من ذلك خالد؛ إذًا، لن يتخلّص الرشير من رشّه باملوت؛ ألّن املوت ليس نهاية وجوده، 

فكّل إنسان يحمل معه إل العامل األدىن ماهيّته، وذلك أّن الرّوح تتقّدم بعد املوت إل املحاكمة، 

فإن كانت روًحا حكيمًة اهتدت يف طريقها إل العامل اآلخر، مبَلَك أمني فال تضّل طريقها، أّما الروح 

الدنسة فتتخبّط هنا وهنالك دون أن تجد لها رفيًقا يؤنسها أو دلياًل يهديها.

املبدأ الرابع: الخطة اإللهّية املقّدسة: فالخطّة اإللهيّة املقّدسة يف تنظيم كّل يشء إل األفضل 

تعني أن يوجد بالنسبة لكّل شخص موجود يف العامل مكان معّد، مكان مناسب لقدراته واهتاممه، 

فبعض الّناس تناسبهم حياة الّزراعة، والبعض اآلخر تناسبهم حياة العمل اإلداري الحكومي.

وقد أقّر أفالطون هذا الاّلهوت وعمل مبقتضاه؛ فآمن بوجود اآللهة، وكان هذا اإلميان يف نظره من 

يجعل اإلنسان يف دائرة التقوى بعيًدا عن الكفر والعصيان والفسوق؛ ألّن املرء إذا أنكر وجود اآللهة 

فإنّه بال شّك خارج الدين الصحيح، وليس هذا فقط وإمّنا جعل اإلميان بوجود اآللهة فريضة عىل 

كّل مواطن يف الدولة، فسّن قانونًا من القوانني لتحمي به الدولة اإلميان من التشويه، واملواطنني من 

امللحدين، ونص هذا القانون عىل أّن إنكار وجود اإلله جرمية يف حّق الدولة يجب أن يُعاقب عليها 

القضاء؛ ألّن هذا اإلنكار يُؤّدي مبارشة إل سوء السرية وفسادها واإلخالل بالنظام االجتامعي]]].  

]]]-  كرم، يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية، ط3، القاهرة، لجنة التأليف والرتجمة والنرش، 953]، ص ]23.
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وإذا كان من أهّم ما مييّز الاّلهوت األفالطوين أنّه يرفض بشّدة تجسيد اإلله، فاإلله غري مجّسد 

وال ميكن أن يتجّسد، فهو املحرّك الذي يحرّك املادة ويخرجها إل هذا النظام الذي نراه يف هذا 

الكون. فإنّه يؤخذ عىل أفالطون أنّه مل يحّدد لنا ماهيّة هذا اإلله عىل وجه الدقّة والتحديد، ولذلك 

فكثرٌي  املرئيّة.  باآللهة غري  الكون ملء  وأن  ما هو غري مريئ،  كّل  األلوهيّة عىل  يطلق صفة  نراه 

من املُثل تُدعى آلهة، واألرواح الخرّية تُدعى آلهة، بجوار آلهة الكواكب وآلهة األوليمب والجن. 

وهذا يعود بنا إل مقولة طاليس »الكون ملء باآللهة«. ولذلك مل يهتم أفالطون كثريًا بالتساؤل 

الجوهري: هل هناك إله واحد أو آلهة متعّددة؟ ولكّنه كام سبق أن قلنا إنّه يرى أّن لكّل إنسان إلًها 

مقّربًا من بني اآللهة املتعّددة إذا آمن به فقد آمن باآللهة وسقطت عنه تهمة الكفر والضالل. وهو 

بأّن هناك آلهة تُعنى بشؤون البرش ال مُيكن رشوتها أو  األمر الذي يرّصح به يف محاورة القوانني 

رشاء إرادتها.

كام يؤخذ عىل أفالطون أنّه وضع إزاء اإلله الخالق ماّدة غري مخلوقة يصنع منها الكون، مام ال 

يليق مبقام األلوهيّة وقدرتها غري املتناهية، فإذا كان لدى اإلله القدرة عىل صنع هذا العامل واالعتناء 

به، فام الذي يحّد قدرته عن خلق هذه املادة األول؟! أعتقد أّن هذا تضاّد ناتج عن قصور عقليّة 

أفالطون عن تصّور الخلق من عدم. كام أّن مثل هذا الرأي األفالطوين يعّد معارًضا لسمو اإلله ملا 

يرتتّب عليه من أنّه لو مل توجد املادة ملا صار الله صانًعا وال موجًدا للعامل.

كذلك مُيكننا أن نأخذ عىل التصّور األفالطوين لإلله أنّه أوجد فوق اإلله عاملًا إلهيًا ساٍم هو 

عامل املُثل أو عامل الحقيقة املعقولة التي يتكّون منها الجوهر اإللهي. وهذا ما ال يليق بجالل اإلله 

الذي ليس فوقه يشء وال يشبهه يشء. 

ومن ثم فقد كانت هذه أهم املآخذ التي ميكن أخذها عىل التصّور املثايل األفالطوين لإلله.

 ثالًثا: نقد تصّور أرسطو لإلله بوصفه املحّرك األّول
يرفض أرسطو)Aristotle 384 -322 ق.م( تصّور أفالطون حول عامل املُثل، ويرى أنَّ الوجود 

املادي عنده هو الوجود الحقيقي وليس عامل املُثل املجرّد عن املادة، وهنا تظهر إشكاليّة وجود 

اإلله عند أرسطو، فهل يعود أرسطو مرّة أخرى لتجسيد اإلله أم يرفض وجوده عىل اإلطالق؟ أم إّن 

عدم تجسيد اإلله سينقذ نظريّة املحرّك األّول؟ تلك النظريّة التي ميكن اعتبارها املدخل الحقيقي 

لتناول قضيّة األلوهيّة عند أرسطو.
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يف الكتاب الثاين عرش من كتاب امليتافيزيقا يستخدم أرسطو الدليل الكسمولوجي يف محاولته 

لتفسري الحركة، واملثال األّول هو الحركة األزليّة الدائريّة للساموات، وهو يرى أّن التفسري العقل 

الوحيد املقبول هو القول بوجود محرّك أّول هو الذي يحرّك األشياء جميًعا، وإن كان هو نفسه ال 

يتحرّك، فهو الجوهر األزيل غري املتحرك؛ ولذلك أطلق عليه أرسطو »املحرّك الذي ال يتحرّك«. 

وقد جعل من دليل الحركة هذا أّول أدلّته عىل وجود الله، وهو الدليل الذي نجده يرتّدد عرب تاريخ 

متحرّك  كّل  »أّن  أرسطو عىل:  صاغه  كام  الدليل  هذا  وينّص   . مستمرٍّ بشكٍل  كلّه  الفلسفي  الفكر 

يستلزم علّة تحرّكه، وال ميكن أن نتسلسل إل ما ال نهاية دون الوقوف عند محرّك أّول يُحرّك وال 

يتحرّك«. ويرى أرسطو أنّه بالنسبة للموجودات الصناعيّة )غري الطبيعية( تكون هذه العلة خارجيّة، 

أما الكائن الطبيعي فعلّة حركته هي ما فيه من طبيعة أو ما فيه من نفس]]]. أي أّن أرسطو مييّز بني 

حركة تأيت للجسم من الخارج وهي تلك الحركة التي تحرّك الجامدات، أّما الكائنات الحيّة فتتحرّك 

عن طريق محرّك داخل ذايت هو النفس. ومن ثم يقّرر أرسطو ثنائيّة الّنفس والجسد. 

 ومن ثّم، فقد أكّد أرسطو يف أكرث من موضعٍ عىل أّن اإلله يُحرّك وال يتحرّك، وذلك لسببني 

أّولهام: إّن هذا املحرّك لو كان متحرّكًا الحتاج إل محرٍّك يُحرّكه فيحصل بذلك التسلسل والدور، 

ولذلك كان ال بّد من الوقوف عند محرّك أّوٍل يُحرّك وال يتحرّك. وثانيهام: إّن كّل متحرّك ناقص؛ 

ألنّه يتحرّك ملوقع أفضل مام هو عليه اآلن، وخري يشتاقه الستكامل ذاته. وطاملا سلّمنا أّن هذا 

املحرّك يف أفضل حال ويف غاية الكامل، فلو فرضنا وجود الحركة يف املبدأ األّول لكان ذلك 

انحطاطًا من كامله، وانتقااًل من الخري الكامل إل ما هو رّش منه ال محالة؛ إذ ليس هناك خري يناله 

وال رتبة إال وهي دون رتبته. ومن ثم وجب ولزم أن يكون املحرّك األّول غري متحرّك. 

الكواكب  وعىل  بل  واإلنسان  والحيوانات  النباتات  عىل  األّول  املحرّك  مبدأ  أرسطو  ويُطبّق 

واألجرام الساموية. فريى أّن كّل هذه الحركات تعود إل محرّك أّول هو الفلك املحيط أو ما يُسّمى 

بالسامء األول التي تتحرّك بفعل مبدأ حركتها األّول، فتتحرّك معها كّل املوجودات الساموية بفعل 

العلّة  أنَّ  أرسطو  يرى  الحركة؟  لهذه  األول  العلّة  ما هي  ولكن  للحركة.  داخل  مبدأ  من  فيها  ما 

نهاية مام  التسلسل إل ما ال  يُحرّك وال يتحرّك؛ حيث ال يجوز  الذي  األول هي املحرّك األّول 

يستوجب الوقوف عند علّة أول تُحرّك وال تتحرّك، وتكون مبثابة جوهر يحتاج الكل إليه وال يحتاج 

هو إل أحد، وهذا يقتيض أاّل يكون جساًم.

]]]- أرسطو: كتاب امليتافيزيقا، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، ط3، القاهرة، دار نهضة مرص، 2009، ]ك2]، ف7، 20-35[، ص 0]5.
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يتّضح مام تقّدم أّن اإلله عند أرسطو ال ميكن أن يكون جساًم، فهو جوهر روحي منزّه عن ثنائيّة 

املادة والصورة، حيث إنَّ املوجودات الطبيعيّة كلّها ذات مادة متثّل وجودها بالقّوة، وذات صورة 

متثّل وجودها بالفعل، وهي متثّل ماهيتها وكامل تحّققها. لكن اإلله عند أرسطو يتميّز عىل تلك 

التفرقة؛ حيث إنَّه هو الذي يُصّور املادة، ولو كان هو ذاته مكّون من مادة وصورة الستلزم األمر ملن 

هو أعىل منه يقوم بعمليّة التصوير هذه، وهو األمر الذي يقتيض التسلسل إل ما ال نهاية وهو األمر 

الذي يرفضه املنطق األرسطي. 

الجوهر: جواهر  من  أنواع  ثالثة  هناك  أّن  يرى  الجوهر؛ حيث  أرسطو يف  لنظريّة  طبًقا  وذلك 

تُدرك  وثالثة ال  للفناء،  تتعرّض  لكّنها ال  الحس،  يُدركها  للفناء، وجواهر  وتتعرّض  الحّس  يُدركها 

الثانية األجرام  أّما الفئة األول فتشمل النبات والحيوان، وتشمل  بالحس وال هي معرّضة للفناء؛ 

الساموية )التي اعتقد أرسطو أنّها غري قابلة للتغرّي ما عدا الحركة( وأّما الفئة الثالثة فتشمل الّنفس 

العاقلة يف اإلنسان، كام تشمل الله]]].

ورغم هذا االتّساق املنطقي الظاهر يف نظريّة املحرّك األّول عند أرسطو إاّل أّن هناك تناقًضا 

يبدو للمدقّق من قول أرسطو : »إّن الجوهر الحقيقي هو الجوهر الجزيئ املركّب من مادة وصورة، 

وأّن أساس التفرّد هو وجود الهيول«]2]. فكيف إًذا يتوافق وصف أرسطو للمحرّك األّول بأنّه جوهر 

»الفردانيّة«  كام  تقتيض  أال  إنّه صورة خالصة؟!  عنه  يقول  الذي  الوقت  للكلمة يف  معنى  بأعىل 

يتساءل د. مصطفى النشار  هنا لو أخذنا مبنطق املذهب األرسطي أن يوجد يف الجوهر األّول يشء 

من الهيول فال يكون اإلله/ املحرّك األّول إذن صورة خالصة]3].

لألشياء  مفارق  متحرّك،  غري  أزيل  جوهر  يوجد  أنّه  ويُقّرر  القول  هذا  يتجاوز  أرسطو  ولكن 

املحسوسة، ولقد ظهر كذلك أّن هذا الجوهر ال مُيكن أن يكون له ِعظم، بل إنّه ال أجزاء له وال 

يقبل القسمة؛ ألنّه يحدث الحركة يف زمٍن ال متناه. لكن ال يشء من األشياء املتناهية له قّوة ال 

متناهية، وملّا كان كّل ِعظم إما متناهيًا أو غري متناه، كان ال ميكن للسبب املتقدم أن يكون ذا عظم 

متناه؛ وال ميكن أن يكون ذا عظم غري متناه؛ ألّن العظم غري املتناهي ال وجود له ألبتّة. بل قد ظهر 

أيًضا أنّه غري منفعل وال مُيكن أن يتغرّي؛ ألّن جميع التغرّيات األخرى متأّخرة عن التغرّي يف املكان. 

فمن الواضح إذن ملاذا يكون للمحرّك األّول هذه الصفات]]].

]]]-  برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ك]، الفلسفة القدمية، م.س، ص270.

]2]- نقال عن: النشار، مصطفى: أرسطوطاليس- حياته وفلسفته، ط]، القاهرة، دار الثقافة العربية، 2002، ص220.

]3]-  م.ن.

]]]- أرسطو، كتاب امليتافيزيقا،]ك2]، ف7، 20-35[، م.س، ص 2]5.
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لكن ما هو جدير بالذكر ها هنا أّن املحرّك األّول  اإلله عند أرسطو  ال يُحرّك العامل فيزيقيًا عن 

طريق االتصال املبارش، بل يحرّكه بوصفه موضوًعا للشوق والرغبة. أي أّن إله أرسطو يقيض حياته 

يف االستمتاع بتأّمل ذاته دون أن يهتّم أدىن اهتامم باملوجودات األرضيّة. فهو إًذا  إله صنع العامل 

من املادة األول، وتركه دون عناية يُواجه مصريه املحتوم. وتلك نقطتان يتّضح فيهام ضعف العقل 

البرشي مهام بلغت درجة نضجه وعجزه عن الوصول مبفرده للحقيقة الكاملة.

وهو األمر الذي يُؤّدي بنا إل رضورة التّساؤل عن طبيعة هذا املحرّك األّول وصفاته؛ إذ كان من 

أهم الصفات التي وصف بها أرسطو اإلله أنّه محرّك أّول يُحرّك وال يتحرّك، أزيّل، صورة خالصة. حيث 

إنّه ملّا كانت الحركة عموًما أزليّة يف رأي أرسطو، وجب بالتايل أن يكون املُحرّك األّول أزليًا. فإذا 

تناولنا الصفة األوىل وهي صفة )املحرك الذي ال يتحرك( بالتحليل والّنقد وجدنا أنّها صفٌة مشرتكٌة 

برتراند رسل  الذي جعل  يتحرّك. وهو األمر  يُحرّك وال  السامويّة، فكالهام  بني اإلله وبني األفالك 

)Bertrand Russell 1872- 1970( يرى أّن الله ال مُيكن تعريفه بقولنا إنّه »املُحرّك الذي ال يتحرّك« بل 

إنّنا عىل خالف ذلك  نرى مقدماته منتهية بنا إل نتيجة هي أّن مثّة سبعة وأربعني أو خمسة وخمسني 

محركًا ال يتحرّك. وال يوّضح أرسطو العالقة بني هذه املجموعة من املحرّكات التي ال تتحرّك وبني 

الله؛ فالتفسري الطبيعي لعبارته هو أّن هنالك سبعة وأربعني أو خمسة وخمسني إلًها؛ ألّن أرسطو  بعد 

ذكره إلحدى الفقرات السالفة  مييض فيقول: »ال ينبغي لنا أن نتجاهل هذه املشكلة، وهي: هل نفرض 

وجود جوهر واحد من هذا القبيل، أو نفرض أكرث من جوهر واحد« ومن ثم تراه يأخذ يف البحث الذي 

ينتهي به إل القول بوجود سبعة وأربعني أو خمسة وأربعني محرّكًا ال يتحرّك]]].

أّما الصفة الثانية التي يتّصف بها إله أرسطو بأنّه ال يُفكّر إاّل يف ذاته أو فيام هو كامل فقط، كونه 

أزليًا وباعتباره فكرًا خالًصا وسعادة، وتحقيًقا كاماًل للنفس، دون أن يكون أمامه من الغايات غاية مل 

تتحّقق، وعىل نقيضه يكون العامل املحسوس، ذلك العامل الناقص، عامل الرغبات والطموحات 

اإلله  خالف  عىل  وهذا  وغريه،  ذاته  يتعّقل  فاإلنسان  الله.  إل  وحبًا  شوقًا  تتحرّك  التي  البرشية، 

الكامل الذي ال يتعّقل إال الكامل، وما دام ليس هناك كامل إال اإلله ذاته فإّن اإلله ال يتعّقل إال ذاته؛ 

ألنّه لو عقل غريه فقد فّكر فيام هو ناقص، وانحطّت بالتايل قيمته وضاع متييزه. إنّه إًذا ال مُيكن أن 

يفّكر إاّل يف ذاته. وهنا يُصبح اإلله منفصاًل انفصاالً تاًما بينه وبني العامل، وهو األمر الذي يرتتّب 

عليه نتائج خطرية جًدا، منها:

]]]-  برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ك]، الفلسفة القدمية، ص ]27.
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 إّن اإلله ال يعتني بالعامل وال يُفّكر به وال يعريه اهتامًما، رغم أنّه علّته الفاعلة، وهذه نظرٌة مجافيٌة 

متاًما لتصّور اإلله يف األديان الساموية.

إّن اإلله األرسطي ال يعلم عن هذا العامل شيئًا محّدًدا؛ ألنّه ال يصّح أن يفّكر الكامل يف الناقص. 

وال أدري ما فائدته للعامل وللمخلوقات البرشية ما دام ال يفكر فيهم وال يعريهم اهتامًما بوصفهم 

بأموره وال  يعتني  تأثري مبارش، وال  له أي  العامل، وليس  إله غريب متاًما عن  ناقصًة. فهو  كائناٍت 

يتدّخل فيها من األساس.

ومبدعه.  اإلله خالقه  بأّن  القول  مع  املادة  بأزليّة  القول  يتناىف  إذ  للعامل؛  ليس خالًقا  اإلله  إّن 

واملعروف أّن أرسطو يؤمن بأزليّة املادة وأزليّة الحركة وأزليّة الزمان. ومن ثمَّ فال مجال للقول بأّن 

اإلله عند أرسطو قد خلق الكون من العدم. 

وال شّك أّن هذه الصفة بهذا التصّور تُجايف صورة اإلله وطبيعته وصفاته وعالقته بالعامل يف كّل 

األديان الساموية.

فهذا  اإلله(.  )وحدانية  تقّرر  التي  الثالثة  الصفة  هي  األرسطي  لإلله  األهم  الّصفة  تكون  ورمبا 

اإلله كام يُقّرر أرسطو هو »فعل محض«، أي ال يجوز أن يداخله يشء مام هو بالقّوة؛ إذ لو كان 

ذلك الحتاج إل فاعل آخر يخرجه من القّوة إل الفعل، فيكون وجوده مستفاًدا من غريه. ولذلك 

فإّن  ببعض،  بعضها  الحركات  العامل وتناسب  انتظام  فهو واحد من كّل وجه، ويدّل عىل وحدته 

فيه  فرضنا  لو  إذ  بوجه؛  الكرثة  تداخله  بسيط ال  واحًدا، وهو  املحرّك  كان  إذا  إاّل  يتصّور  ذلك ال 

شيئًا من الكرثة لداخله يشء من املادة والتغرّي وإمكان الوجود وجواز االنحالل؛ إذ إّن كّل مركب 

سائر إل االنحالل، متوقّف عىل وجود أجزائه لبقاء وجوده، فال يكون الواحد إاّل بسيطًا]]]. وإنّه 

عىل حسب تعبريه »وعىل مثل هذا املبدأ تعتمد الساموات والعامل الطبيعي«]2]. فهل يعّد أرسطو 

حًقا من املوحدين املؤمنني بوحدانيّة اإلله؟ يرى د. مصطفى النشار أّن الحقيقة أنّه يف أغلب ما 

كُتب، وبالذات يف الكتاب الثاين عرش من امليتافيزيقا الذي يحتوي عىل نظريّته يف األلوهيّة، يشري 

إل اإلله بلفظ املفرد، كام يتحّدث عن صفاته، وكأنّه من املفروغ منه أن يكون »املحرّك األّول« 

أو»العقل األّول« واحًدا؛ نظرًا ملا نجده يف هذا العامل الطبيعي من نظام وغائية يفرتضان تلقائيًا أن 

يكون املهيمن عىل العامل »محرّك أّول« واحد. ومع ذلك فهو يتحّدث بإعجاب عن السابقني عليه 

]]]-  محمد غالب، الفلسفة اإلغريقية، ج2، القاهرة، الطبعة األول، 938]، ص 87.

]2]- أرسطو، كتاب امليتافيزيقا،  ]ك2]، ف7، 3]-5][، ص ]]5.



59االستغراب نقد فكرة األلوهّية في العصر الذهبي للفلسفة اليونانّية

2 0 2 ــف 1 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 21

ممن نظروا إل األجرام الساموية وعدوها آلهة، وهو كذلك يُشري إل هذه املوجودات السامويّة 

بأنّها ذات عقوٍل مفارقٍة. وهذا يوّضح أنّه مل يكن موّحًدا مخلًصا للوحدانية إخالًصا تاًما]]].

الرّشك  وبني  بالوحدانيّة  القول  بني  متأرجًحا  ظّل  وأفالطون  سقراط  شأن  شأنه  أرسطو  أّن  أي 

، بسيط غري منقسم وال ذي  والقول بتعّدد اآللهة، فتارة نجده يؤمن بإله واحد حي قيوم، أزيل، خريِّ

أجزاء، روح خالصة ال صورة له، ال يتأثّر مبؤثّر وال يتغرّي، ال امتداد له؛ ألنّه فوق االمتداد. لكّنه من 

ناحية أخرى ال يفكر يف العامل الناقص؛ إذ إنّه مام ينقص من كامله أن يفّكر يف يشء إال ما هو 

كامل، أعني نفسه. وعىل هذا فهو إله ال يعرف العامل الدنيوي األريض الناقص، وال يحبّه. 

وهكذا يقيض إله أرسطو حياته يف االستمتاع بتأّمل ذاته دون أن يهتّم أدىن اهتامم باملوجودات 

األرضيّة. كام يبقى تعريف اإلله بأنّه املحرّك الذي يحرّك وال يتحرّك أقوى نقاط الضعف يف نظريّة 

أرسطو اإللهيّة؛ إذ إنّه يسلم يف نظرياته الفلكية بأّن هناك العديد من الكواكب واألجرام الساموية 

التي ترتاوح ما بني 7]: 55 التي تحرك وال تتحرّك دون أن يفرّق بني هذه املحركات وبني اإلله، مام 

يجعل التفسري الطبيعي لذلك أنَّ هناك سبعة وأربعني أو خمسة وخمسني إلًها عند أرسطو. وال شّك 

أّن هذه هي طبيعة العقل اإلنساين مهام كمل عندما يفّكر يف اإلله مبفرده دون االستئناس بالوحي 

الساموي. 

أي أنَّ أرسطو بعد أن عارض املذاهب الفلسفيّة السابقة عليه التي تفرّس العامل باملادة واالتّفاق 

أي الصدفة، وبعد أن أثبت أنَّ يف العامل شيئًا آخر غري املادة هي الصورة، وشيئًا آخر غري االتفاق 

هو الغائيّة، عجز عن استكشاف مبدأ للصوريّة والغائيّة؛ ألنّه تصّور الله منعزاًل يف ذاته، مل يخلق 

العامل، وال يعلمه، وال يعني به، بحّجة أّن العامل يشء أدىن بالقياس إل الله، وأّن من األشياء ما 

عدم رؤيته خري من رؤيته. ورغم ذلك ُمثّل اإلله بأمري الجيش، الذي يجتمع تحت رايته جيش جرّار 

فيه القوّي والضعيف، والشجاع والجبان، وسائر الصفات املرتاتبة من التدين واالنحطاط إل النُّبل 

والسمو، ورأى أنّه بدون هذا األمري ال يستقيم وجود هذا الجيش وال تنتظم حركاته.

ومن ثم استحّق أرسطو نقد تالمذته املنصفني وأخالفه املعقولني، ووّجهوا إليه أسئلًة نقديًّة من 

قبيل: كيف يقود األمري جيًشا مل يبرصه وال يعتني به ومل يخطر له عىل بال؟! وكيف يصّح تدبري 

العامل من متحيّز يف نفسه مقصور عىل ذاته ال يجاوزها؟! ومن أين وجود العامل يف بدء نشأته؟ ومن 

]]]- مصطفى النشار، أرسطوطاليس- حياته وفلسفته، ص222.
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أين بقاؤه إن مل يكن للمبدأ األّول حّظ يف تدبري أمور العامل وال أدىن إملام به؟ والحّق أنّها أسئلٌة 

وجيهٌة لها مرّبراتها التي تعجز عن اإلجابة عليها ميتافيزيقا أرسطو.

أي أّن اإلله كان عنده قّوة حكيمة مدبّرة منزّهة عن كّل نقٍص متّصفة بكل كامل، أزليّة عاملة بكّل 

الله وبني  إًذا انفصال تام بني  يشء، لكّنها مل تخلق هذا الكون وال تتول تدبريه املبارش، فهناك 

العامل، أي أنه جعل العامل يف مقابل اإلله ال اتصال بينهام وال تأثري. فكانت ألوهيّته جليلة املبدأ، 

نبيلة الغاية، رديئة الوسائل، سيئة النتيجة.

فاإلله األرسطي بناء عىل نظريّة »املحرّك األول الذي ال يتحرّك« محرّكًا جاهاًل، وقائًدا أعمى، 

وعلّة أول غري منشئة، وبناء عىل ذلك نستطيع أن نقول إّن أرسطو مل يكن بذلك متّفًقا مع املنطق 

القديم الذي وضع أسسه.

خاتمة
فكرة  نقد  موضوع  بحث  عرب  إليها  توّصلنا  التي  النتائج  من  مجموعة  إل  نخلص  تقّدم  ومام 

األلوهيّة عند فالسفة اليونان يف العرص الذهبي )سقراطـ  أفالطونـ  أرسطو(، ومن أهّم هذه النتائج:

استطاعت هذه الّدراسة أن تُثبت أّن العقل البرشّي مهام بلغ من عبقريّة، ومهام أويت من براعة 

وتعال  سبحانه  الله  عن  كامل  نقّي  تصّور  إل  يتوّصل  أن  يستطيع  ال  واالستنباط  االستدالل  يف 

مبفرده وبدون مساعدة من الوحي الساموي، وهذا ما ميكن مالحظته بقّوة عىل محاوالت فالسفة 

اليونان العظام: سقراط وأفالطون وأرسطو والذي ال ينكر أحد رجاحة عقولهم، وال سّمو أنفسهم 

أو  فُرادى  يستطيعوا  مل  ذلك  ومع  لإلله.  املجرّدة  الحقيقة  إل  الوصول  سبيل  يف  وإخالصهم 

مجتمعني أن يتوّصلوا إل التجريد التام النهايئ لإلله، كام مل يستطيعوا الوصول إل فكرة الخلق 

من العدم، فهذه فكرة تكاد تكون مستحيلًة عىل العقل اإلنساين، ولذلك قال فالسفة اليونان فرادى 

ومجتمعني برضورة الخلق من مادة أول تصّوروها أزليّة. وهو األمر الذي يعارض سمو اإلله، ملا 

يرتتّب عليه من أنّه لو مل توجد هذه املادة ملا صار الله صانًعا وال موجًدا للعامل.

بالرغم من حرص فالسفة اليونان يف العرص الذهبي ما بني القرنني الخامس والرابع قبل امليالد 

عىل تنزيه اإلله عن املادة وتقدميه عىل أنّه يحوز الكامل يف الروحانيّة السامية، وأنّه مقياس األشياء 

جميًعا وأّن قدراته ال متناهية إال أنّهم وقعوا يف التناقض عندما آمنوا بفكريت »القدر« و»الرضورة« 

اللتان تتحّكامن يف كّل يشء، ويف اآللهة نفسها. وقد ترّسبت هاتان الفكرتان إل فالسفة اليونان 
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الطبيعية  املوجودات  تفسري  يف  بهام  وأخذوا  القدمية،  اليونانيّة  األساطري  من  الذهبي  العرص  يف 

واألعامل اإلنسانيّة. 

مل يستطع فالسفة اليونان يف العرص الذهبي التخلّص مام ورثوه من اآلراء واألساطري التي كانت 

سائدة يف الديانة الشعبية ألثينا، ويظهر ذلك من وجود صور مختلفة للتعّدد رغم سعيهم الدائب 

نحو توحيد اإلله وتنزيهه ووصفه بصفات تنزهه؛ فتأرجح سقراط بني الرشك والتوحيد؛ ففي الوقت 

لإلنسان،  وخالق  العامل،  نظام  عن  مسؤول  سام،  عقل  ذي  واحد  إله  عن  فيه  تحّدث  الذي  نفسه 

بأنّه  أفالطون لإلله  الُعليا. وبالرغم من تعريف  للروح  اعتقد يف اآللهة املتعّددة كمظاهر مختلفة 

هو الكائن املطلق والعقل الكامل والخري الشامل يف آٍن واحد، إاّل أّن رؤيته لأللوهيّة بدت مشوبة 

بالكثري من التصّورات الرشكيّة املتعّددة، كام أنّه أوجد فوق اإلله عاملًا إلهيًا ساٍم هو عامل املُثل أو 

عامل الحقيقة املعقولة التي يتكون منها الجوهر اإللهي. وهذا ما ال يليق بجالل اإلله الذي ليس 

فوقه يشء وال يشبهه يشء، وقطًعا مل يهتِد أفالطون بنور الوحي الساموي الذي أضاء عرصه يف 

أرسطو يف تصّوره لإلله أو املحرّك األّول الذي يُحرّك  مرص التي زارها يف ذلك الحني. كام بدا 

وال يتحرّك، متأرجًحا بني اإلله الواحد والقول بالتعّدد؛ إذ يقول تارة مبحرّك أّول واحد وتارة أخرى 

ا أن يكون عددهم 7] أو 55 محرك أو إله.  مبحركني أوائل عّدة إمَّ

إّن فالسفة اليونان يف العرص الذهبي من سقراط حتى أرسطو قد أَْولوا أهميّة كربى للوصول إل 

حقيقة اإلله؛ فاقرتبوا كثريًا بفضل عقولهم الراجحة من توحيد اإلله، لكّنهم مل يستطيعوا التخلّص 

التام من اإلرث اليوناين الكبري من الخرافات واألساطري التي كانت سائدة يف عرصهم، وخاّصة 

فيام يتعلّق بالدين الشعبي اليوناين، فوقعوا يف الرّشك والتعّدد، فكانت ألوهيتهم  يف حقيقة األمر  

جليلة املبدأ، نبيلة الغاية، رديئة الوسائل، سيّئة النتيجة. ولكّنهم مع ذلك، والحّق يُقال مل يستكينوا 

كانت  ثمَّ  ومن  نهائيًا.  وعّده  معنّيٍ  برأٍي  يقطعوا  البحث ومل  واصلوا  بل  إليه،  نهايئٍّ وصلوا  لرأٍي 

الخطيئة الكربى لفالسفة العصور الوسطى أنّهم نظروا إل تلك الجهود عىل أنّها نهائيّة؛ فداروا يف 

فلكها دومنا إضافة يشٍء يُعتّد به يف مجال األلوهيّة. 



أفالطون بالعربّية
كيف تأّسست أفالطونّي�ة عربّي�ة من دون أفالطون؟!

[[[
]*[

 Rüdiger Arnzen رودجير أرنزن

مثّة الكثري من اللّبس والغموض رافق انتقال املرياث األفالطوين إىل أرض العرب واملسلمني. 

مرّد ذلك إىل تعّدد حقول التلقِّي وتقنياتها من جانب الفالسفة والحكامء منذ الفارايب وابن سينا 

إىل سلسلة املحقِّقني والفالسفة الالَّحقني الذين قاموا مبهّمة الرتجمة والرشح والتفسري ألعامل 

الحكم اليوناين.

هذه املقالة للباحث األملاين روديجر أرنزن تكشف مجموعة من عنارص الغموض تتعلّق 

بحضور أفالطون يف دنيا العرب. وتبنيَّ أنه نُِسَب إليه خطأـ من أعامل مل تكن للحكيم اليوناين، 

وال متت إليها بصلة.

املحرر

حتى اآلن ال توجد أّي دراسٍة منهجيّة شاملة لرتجامت أعامل أفالطون للعربيّة ومدى اإلحاطة 

بفلسفته خالل العصور الوسطى للحضارات اإلسالمية. لكن تجدر اإلشارة إل أّن الحقبة املمتّدة 

بني القرنني العارش والثالث عرش، قام الُكتّاب والفالسفة العرب بوضع تراجم وسري ذاتيّة متنّوعة 

تتناول حياة أفالطون، حيث اعتمدوا يف تأليفها عىل مصادَر إغريقيٍّة متنّوعٍة من قبيل تراسيليوس 

*ـ باحث أملاين متخّصص يف الفلسفة العربية والفارسية الحديثة والوسيطة، وتاريخ العلوم يف العامل اإلسالمي، خريج جامعة بوخوم 
األملانية.

يعمل حالياً عىل مرشوع مفهوم الصور األفالطونية يف الفلسفة العربية، مؤسسة توماس، جامعة كولن، كولونيا، أملانيا.

Plato, Arabic :ـ العنوان األصل للمقال

ـ املصدر: 

Arnzen R. )2011( Plato, Arabic. In: Lagerlund H. )eds( Encyclopedia of Medieval Philosophy. Springer, 

Dordrecht. https://doi.org/10.1007[03_[-9729-[020-[-978/

ـ ترجمة: عل فخر اإلسالم.
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الرشوحات  عىل  أسايسٍّ  بشكٍل  مقترًصا  أفالطون  بأعامل  االهتامم  كان  لقد  األزمريي.  وثاون 

الزّاوية يف مجموعة  )تلخيص جالينوس( والذي شّكل حجَر  بينها  وامللّخصات، والتي كان من 

األعامل األفالطونيّة. ومل يتم حفظ أّي من أعامل أفالطون مرتجاًم إل اللّغة العربيّة بشكٍل كامٍل، ما 

زرع الّشّك يف مسألة وجود مثل هذه الرتجامت. وبعيًدا عن قضيّة الرتجمة املجتزأة، فقد كان هناك 

عدد من التعليقات اإلغريقيّة ومبا ال يقّل من أربع حواريات أفالطونيّة معروفة يف العامل الناطق 

باللّغة العربية. العناوين الرئيسيّة لألفالطونيّة العربيّة هي الخلق الدهرّي للكون، نظرية الدولة عند 

الثالثيّة،  والروح  العقل  ارتقاء  نظريات  والطبي(،  امليتافيزيقي  الحب )مبفهوَميْه  أفالطون، مفهوم 

ومفهوم األشكال األفالطونيّة ونظائرها األنطولوجيّة، ونظرية العاملنَي. لقد كان أفالطون الدّجال 

األخالقي  أفالطون  من  تأثريًا  أكرث  الحديثة  األفالطونيّة  والكتابات  والغموض  املعرفة  صاحب 

األصيل. وقد أّسست هذه التناقضات فيام بني األعراف والتقاليد خالل القرنني الثاين عرش والثالث 

عرش ألفالطونيّة عربيّة جديدة بدون أفالطون.

لقد قّدم العامل العريب اإلسالمي يف العصور الوسطى أفالطون باعتباره فيلسوفًا وحكياًم روحيًا، 

إاّل أّن أعامله ُصّنفت عىل أنّها خارجٌة عن املنهج الفلسفي العريب السليم. وقد كان تأثري أفالطون 

وحوارياته أقّل شّدًة واستمراريًّة من أفالطون املثّقف صاحب الفلسفات القدمية، أفالطون صاحب 

املعرفة والغموض واألعراف الفيثاغوريّة الحديثة، وأفالطون صاحب الكتابات األفالطونيّة الحديثة 

وترجامتها العربية]]].

   السرية العربّي�ة ألفالطون 
ُعرفت بعض التفاصيل عن حياة أفالطون الذي تم تعريب اسمه إل أفالطون من خالل ترجامت 

الفلسفة  تاريخ  كتاب  ومن  ”سمرينا“،  من  ثيون  روايات  عىل  املرتكزة  اإلغريقيّة  املصادر  بعض 

 cf. Walzer 1960:325; peters( لربوفريي، باإلضافة إل مصادر أخرى غري معروفة للسري الذاتية

العارش والثالث عرش، مركّزة )حسب  القرنني  العربية إل  الروايات  1979:31(، وتعود معظم هذه 

زعمهم( عىل الجانب الرمزي ـ املجازي أو حتى الغامض من كتابات أفالطون. من بني أساتذة 

أفالطون الذين تم ذكرهم: سقراط، تياميوس، وغريب أثينا صاحب القانون وغريب اإللياذة صاحب 

السوفسطائية. وتبًعا ملا ذكره الفيلسوف العامري فإّن أفالطون قد تفّوق عىل سقراط وفيثاغورس 

[[[.  cf. Rosenthal 1940, 1941a, b; endress 1997: 49- 52: Walbridge 200: 83 - 103; jeck 2004: 59- 142.
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كتاب  ويف   .)2[3-203  ,75-cf. Rowson 1988:72( الطبيعيّة.  والعلوم  الرياضيات  يف  مبعرفته 

املبرش بن فاتق )مختار الحكم ومحاسن الكلم( وكتاب الشهرستاين )امللل والنحل( جرى تصوير 

أفالطون عىل أنّه أحد أحفاد أسكليبيوس األسطوري. ومن أشهر مواضيع السري الذاتيّة ألفالطون 

رحالته إل صقلية ومرص، تدشني مؤّسسته العلميّة وعالقته العلمية مع كّل من أرسطو وفيثاغورس. 

وبعيًدا عاّم تّم ذكره سابًقا من مصادر، فإّن أكرث التفاصيل وضوًحا عن حياة أفالطون وجدت يف 

ابن  »فهرست«  بعنوان  آخر  وكتاب  الفالسفة«،  »نوادر  بعنوان  اسحاق  بن  لحنني  الساخر  الكتاب 

النديم، وكتاب »نزهة األرواح وروضة األفراح« للشهرستاين، وكتاب ابن القطيفي »تاريخ الحكامء«، 

مجهول  كتاب  ويف  األطباء«،  طبقات  يف  األنباء  »عيون  أصيبع  ابن  كتاب  يف  أيًضا  وجدت  كام 

 .)cf Gutas forthcoming املؤلف بعنوان »منتخب صيوان الحكمة« )للرتجامت والدراسات

     املراجع العربي�ة ألعمال أفالطون
التي  كتلك  أفالطون،  أعامل  الكالسيكيّة حول  اإلغريقيّة  الروايات  املذكورة يف  األعامل  كّل 

املراجع  وكتّاب  للمؤرخني  بالنسبة  معروفًة  كانت  ألبينوس وجالنوس،  تراسليوس  قبل  من  كتبت 

العرب. يف حني ُوجدت أقدم وأشمل مناقشة عربيّة للمجموعة األفالطونيّة يف بحث بعنوان فلسفة 

أفالطون )ed. Rosenthal and Walzer 1943(. وهذا البحث الذي نُسب إل الفيلسوف أيب نرص 

الفارايب، والذي وصف أعامل أفالطون بأنّها ال رباعيّة الّنسق، تعكس التطّورات املفرتضة ألفكار 

أفالطون. وهي مبنيّة قطًعا عىل مصادَر إغريقيٍّة يُعتقد أنّها لجالينوس أو ملصدٍر آخر مرتبط عن قرب 

مبصادر أفالطونيّة معتدلة )cf. Tarrant 1993:32-38(. هناك رواية أخرى حفظت يف فهرست ابن 

النديم املنظومة  ابن  الذي ذكره  األّول  األقل: املصدر  آخرين عىل  النديم مرتكزة عىل مصدرين 

الرباعيّة لحواريات أفالطون املقّدمة من قبل الريايض ثيون من سمرينا، إاّل أنّه ال يوضح بشكٍل 

 ;50-cf. lippert 1894:39( كاٍف فيام إذا كان ابن النديم يتّبع برصامٍة نظام التقسيم الذي أّسسه ثيون

Tarrant 1993:58-68(. أّما املصدر الثاين الذي اعتمده ابن النديم فهو مقتبس جزئيًا عىل األقّل 

من كّشاف الكتب العلميّة والفلسفيّة الذي أعّده الفيلسوف املعارص له يحيى بن عدي. وال بّد أن 

ن مصادر إضافيّة؛ حيث إّن نقد الحواريات املشار إليها تحت عنوان  يكون هذا الُكتيّب قد تضمَّ

أتالنتيكوس يرد عىل تراسيلوس )كام ذكر من قبل ديوجينز الرتيوس( ال من قبل ثيون. بينام أشار 

ابن القفطي يف كتابه تاريخ الحكامء أنّه مديٌن يف ذلك لفهرست ابن النديم. واألرجح أّن ابن أيب 

أصيبع كان قد توّصل إل مصادَر إضافيّة؛ بدليل أنّه ال يذكر فقط الحواريات التي أغفلها ابن النديم 
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ترجامت  خالل  من  ـ  أيًضا  يشري  بل  فحسب،  وبوليتيكوس(  اليسيس  )ابينوميس،  القفطي  وابن 

بة  املواضيع اإلغريقيةـ  إل بعض الحواريات التي تّم ذكرها سابًقا يف الفهارس ذات العناوين املعرَّ

أيًضا  تذكر  املراجع  كافّة  فإّن  الفارايب  باستثناء   .)cf Gutas Forthcoming( فقط  الرشوحات  أو 

أنّها تتضّمن يف  )spuria( التي ال مُيكن أن تتعلّق بأّي مصدٍر إغريقيٍّ لألعامل األفالطونيّة، كام 

بعض األحيان العمل نفسه مرتني. األمر الذي يدّل عىل حقيقة أّن واضعي املراجع استخدموا أكرث 

، دون التمّكن من تحديد مراجع مختلفة للكتاب نفسه. من مصدٍر عريبٍّ إغريقيٍّ

      ترجمات، تلخيصات، وشروح
كانت الرتجمة العربية لتاريخ البحث عن أفالطون العريب مجتزأة، ومعّقدة، وغري مدروسة بشكٍل 

الرحمن  عبد  وراجعها  حّررها  العربية؛  باللّغة  أفالطون  أعامل  من  مقتطفات  األّول:  القسم  جيّد. 

الّشّك  من  بّد  فكان ال  فعليًّا؛  كامٍل  بشكٍل  أعامل مرتجمة  أّي  العثور عىل  يتم  فلم   .[97[ بدوي 

 cf. Rosenthal 1940:393; reisman( العربيّة اللّغة  أّي أعامل مرتجمة بشكٍل كامٍل إل  بوجود 

2004:264(. وقد اعتمد واضعو املراجع يف العصور الوسطى الرتجامت التالية:

ـ القوانني التي ترجمها كّل من حنني بن اسحاق ويحيى بن عدي.

ـ ريبابليكا التي يُعتقد أنّها ترجمت من قبل حنني بن اسحاق. 

رشوحات  إل  باإلضافة  حنني،  بن  اسحاق  جانب  من  ترجمت  والتي  السفسطائيون  ـ 

أوملبيودوروس. 

ـ تياميوس التي ترجمها يحيى بن البطريق وصّححها يحيى بن عدي.

ما  وغالبًا  مختلفة،  بأطوال  العربية  املقتطفات  بعض  إلينا  وصلت  التالية،  الحواريات  ومن 

تياميوس، سيموبوسيوم،  ريسبابليكا،  فايدو،  مينو  القوانني،  كريتو،  سديٍّة:  طبيعٍة  ذات   كانت 

vol2, 434- 439 Gutas forthcoming(  1999 cf. diaber , للدراسات( وقد عرفنا من رواية حنني 

بن اسحاق أنّه عمل مع طاّلبه عىل ترجمة ملّخصات جالينوس )ضائع يف اليونان( من خالل األعامل 

السفسطائية  بارمنيدس، ريسبابليكا،  بوليتيكوس،  القوانني،  أوتيدميوس،  التالية: كراتيوس،  الثامنية 

مل  الرتجامت  هذه  من   )cf. Bergstrasser 1925; Boudon-Millet 2000:455- 460( وتياميوس 

نتمّكن من الوصول إاّل إل اإلصدار العريب من ملّخص جالينوس عن تياميوس وهي ما تزال موجودة 

.)ed. Kraus and walzer 1951: cf. Festugiere and Tonneau 1952( حتى اليوم
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باإلضافة إل هذه الرتاجم وامللّخصات عرف العرب بعًضا من األعامل اإلغريقيّة رشًحا:

 cf. Schroder and khale 1934; Boudon( رشح جالينوس عىل املحتوى الطبي لتياميوس -

.)Millet 2000:459

 cf.( مقتطفات من تعليقات بوكلوس عىل كّل من فايدو، ريسبابليكا يب كيه اكس وتياميوس -

.)Schmutte and Pfaff 1941: Endresss 1973’ 28 f.; rowson 1988

.)of Chaeronea? Cf. Pines 1936:90( مخترص رشح تياميوس من قبل بلوتارتش -

- رشح أولومبيودورس للسفسطائيّة )املراجع ذكرت أعاله(.

عالوة عىل ذلك، فإّن كتابات الفالسفة العرب أنفسهم ماهي إال عبارة عن بعض امللّخصات 

الكندي مع نظريات األرقام، املجّسامت  والتعليقات والرشوح؛ فعىل سبيل املثال هكذا تعامل 

-cf. rescher 1967: Adamson 2007:160( والّنسب املتناسقة الواردة يف ريسبابليكا وتياميوس

الرازي عىل رشح  أبو بكر  للقوانني، وعلّق  الطيب رشًحا  الفارايب وابن  ألّف كّل من  80]( - كام 

تياميوس، وكذلك تعامل ثابت قرة مع املسائل الهندسية يف كّل من مينو وريسبابليكا، وكتب ابن 

 .)cf. Gutas forthcoming( رشًحا لريسبابليكا )رشد )أفروس

عناصر األفالطونّي�ة العربّي�ة 
نسبتها  متّت  التي  واملذاهب  األفالطونيّة  لألعامل  املجتزأة  الرتجامت  بني  العالقة  لتحديد 

أن  أبحاٍث إضافيٍّة. وعىل كّل حال فمن املمكن  بّد من إجراء  العربيّة ال  الروايات  ألفالطون يف 

االعتبار ال كعنارص  بعني  أُِخذت  التي  األساسيّة  املذاهب  أكرث  بسيط حتى يف  يكون هناك شّك 

مع  إاّل  يتوافق  أن  مُيكن  ال  مرفوٌض  عنرٌص  أنّها  عىل  وإمّنا  الشاملة،  املنهجيّة  للفلسفة  متناسقة 

أساليب أرسطو واألفالطونيّة الحديثة واملفاهيم اإلسالميّة. ومنذ بداية االطاّلع العريب وصوالً إل 

بني  التناغم  قّمة  فإّن  عرش،  السابع  القرن  يف  نشأت  التي  وأصفهان  شرياز  يف  الفلسفيّة  املدرسة 

 cf. Enfress( مذَهبَي أفالطون وأرسطو شّكلت عنرًصا أساسيًا لألمناط املتنّوعة لألفالطونيّة العربيّة

النظريات  بني  للتوفيق  قام مبحاولة  فيلسوف عريب  أّول  هو  الكندي   .)1991: D’Ancona 2006

املتعّددة التي طرحها أفالطون وأرسطو و تحديًدا مذهبيهام املتعلقني بالعلّة األول باإلضافة إل 

العقل والروح )Endress 1991; Adamson 2007(. نظريّة الدولة عند أفالطون أو ما وصل منها 

أثّرت بشّدة عىل النظريات السياسيّة لكّل من الفارايب، وأيب بكر الرازي، وإخوان الصفا، وغريهم 
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)Baffoni 1994, 2004; Diaber 1996 ;[90-[2[ ,[8-cf walzer 1985:8( - و قد أمكن استخدام 

تياميوس لدعم مذاهب خلق العامل يف مبدأ الزمان والعناية اإللهيّة، والتي طرحت من قبل العديد 

والديلمي  الكندي  تبّنى كّل من  العربيّة )cf. D’Ancona 2003(، وقد  الكتابات  الفالسفة يف  من 

ومسكويه باإلضافة إل آخرين )اعتامًدا عىل وسائل ومفاهيم األفالطونية الحديثة( أفكار أفالطون 

حول الحب)cf. Rosenthal 1940; Walzer 1957(. أسبغت نظريّة الروح الثالثيّة التي طرحت يف 

ريسبابليكا وتياميوس باإلضافة إل انفصال الّروح عن الجسد يف فايدو، تأثريًا هائاًل عىل النظريات 

 cf Rosenthal 1940; Peeters 1979; for Pheado see( اإلسالميّة يف الّروح، خلودها وفضائلها

especially Burgel 1971; Bielawski 1974; Biesterfelst 1991(. وقّدمت فلسفة شهاب الدين 

العاملني  بنظريات  يتعلّق  فيام  نُوقشت  التي  النظريات األفالطونيّة  نقاًشا جدليًّا حول  السهروردي 

.)cf. Arnzen 2009a 442 f( والعوامل الثالثة

     مصادر األفالطونّي�ة... التوثيق واملصداقّية 
أفالطون هو أحد أبرز الشخصيات ذات الحضور العميق يف العصور الوسطى، خصوًصا يف ما 

 .)cf. Rosenthal 1940, 1941a( .يتعلّق بالجنومولوجيا، الدوكسوغرافيا وأنطولوجيات االقتباسات

بدًءا  اإلغريقي  النتاج  يف  مطلٍق  بشكٍل  عليها  االعتامد  تّم  -التي  التعاليم  تنقل  معظمها  يف  وهي 

القدمية عىل األغلب مواد معتربة ظهرت يف  العربيّة  الوثائق  بينام تضّمنت  القدمية،  العصور  من 

فرتات؛ وهي عىل العموم متيل ملشاركة املواد املستقاة من مصادر غري معتمدة. وعالوة عىل ذلك 

عرثنا عىل أعامل ذات منشأ مختلط تتضّمن إشارات حقيقيّة من أعامل أفالطونيّة ومن ملّخصات 

.)cf. Arnzen 2009b( جالنوس يف آٍن مًعا كام تحوي مواد مختلقة

املنحول عن أفالطون
األول  املجموعة  أساسيّة:  عنارص  ثالثة  تشمل  ألفالطون  منسوبة  مختلقة  عربيّة  منابع  هناك 

والتنجيم.  السحر  تشّكلت من خالل مقاالت عن علوم  باملصداقيّة  فيام يختص  انتشاًرا  واألكرث 

ومن األمثلة البارزة عن الكتابات الخيميائية الكتاب املدعو سوما أفالطوننيز )كتاب األبعاد األربع( 

أو )كتاب الروابع( عىل شكل حواريات، وكتاب مصاحبة أفالطون الذي يشكل جزًءا من املجموعة 

 cf Singer 1946; Ullman 1972,( الجابرية، والتي تقّدم بعًضا من تياميوس يف أسار الخيمياء

.)155f. Thillet 2005
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  وهناك أعامل أخرى يف هذه املجموعة تعالج موضوع علم التنجيم واملامرسات الغامضة 

ألغراض الشعوذة عىل الحيوانات النافقة أو السحر املرتكز عىل رمزيّة األرقام والحروف أو التعاويذ 

)cf. Ullman 1972:287, 365, 452; Pingree 1993(. العديد من هذه املؤلّفات قد تُرجمت إل 

الوسطى )cf Hasse 2002(. هناك مجموعة أخرى من األفالطونية  العصور  الالتينيّة خالل  اللّغة 

الزائفة تتشّكل من األعامل التي تستهدف تهذيب السلوكيات والثقافة السياسيّة مثل عدد من العهود 

األفالطونيّة، رسائل متعّددة وما يُدعى املواعظ التي تُعنى برتبية الشباب؛ إذ تتبنى مفاهيم الفيثاغورية 

املحدثة لالقتصاد وعلوم الرتبية والسياسة )cf. Rosenthal 1941b(. ومن األعامل األخرى البارزة 

يف هذه املجموعة كتاب النواميس الذي يشري بوضوح إل قوانني أفالطون التي تعالج العالقة بني 

 .)cf. Tamer 2005( القضايا الدينيّة الفلسفيّة واالجتامعيّة والسياسيّة

)Plotiniana Arabica and procliana( أخريًا، هناك املجموعة املتباينة من الخالصات من

التي نسبت زوًرا إل أفالطون، والتي تتضّمن مقتطفات من )Liber de Causis( يف تأويل عريب 

يرتكز بشكٍل أسايسٍّ عىل كتاب )elemetatio theological( لربوكلوس، باإلضافة إل مقتطفات من 

الرشوحات العربية لبلوتينوس إنيديس ]-cf. D’Ancona 2004( 6(. هذه املجموعة من األعامل 

األفالطونية املنحولة تشّكل املصدر الرئييس لألفالطونيّة العربيّة ما بعد السهرورديّة بال أفالطون.

Cross-references

1. Abu Bakr al-Razi, Muhammad ibn Zakariya )Rhazes(.

2. Al-Biruni, Abu Rayhan.

3. Doxographies, Graeco-Arabic.

4. Al-Farabi, Abu Nasr.

5. Al-kindi, Abu Yusuf Ya’ qub ibn Ishaq.

6. Al-Mubashishir ibn Fatik.

7. Political Philosophy, Arabic.

8. Al-Shahrastani, Muhammad ibn Abdl’ Karim.

9. Al-Suhrawardi, Shihab al-din Yahya al-Maqtul.

10. Traslations from Greek into Arabic.

11. Yahya ibn Adi.



69االستغراب أفالطون بالعربّية

2 0 2 ــف 1 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 21

مسرد املصادر
األساسية

1. Badawī ‘Abd al-Raḥmān )1974( Aflāṭūn fī l-Islām. Tehran University Press, 

TihrānGoogle Scholar

2. Bergsträsser Gotthelf )1925( Ḥunain ibn Isḥāq über die syrischen und 

arabischen Galen-Übersetzungen. Brockhaus, LeipzigGoogle Scholar

3. Kraus Paul, Walzer Richard )1951( Galeni Compendium Timaei Platonis 

aliorumque dialogorum synopsis quae extant fragmenta. Plato Arabus, vol I. 

Warburg Institute, London )repr Nendeln, 21973(Google Scholar

4. Reisman David C )2004( Plato’s Republic in Arabic. A newly discovered 

passage. Arabic Sci Philos 14:263–300Google Scholar

5. Rosenthal Franz, Walzer Richard )1943( Alfarabius. De Platonis philosophia. 

Plato Arabus, vol II. Warburg Institute, London )repr Nendeln, 21973(Google 

Scholar

6. Schmutte Joseph, Pfaff Franz )1941( Galeni De consuetudinibus. Edidit 

Ioseph M. Schmutte ]…[. Additum est novum fragmentum ex Procli in Platonis 

Timaeum commentariis haustum quod ex versione Arabica reddidit Franz Pfaff. 

Corpus Medicorum Graecorum. Suppl 3. Teubner, LeipzigGoogle Scholar

7. Schröder Heinrich Otto, Kahle Paul )1934( Galeni in Platonis Timaeum 

commentarii fragmenta. Appendicem arabicam addidit Paulus Kahle. Corpus 

Medicorum Graecorum. Suppl 1. Teubner, LeipzigGoogle Scholar

8. Walzer Richard )1985( Al-Farabi on the perfect state. Abū Naṣr al-

Fārābī’s Mabādiʾ Ārāʾ Ahl al-Madīna al-Fāḍila. A revised text with introduction, 

translation, and commentary. Clarendon Press, OxfordGoogle Scholar



االستغراب الملف70

2 0 2 ــف 1 ي خر
 A L - I S T I G H R A B21 االستغراب

املصادر الثانوية

1. Adamson P )2007( Al-Kindī. Oxford University Press, OxfordGoogle Scholar

2. Arnzen R )2009a( Arabisches Mittelalter. In: Horn C, Müller J, Söder J 

)eds( Platon-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. J.B. Metzler, Stuttgart, pp 

439–446Google Scholar

3. Arnzen R )2009b( On the contents, sources and composition of two Arabic 

pseudo-Platonica: Multaqaṭāt Aflāṭūn al-ilāhī and Fiqar ultuqiṭat wa-jumiʿat ʿan 

Aflāṭūn. Oriens 37:7–52Google Scholar

4. Baffioni C )1994( Frammenti e testimonianze di autori antichi nelle Epistole 

degli Iḫwān aṣ-Ṣafāʾ. Istituto Italiano per la Storia Antica, RomaGoogle Scholar

5. Baffioni C )2004( The general policy of the Ikhwān al-Ṣafāʾ: Plato and 

Aristotle restated. In: Arnzen R, Thielmann J )eds( Words, texts and concepts 

cruising the Mediterranean Sea: studies on the sources, contents and influences 

of Islamic civilization and Arabic philosophy and science, dedicated to Gerhard 

Endress on his sixty-fifth birthday. Peeters, Leuven/Paris/DudleyGoogle Scholar

6. Bielawski J )1974( Phédon en version arabe et la Risālat al-Tuffāḥa. In: 

Barral JM )ed( Orientalia Hispanica sive studia F.M. Pareja octogenario dicata, vol 

1. Brill, Leiden, pp 120–134Google Scholar

7. Biesterfeldt HH )1991( Phaedo arabus: Elemente griechischer Tradition in 

der Seelenlehre islamischer Philosophen des 10. und 11. Jahrhunderts. In: Binder 

G, Effe B )eds( Tod und Jenseits im Altertum. Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier, 

pp 180–202Google Scholar

8. Boudon-Millet V )2000( Galien de Pergame. In: Goulet R )ed( Dictionnaire 

des philosophes antiques, vol 3. CNRS Editions, Paris, pp 440–464Google Scholar

9. Bürgel JC )1971( A new Arabic quotation from Plato’s Phaido and its 



71االستغراب أفالطون بالعربّية

2 0 2 ــف 1 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 21

relation to a Persian version of the Phaido. In: Actas, IV Congresso de Estudos 

Árabes e Islâmicos, Coimbra-Lisboa, 1 a 8 de setembro de 1968. Brill, Leiden, pp 

281–290Google Scholar

10. Daiber H )1996( Political philosophy. In: Nasr SH, Leaman O )eds( History 

of Islamic philosophy, 2 vols. Routledge, London/New York, pp 841–885Google 

Scholar

11. Daiber H )1999( Bibliography of Islamic philosophy, 2 vols. Handbuch der 

Orientalistik. Abt. 1: Der Nahe und Mittlere Osten, 43. Brill, LeidenGoogle Scholar

12. D’Ancona C )2003( The Timaeus’ model for creation and providence. An 

example of continuity and adaptation in early Arabic philosophical literature. In: 

Reydams-Schils GJ )ed( Plato’s Timaeus as Cultural Icon. University of Notre Dame 

Press, Notre Dame, pp 206–237Google Scholar

13. D’Ancona C )2006( The Topic of the ̒ harmony between Plato and Aristotleʼ: 

some examples in early Arabic philosophy. In: Speer A, Wegener L )eds( Wissen 

über Grenzen: Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter. De Gruyter, Berlin/

New York, pp 379–405Google Scholar

14. D’Ancona C, Taylor RC )2003( Le Liber de causis. In: Goulet R, avec la 

collaboration de Flamand J-M, Aouad M )eds( Dictionnaire des philosophes 

antiques. Supplément. CNRS Editions, Paris, pp 599–647Google Scholar

15. Endress G )1973( Proclus Arabus. Zwanzig Abschnitte aus der Institutio 

theologica in arabischer Übersetzung, eingeleitet, herausgegeben und erklärt. 

Orient-Institut der DMG/Steiner, Beirut/WiesbadenGoogle Scholar

16. Endress G )1991( La “Concordance entre Platon et Aristote”, l’Aristote arabe 

et l’émancipation de la philosophie en Islam médiéval. In: Mojsisch B, Pluta O 

)eds( Historia philosophiae medii aevi. Studien zur Geschichte der Philosophie des 



االستغراب الملف72

2 0 2 ــف 1 ي خر
 A L - I S T I G H R A B21 االستغراب

Mittelalters. Grüner, Amsterdam/Philadelphia, pp 237–257Google Scholar.

17. Endress G )1997( The circle of al-Kindī. Early Arabic translations from 

the Greek and the rise of Islamic philosophy. In: Endress G, Kruk R )eds( The 

ancient tradition in Christian and Islamic Hellenism. Studies on the transmission of 

Greek philosophy and sciences, dedicated to H.J. Drossaart Lulofs on his ninetieth 

birthday. Research School CNWS, Leiden, pp 43–76Google Scholar.

18. Festugière A-J, Tonneau RM )1952( Le Compendium Timaei de Galien. 

Revue des études grecques 65:97–118Google Scholar.

19. Gutas D )1975( Greek wisdom literature in Arabic translation. A study of the 

Graeco-Arabic gnomologia. American Oriental Society, New HavenGoogle Scholar.

20. Gutas D )forthcoming( Platon. Tradition arabe. In: Goulet R )ed( 

Dictionnaire des philosophes antiques, vol 5. CNRS Editions, ParisGoogle Scholar.

21. Hasse DN )2002( Plato Arabico-latinus: Philosophy – wisdom literature – occult 

sciences. In: Gersh S, Hoenen MJFM )eds( The Platonic tradition in the Middle Ages. A 

doxographic approach. De Gruyter, Berlin/New York, pp 31–65Google Scholar.

22. Jeck UR )2004( Platonica Orientalia. Aufdeckung einer philosophischen 

Tradition. Klostermann, Frankfurt am MainGoogle Scholar.

23. Klein-Franke F )1973( Zur Überlieferung der platonischen Schriften im 

Islam. Israel Orient Stud 3:120–139Google Scholar

24. Lippert J )1894( Studien auf dem Gebiete der griechisch-arabischen 

Übersetzungslitteratur. Sattler, BraunschweigGoogle Scholar

25. Peters FE )1979( The origins of Islamic Platonism: the school tradition. In: 

Morewedge P )ed( Islamic philosophical theology. State University of New York 

Press, Albany, pp 14–45Google Scholar.



73االستغراب أفالطون بالعربّية

2 0 2 ــف 1 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 21

26. Pines S )1936( Beiträge zur islamischen Atomenlehre. Heine, Berlin/

GräfenhainichenGoogle Scholar.

27. Pingree DE )1993( Plato’s Hermetic Book of the cow. In: Prini P )ed( Il 

Neoplatonismo nel Rinascimento. Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp 

133–145Google Scholar.

28. Rescher N )1967( Al-Kindī’s treatise on the Platonic solids. In: Rescher N 

)ed( Studies in Arabic philosophy. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, pp 

15–37Google Scholar.

29. Rosenthal F )1940( The knowledge of Plato’s philosophy in the Islamic 

world. Islam Cult 14:387–422 )repr Rosenthal F )1990( Greek philosophy in the 

Arab world. Aldershot( Google Scholar.

30. Rosenthal F )1941a( Addenda to Islamic culture, vol. XIV )1940( pp. 387–

422. Islam Cult 15:396–398 )repr Rosenthal F )1990( Greek philosophy in the Arab 

world. Aldershot(Google Scholar.

31. Rosenthal F )1941b( Some Pythagorean documents transmitted in Arabic. 

Orientalia NS 10:104–115, 383–395Google Scholar.

32. Rowson EK )1988( A Muslim philosopher on the soul and its fate: al-cĀmirī’s 

Kitāb al-Amad calā al-abad. American Oriental Society, New HavenGoogle Scholar

33. Singer DW )1946( Alchemical texts bearing the name of Plato. Ambix 

2:115–128Google Scholar.

34. Strohmaier G )2002( Platon in der arabischen Tradition. Würzburger 

Jahrbücher für die Altertumswissenschaft. Neue Folge 26:185–200Google Scholar.

35. Tamer G )2005( Politisches Denken in pseudoplatonischen arabischen 

Schriften. In: Gannagé E )ed( The Greek strand in Islamic political thought. 

Proceedings of the conference held at the Institute for Advanced Study, Princeton, 



االستغراب الملف74

2 0 2 ــف 1 ي خر
 A L - I S T I G H R A B21 االستغراب

16–27 June 2003. Mélanges de l’Université Saint-Joseph 57. Dar el Kotob, Beyrouth, 

pp 303–335Google Scholar

36. Tarrant H )1993( Thrasyllan Platonism. Cornell University Press, Ithaca/

LondonGoogle Scholar

37. Thillet P )2005( Remarques sur le Liber quartorum du pseudo-Platon. In: 

Viano C )ed( L’alchimie et ses racines philosophiques. La tradition grecque et la 

tradition arabe. Vrin, Paris, pp 201–232Google Scholar

38. Ullmann M )1972( Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam. 

Handbuch der Orientalistik. Abt. 1: Der Nahe und Mittlere Osten, Ergänzungsband 

6. Brill, LeidenGoogle Scholar

39. Walbridge J )2000( The leaven of the ancients. Suhrawardī and the heritage 

of the Greeks. State University of New York Press, AlbanyGoogle Scholar

40. Walzer R )1957( Platonism in Islamic philosophy. Entretiens de la Fondation 

Hardt pour l’étude de l’antiquité classique, vol 3. Vandœuvres/Genève, pp 203–224 

)repr Walzer R )1962( Greek into Arabic. Essays on Islamic philosophy. Oxford 

University Press, Oxford, pp 236–252(Google Scholar

41. Walzer R )1960( Aflāṭūn. In: Encyclopaedia of Islam, vol 1, new edn. Brill, 

Leiden, pp 234–236Google Scholar



الفّن الفاضل عند أفالطون
غائّيت�ه التربوّية واألخالقّية والسوسيولوجّية

إلهام بكر]*[

ما غاية الفّن عند الفيلسوف أفالطون، وما هي أبعاده القيمّية وعالقته بفلسفته األخالقّية؟

هذا البحث يحاول اإلجابة عىل هذا السؤال املركّب، كام يسعى إىل تظهري موقعّية الفنون 

عند أفالطون ودورها يف تربية اإلنسان وإيصاله إىل سعادته يف جمهوريّته الفاضلة. ومن البنّي 

ملا  خالًفا  وذلك  السعادة،  إىل  املوصلة  األفالطوين  الفّن  غائّية  تبيني  عىل  ركَّزت  الباحثة  أّن 

ذهبت إليه الحداثة الغربّية املعارصة يف نظريّتها املعروفة القائلة بـ »الفن للفن« أّن كانت اآلثار 

املرتتبة عليها.

املحّرر

إل  عصورها  أقدم  منذ  اإلنسانيّة  سعت  التي  القيم  أهّم  من  والجامل  والخري  الحّق  قيم  تُعّد 

تحقيقها، فالتقسيم الثاليث للقيم اإلنسانيّة الكربى كان مؤّسًسا ومبنيًّا عىل نظرٍة متكاملٍة إل طبيعة 

اإلنسان الروحيّة، التي ال تكتمل مقّوماتها إال إذا كرّس اإلنسان حياته يف سبيل اكتساب الحقيقة يف 

العلم، وتوّخي الخري يف التعامل مع الغري، والبحث عن الجامل يف الطبيعة والفّن.

ولقد تركّزت دعوة أفالطون يف أن يقرتب من ماهيّة الفلسفة بأن يتّجه نحو الحّق والخري، ومن 

ثّم أصبح معيار الفّن األكرب لديه هو األخالق]]].

لهذا ميكن اعتبار األخالق محور الّدور الرتبوي والتهذيبي للفّن. فعىل الرغم من أّن اللّّذة تعّد 

*ـ باحثة وأستاذة الفلسفة اليونانيّة ـ جامعة عني شمس ـ جمهوريّة مرص العربيّة.
]]]-  زكريا، فؤاد: آفاق الفلسفة، ط]، بريوت، دار التنوير للطباعة والنرش، 988]، ص38].
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ركًنا أساسيًّا يف العمل الفني، إال أّن التهذيب يعّد غايًة أساسيًّة أيًضا. فالتهذيب فوق اللّّذة، فليس 

الجامل هو الصورة الحّسيّة التي تُحدث يف الّنفس لّذة حّسيّة جامليّة، إمّنا الجامل الحقيقي هو 

جامل الحق والخري]]].

ولقد أكّد أفالطون عىل أّن للفّن أثر عىل السلوك البرشي، برشط أن يكون هذا الفن يف خدمة 

الشأن تستلزم  الفنون ذات  بقوله: »إّن كّل  يعرّب عنه  العكس، وهو ما  األخالق ومن أجل رُقيّها ال 

والكامل  الفكري  السمو  عىل  تحصل  وبهذا  السامء،  ويف  الطبيعة  يف  الفكر  وإمعان  املناقشة 

الصحيح]2]«.

الفنون  لكّل  العليا  القيمة  يجعل  الذي  السقراطي  باملبدأ  أفالطون  متّسك  إل  باإلضافة  هذا 

والعلوم يف مقدار ما تحّققه للنفس البرشيّة من فضيلة وإصالح وتهذيب]3]. 

لقد كان الفّن عند أفالطون تابًعا لكلٍّ من األخالق والفلسفة، ولذلك قام بتوجيه نقٍد رشٍس للفّن 

مرئيّات  من  لألشياء  املحسوس  الجانب  إبراز  يعمل عىل  الذي  الفّن  وخاّصة  السائد يف عرصه، 

ومسموعات، األمر الذي يحجب عّنا االرتفاع من املحسوسات إل املعقوالت حتى نبلغ الحق. 

وهذا ما يجعله يوّضح أّن املهّمة الحقيقيّة للفن هي الكشف عن املثل األعىل للجامل الذي هو 

مصدر الفن]]].

نظريّة  ألصحاب  تابًعا  بوصفه  أفالطون  إل  املحّققني  من  كثريون  سينظر  السبب  لهذا  رمّبا 

»الفن لألخالق« وهي النظريّة التي تُخضع الفّن للمثاليّة األخالقيّة، وتجعل منه وسيلة ترسيخ القيم 

السامية، والحفاظ عىل املثل والقيم األخالقيّة العليا وهذا يعني أّن القيمة الفنيّة تحتّل مكانة أدىن 

من القيمة األخالقيّة، وبالتايل فإّن الفّن يحتاج بالرضورة إل األخالق ليك يكتيس بها.

الخري، وينفرهم من  الناس نحو  يوّجه  اليوناين هي أن  الحكيم  الفّن عند  ومن هنا كانت غاية 

ثم  ومن  أخالقهم،  ويقّوم  الناس،  عادات  من  يصلح  الفضيلة  دواعي  من  داعية  يكون  وأن  الرش، 

تربيتهم  الناس وتسهم يف  أو اجتامعيّة من شأنها أن تعلم  إنسانيّة  أو  للفنان رسالة أخالقيّة  يكون 

]]] - محمد عطية، محسن: غاية الفن )دراسة فلسفيّة ونقديّة(، ال ط، القاهرة، دار املعارف، ]99]، ص56.

]2]- أفالطون: فايدروس، ف 269ب 270-هـ.

[3[- Plato: Greater Hippias, The Dialogues of Plato, Trans By B. Jowett, 5 vol., Oxford, Clarendon press, 1970, 283d.

]4]- محمد عطية/ محسن، غاية الفن، م.س، ص 54؛ أحمد فؤاد األهواين: أفالطون، ص44.
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واالرتفاع مبستواهم األخالقي]]]. ولقد نبّه أفالطون عىل رضورة اكتشاف تأثري الفنون عىل الناس، 

واللّذة  بالرسور  إحساًسا  فينا  يولّد  الجميل  الّسلوك  أّن  موّضًحا  الصالحة  الرتبية  يف  واستخدامها 

الخالصة.

من  والفنانني  الشعراء  بإبعاد  طالب  عندما  الفنون،  لبعض  معاٍد  موقف  ألفالطون  كان  وإذا 

جمهوريّته، فقد كان ذلك من أجل الحفاظ عىل الرتبية األخالقيّة للنشء.

إاّل أنّه مل يستبعد كّل أنواع الفنون، بل استبقى عىل بعضها مثل املوسيقى الحامسيّة والدينيّة، 

والشعر الذي ميّجد الفضيلة والصدق ومالحم سري األبطال، وبالجملة كّل ما يفيد يف تقوية الناحية 

األخالقيّة والرتبويّة السليمة]2].

وليك تتّضح نظريّة أفالطون يف الفن ودوره األخالقي فال بّد من عرض النقاط التالية:

الفّن واملحاكاة
تعود بداية ظهور نظريّة املحاكاة )imitation( إل القرن الرابع ق.م، وبالتحديد مع أفالطون 

ونظريّته يف املثل التي تعّد األساس واملنطلق الذي تُبنى عليه فلسفته بكاملها يف الفّن والجامل، 

العريض  الطابع  تخلّيها عن  من حيث  العامل  إل  العقليّة  الّنظرة  طبيعة  التعبري عن  بها  أراد  والتي 

للظواهر املتغرّية.

فنظريّة املُثل تعّد تعبريًا عن نظريّة عقليّة كلّيّة ترى أّن الوعي أسبق يف الوجود من املاّدة، أي أنّها 

تّوجت الوجود كلّه بعامل املُثل. ومن ثم كان أفالطون يری أّن الوجود ينقسم إل ثالث دوائر وهي:

1 - دائرة املال واملدركات العقليّة وهي دائرة الحقائق الكلّيّة.

2 - دائرة العامل املحسوس والطبيعة والواقع.

3 - دائرة الفنون والعالقة التي تربط هذه الدوائر الثالث هي عالقة محاكاة]3].

الظالل  عامل  والثالثة  األّول،  العامل  وهو صورة  الحّس  عامل  والثانية  املُثل،  عامل  األول هي 

والصور واألعامل الفنيّة.

]]]- جیروم ستوليز: النقد الفني )دراسة جامليّة وفلسفيّة(، ترجمه د/ فؤاد زكريا، ط2، القاهرة، الهيئة املرصية العاّمة للكتاب، ]98]، ص8]5.

[2[- M.C. Beardsley: History of Aesthetics, Macmillan press,   N.y 1972, p.20.

]3]- الجوزو، مصطفى: نظريّات الشعر عند العرب )املحدثني من عرص النهضة(، ط2، بیروت، دار الطليعة، 988]، ج2، ص89.
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يف  ملسها  ميكن  ال  مطلقة  حقائق  ويتضّمن  اإلله،  صنع  من  كامل  عامل  هو  املثايل  والعامل 

الواقع، والعامل املحسوس الطبيعي املادي هو عامل املوجودات والذي هو ظّل أو صورة منقولة 

عن عامل املثل. ومن ثم فهو عامل مشابه ومامثل لعامل املثل فهو محاكاة له وصورة عنه. وهذا هو 

ما ساّمه أفالطون التقليد األّول أي صورة املثل فهو محاكاة له وصورة عنه. وهذا ما ساّمه أفالطون 

التقليد األّول أي صورة املثل يف الواقع]]].

ولرشح ذلك يرى أفالطون أّن الشجرة املوجودة يف الواقع أي يف العامل الطبيعي هي صورة 

للشجرة األول املوجودة يف عامل املثل أي أنّها تقليد للمثال األّول، فإذا رسم الفّنان شجرة ثالثة 

فإنّه سينقلها عن الشجرة الثانية، والتي بدورها صورة عن الشجرة األول يف حالة الفّنان أو الرّسام 

ميكن إطالق عبارة )محاكاة املحاكاة( هذه املحاكاة التي متثّل نقل صورة عن صورة تنتج صورة 

ناقصة ومشّوهة؛ ألنّها تقوم عىل محاكاة املُثل الثابتة.

املثُل  هي  ألفكار  صور  هي  إمّنا  لها،  حقيقة  ال  الخارجيّة  األشياء  أّن  أفالطون  رأى  ثم  ومن 

الحقيقة،  عن  بعيًدا  ومتويه  ظالل  عن  تعبري  مجرّد  الفّن  يصري  وبذلك  حقيقيًّا.  وجوًدا  املوجودة 

والفنان مجرّد محايك ومقلّد من الدرجة الثانية]2].

يقول أفالطون:
كّل  يتناول  أن  يستطيع  كان  وإذا  الحقيقة،  عن  الُبعد  كّل  بعيد  املحاكاة  عىل  القائم  الفّن  »إّن 

يشء، إال أنّه ال يلمس إاّل جزًءا صغريًا من كّل يشء، هذا الجزء ليس إاّل شبًحا...، ما هو إاّل مظهًرا 

للحقيقة]3]«.

، بل هي محاكاة سطحيّة تحاكی املظهر ال الحقيقة.  فاملحاكاة ليست محاكاة ليشٍء حقيقيٍّ

ومن ثّم فالفّن القائم عىل املحاكاة بعيٌد كّل البُعد عن الحقيقة.

وإذا كان األمر كذلك فام هو معيار الجامل يف الفّن لدى أفالطون؟

لقد بدأ أفالطون رؤيته الفنيّة لألشياء بالّنظر إل املحسوسات ومشاهدة الّصور الجميلة، سواء 

أكانت طبيعيّة أم فنيّة؛ حيث يتدّرج املرء من مشاهدة الجامل املحسوس حتى يصل إل الجامل 

]]]-  إسامعيل، عز الدين: األسس الجاملية يف النقد العريب، ط3، القاهرة، دار الشؤون الثقافية العامة، 986]، ص35. 

]2]- عباس، إحسان: فّن الشعر، ط2، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنرش، 993]، ص7].

]3]-  أفالطون: الجمهورية، ف 598.



79االستغراب الفّن الفاضل عند أفالطون

2 0 2 ــف 1 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 21

العقل الذي يشمل جامل العلم وجامل الحكمة، الذي ميتاز باأللوهيّة والثبات واألزليّة، ومن ثم 

فهو جامٌل ثابٌت ال يفسد وال يختفي وال يظهر؛ إذ لو سعينا إل البحث عن الجامل فلن نجده يف 

الجزئيّات املحسوسة، فليس الجامل هو الغانية الفاتنة، وال هو الفرس الجميلة، وال القيثارة الثمينة.

فأجمل القرود عىل حّد قول هريقليطس سيبدو قبيًحا إذا ما قورن باإلنسان.

إًذا، فالجامل الذي ينبغي البحث عنه هو الجامل الحقيقي املطلق، الذي ال يداخله أّي قبح، 

إنّه الجامل بالذات أو تلك الحقيقة اإللهيّة الخالدة]]].

يقول أفالطون:
»إذا جاء أحد ليقول إّن شيًئا ما جميل بسبب شكله أو أّي يشٍء آخر من هذا الّنوع، فإيّن أدع كّل 

ذلك جانًبا... ليس هناك ما يجعل ذلك اليشء جمياًل إاّل ذلك الجامل املشار إليه، بحضوره أو 

باالشرتاك فيه أو بأنّه وسيلة أخرى،... وإنّني أقّرر أّن األشياء الجميلة تصري جميلة بالجامل، وهذه 

هي أوثق إجابة،.... فبالجامل )أي مثال الجامل( تصري األشياء الجميلة جميلة]2]«. 

ومن ثم يتّضح أّن الجامل الذي يطمع الفنان يف تحقيقه إمّنا يستمّد جامله املحدود من مشاركته 

يف مثال الجامل املطلق، لكن جامل األشياء املحسوس ميكن أن يتغرّي ويتالىش، وميكن أن يظهر 

للبعض وال يظهر للبعض اآلخر، لكن مثال الجامل املطلق هو وحده الذي يظّل ثابتًا بال تبّدل أو 

تغرّي. يقول أفالطون:

إاّل  ذاته، فليس هناك سبب يجعله جمياًل  »إذا كان يوجد يشء جميل إىل جانب الجامل يف 

مشاركته يف هذا الجامل]3]«. 

وعىل هذا قّسم أفالطون »املحاكاة« إل نوعني هام:

يلتزم  الذي  الصادق  التعبري  أقرب إل  الصدق، فهي  تعتمد عىل معرفة ويصحبها  - محاكاة   1

بالحق وتحقيق الجامل. وهي متثّل محاكاة الفيلسوف.

2 - محاكاة ال تصحبها معرفة وثيقة بحقيقة األصل الذي تحاكيه، وإمّنا هي نقل آيل يعتمد عىل 

التمويه، ويخلو من الحّق والجامل عىل السواء، وميثّلها محاكاة السفسطايئ والخطيب والفنانني 

[[[- Plato: Greater Hippias: 287a-d.

]2]-  أفالطون: فيدون، ف 00] د-هـ.

]3]-  م.ن، ف 00] جـ.
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الشعراء، فأولئك جميًعا أخذوا باملظهر، وانقطعوا عن تقّص الحقائق، كام شغفوا بالنقل الواقعي 

ملا يبدو لحواسهم، والتعبري الرصيح عن العواطف واالنفعاالت، وعمدوا إل التأثري يف الجمهور 

بإثارة ما فيهم من انفعاالت، وابتعدوا عن العمق واملعقوليّة والتزام األهداف األخالقيّة وامليتافيزيقيّة 

الكربى، التي متيّز الفّن املحافظ القديم. فالسوفسطايئ والخطيب كالهام محايك، ولكّنها محاكاٌة 

من قبيل الظّّن.

فالسوفسطايئ ال يكمن أن يكون حكياًم، إمّنا هو مقلّد للحكيم، الذي هو الفيلسوف الحقيقي، 

السفسطة  )أي  وكالهام  اللذة.  تحقيق  إل  يهدف  الخربة  من  نوع  ولكّنها  فنًّا،  ليست  والخطابة 

الغاية الخرية]]]، وال  والخطابة( وسائل لخداع الجمهور تخلو من املعرفة بالحقيقة والتّوجيه إل 

ينطبق عليها معنى الفن الصحيح، ولذلك فهو يصفها بقوله: »مثل هذه األعامل یا بولوس أسّميها 

خداًعا واعتربها قبيحة، ألنّها تهدف إىل اللذة، وال تعنى بطلب األحسن، هي ال تعترب فنًّا، بل هي 

مجرّد خربة، ال تعتمد فيام تقّدمه عىل سبب معقول لحقيقة ما، وال أسّمي العمل الذي ال يستند إىل 

سبب معقول فنًّا]2]«. 

إّن هذه املحاكاة التي ال متّت إل الجامل أو الخري بصلٍة قد ينجح صاحبها يف خلق اللّّذة، 

ولكّنها لّذة الجّهال والسّذج؛ حيث قد ينجح يف إدخال الرسور عىل العاّمة، لكّنه ال ينجح أبًدا يف 

التّعبري عن الجامل الفّني الحق؛ ألّن هذه املحاكاة نوٌع من الخداع، يتوّهم صاحبها أنّه يقّدم الخري 

واملتعة، لكّنه يف الواقع جامل مزيّف.

أّما املحاكاة املستنرية فهي متارس مبا يجب عليه أن تحاكيه من ُمثل الحّق والخري والجامل. 

وهذه ال توجد إاّل لدى الفّنان الذي يتمتّع بالثقافة الفلسفيّة الواسعة، فاملحاكاة الصحيحة هي التي 

تتعلّق بحقيقة مثاليّة، ال بصورة حتى تأيت بتصوير معرّب عن األصل قدر اإلمكان. وحسب أفالطون: 

»إّن الفّنان الحقيقي، الذي يعرف ما يقلّده بالحقائق ال مبحاكاتها]3]«. وهكذا فإّن الفيلسوف امللهم 

بالحقيقة، الواعي مبنهج الجدل هو األقدر عىل الخطابة وعىل إقناع الّناس من الفنان ذي املعرفة 

السطحيّة الذي يجهل موضوع حديثه، فالفيلسوف هو وحده الذي يستطيع أن مييّز يف آراء الّناس 

]]]-  حلمي مطر، أمرية: فلسفة الجامل )أعالمها ومذاهبها(، ال ط، القاهرة، دار قباء للطبع والنرش، 998]، ص57-55.

]2]- أفالطون: محاورة جورجياس، ف 65]].

]3]- أفالطون: محاورة الجمهورية، ف 599؛ أحمد فؤاد األهواين: أفالطون، ص]5.
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التي عليها يختلفون، وتلك هي الحقيقة  ؛ ألنّه يعرف مسبًقا حقيقة هذه األشياء  بني الخري والرّشّ

الكلّيّة املعقولة التي هي موضوع العلم عند سقراط وأفالطون.

شعرّية أفالطون
طبّق أفالطون فكرة املحاكاة عىل الشعر كام طبقها عىل السفسطة والخطابة؛ حيث بنّي ما ميكن 

أخطاٍر عىل  من  ذلك  يرتتّب عىل  وما  األوهام،  وبّث  الحقيقة  تزييف  من  املحاكاة  إليه  تصل  أن 

الّنشء وعىل املجتمع، والتكوين الفلسفي.

فاملحاكاة التي ال تستند إل معرفة الحقيقة تضلّل فّن الشعر وباقي الفنون الجميلة األخرى؛ 

ألنّها محاكاة ال تصحبها معرفة، فهي سالح يف يد من مل يكن عىل علم بأصول استعامله. وهذا ما 

يعرب عنه يف محاورات »الجمهوريّة« بقوله:

دراستنا  حّتمتها  قد  رضورة  فهذه  املحاكاة  يف  يتلّخص  الذي  الشعر  من  الّنوع  هذا  نقبل  »لن 

للنفس وقواها...، فالشعر الرتاجيدي يفيد نفوس هؤالء الذين يستمعون إليه ما مل يكن قد تحّصنوا 

مبناعٍة كافيٍة أي مبعرفة طبيعة هذا الشعر عىل الوجه الصحيح]]]«.

لكن ملاذا كان هجوم أفالطون عىل الّشعر وخصوًصا ما يتعلّق منه بالرتاجيديا التمثيليّة؟

للشعر  منتقًدا  أفالطون  وينطلق  له،  نًدا  باعتباره  الرتاجيدينّي  الشعراء  عن  أفالطون  كتب  لقد 

التقليدي، أّواًل ملضمونه، ثم لشّكله، وتنقسم اعرتاضات أفالطون عىل املضمون إل قسمني:

فالشعراء أساءوا تقديم ما هو إلهي، ثم إّن لهم تأثريًا ضارًّا علی األخالقيّات]2].

بشأن  أفالطون  انتقدهم  فقد  إلهي،  هو  ما  كّل  إل  أساءوا  قد  الرتاجيدينّي  الشعراء  أّن  وبشأن 

البساطة؛ حيث شبّهوا اآللهة بصفاٍت برشيٍّة كالتزاوج  تناولهم الشعري لآللهة عىل نحٍو يف غاية 

والزنا، وإيقاع املكائد للبرش، وهي صورة ال تناسب اآللهة كام يرى أفالطون؛ ألّن ما هو إلهي هو 

]]]- أفالطون: محاورة الجمهوريّة، ف 595.

]2]- كوفامن، والرت: الرتاجيديا والفلسفة، ترجمة: حسني كامل يوسف، ط2، بريوت، املؤّسسة العربيّة للدراسات والنرش، 992]، ص33.
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مسؤول عن الخري وحده ال عن الرش، وإنّه ال يتغرّي قط، وال يكذب وال يخدع]]].

أّما عن انتقادات أفالطون للمضامني األخالقيّة للشعر الرتاجيدي، فتدور حول ما يل:

التزام الصورة املثاليّة  الّنوع من الشعر يخرج الشاعر عن طبيعته، ويتحّرر من  1 - إّن يف هذا 

الثابتة ليك يحايك صوًرا كثرية أخرى، ويقّدم كّل ما يصدر عنها من حديث أو أفعال سواء اتفقت 

مع الحقيقة املثاليّة أو مل تتفق.

ومن ثم فليس كّل الشعر محاكاة، وإمّنا توجد املحاكاة حني ال يكون تعبري الشاعر صادًرا عن 

الرتاجيديا والكوميديا  الحق والخري، لذلك خّص أفالطون شعر  التي تتضّمن قيم  الثابتة  الحقيقة 

بصفة املحاكاة.

2 - يكمُن خطر الشعر الدرامي يف أّن الشاعر عندما يندمج يف دوره تنقلب طبيعته إل طبيعة 

أخرى ميثلها برصف الّنظر عن قيمة ما ميثّله، أو ما فيه من خري أو حّق أو جامل.

3 - إّن الّشعر الدرامي الذي ميثّل عىل املرسح له تأثريه عىل الّنفس البرشيّة ماّم يجعله أخطر من 

مجرّد وسيلة للهو أو التسلية؛ وذلك ألّن فيه قدرة عىل التأثري يف الطبيعة البرشيّة نفسها مبا يعرّضه 

ويصّوره من انفعاالت برشيّة وعواطف جامحة وجرائم مرّوعة، ماّم يؤثّر عىل تربية النشء، وخاّصة 

تربية الحراس، فالسفة املستقبل. يقول يف هذا الصدد: »إن جاز للحكّام أن ميّثلوا شيًئا، فيحاكوا 

إذن تلك الصفات التي نشأوا عليها منذ حداثتهم، كالشجاعة واالعتدال والعّفة والكرم، وال ميارسوا 

وال يحاكوا الدناءة وأنواع الرذائل لِئاّل تلصق بنفوسهم فتصري لهم طبيعة وسجّية]2]«.

إًذا، رضر املحاكاة ال يقترص عىل تأثريها يف طبيعة من ميارسها، بل ألنّها تعرّض من ميارسها 

لرذيلة القلب والتلّون، وهي صفة يجب عىل الفالسفة أن ينأوا عنها، ويثبتوا عىل طبيعتهم الفاضلة.

]]]- كوفامن، والرت: الرتاجيديا والفلسفة، م.س، ص36-35.

مل يكن أفالطون هو أّول من ثار عىل الشعراء الرتاجيديني، بل سبقه يف ذلك اكسينوفان، الذي كان شديد االنتقاد لهم؛ ألنهم قد تحدثوا 

عن األلوهية وقدموها يف صورة هزلية ال تليق، فقد انتقد أشعار »هومريوس وهزيود«؛ ألنهم ألحقوا باآللهة كل األعامل التي تحط من قدر 

اآلدميني وتكللهم بالعار كالتلصص والزىن والغش.

ولقد كان رفض إكسينوفان لهذه الصورة الهزلية التي تصور اآللهة كالبرش الفانيني الذين ميارسون كل أنواع الرشور، إمنا هو رفض لكل العقائد 

الشائعة يف عرصه حول األلوهية وليس فقط ملا ورد فيها من أشعار هومريوس وهزيود، أو يف األدبيات األخرى للديانة األوليمبية اليونانية.

كذلك يعد إكسينوفان أول من نادى بفكرة أن هناك إله واحد ميتاز بواحدية خالصة، يعلو عىل اآللهة والبرش، ال يشبه اآلدميني يف صورته 

وال يف عقله، وهو يسيطر عىل األشياء كلها بقوة عقله. ملعرفة املزيد راجع: النشار، مصطفى: تاريخ الفلسفة من منظور رشقي )السابقون 

عىل السوفسطائيني(، ال ط، القاهرة، دار قباء للطبع والنرش، 998]، ج]، ص78]-80].

]2]- أفالطون: الجمهوريّة، ف397.
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فالشاعر املحايك ال يخاطب  الّنفس،  اتّزان  تؤثّر عىل  أنّها  أثرًا خطريًا، وهو  إّن للمحاكاة   - 4

إرضاء  إّن هدفه هو  بل  موهبته إلرضائه،  استخدام  قادر عىل  الّنفس، وهو غري  العاقل يف  املبدأ 

الجمهور، فهو ال يهتم إال بالجزء االنفعايل املتقلّب يف الخلق، ذلك الجزء الذي يسهل تقليده]]]. 

5 - إّن الشعر الدرامي يقّوض فضائل الشجاعة والجرأة وضبط النفس والعدالة، فالتوصيفات 

کیف  الفصل  هذا  يف  اتّضح  )وقد  املوت  يخشون  البرش  تجعل  اآلخر  العامل  ألهوال  الشعريّة 

أكّد أّن حياة  الّنفس من ربقة الجسد، كام  التي تتحّرر فيها  نظر أفالطون للموت باعتباره اللحظة 

الفيلسوف الحق ينبغي وأن تكون مرانًا عىل املوت(.

لذلك كان من الطبيعي أن نراه يحذف تلك األبيات التي جاءت عىل لسان »أخيل يف الجحيم«:

عىل  أعيش  وأن  أرًضا  ميلك  ال  رجل  جهده  يكرتي  خادًما  األرض  عىل  أكون  أن  ألوثر  »إين 

الكفاف، عىل أن أكون ملكًا متوًجا عىل كل املوىت الهالكني]2]«.

6 - إّن الشعراء والفنانني ال يجدون هذا العامل فحسب، بل يدفعون بنا إل رحاب عشقه بداًل من 

أن نُنّحيه جانبًا، عىل نحو ما ينبغي أن نفعل تحقيًقا لخالص أرواحنا، بل إنّهم يقومون بإغرائنا لننطلق 

يف االتّجاه الخاطئ بصورٍة قاطعٍة، فهم ينقلوننا من متاثالت خادعة إل متاثالت للتامثالت، إل 

فحص صور لعامل خّداع. ولذلك يعترب أفالطون أّن الشاعر يؤمن بالصورة، فلذلك فهو يعّد مجرّد 

مّدعي نبّوة]3].

ومن ثم اختص أفالطون الفّن بأسوأ درجات املعرفة، أال وهي املعرفة الوهميّة، وإّن اقتصار 

الفّنان عىل هذا املستوى من املعرفة ال يحّقق قيم الجامل يف فّنه؛ وذلك ألّن أداة الفّنان يف الخلق 

هي الوهم، وال يُعيب الفّنان أنّه صانع أوهام، ولكن يُعيبه هو خلطه بني الحقيقة والوهم، واّدعاؤه 

أّن ما يقّدمه للناس هو الحقيقة. فعىل الفّنان إذن أن يتجاوز الّصور الجزئيّة املحسوسة ليصل إل 

أفالطون كيف  للناس. ومن هنا تظهر لدى  فنًّا حقيقيًّا  يقّدم  أن  أراد  إذا  املثاليّة املعقولة  أصولها 

تلتقي مهّمة الفّن الجيّد بالفلسفة ويرتبط الجامل الفّني بالحقيقة املثاليّة]]].

]]]- أفالطون: الجمهورية، ف ]60؛ حلمي مطر، أمرية: فلسفة الجامل، م.س، ص60.

]2]- كوفامن، والرت، الرتاجيديا والفلسفة، م.س، ص37.

]3]-  م.ن: ص2].

]]]-  حلمي مطر، أمرية، فلسفة الجامل، م.س، ص92.
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وإذا كان هذا هو موقف أفالطون من الشعر الدرامي )أي الرتاجيديا والكوميديا( فام هو الشعر 

الذي امتدحه أفالطون وبّجله؟

لقد استثنى أفالطون الشعر الغنايئ وامللحمي من نقده الالذع؛ ألنّه اعترب أّن كالهام يعّد أصدق 

فيكون  لسانه،  الحقيقة عىل  يروي  الشعر  من  النوعني  هذين  الشاعر يف  ألّن  الحقيقة؛  تعبريًا عن 

أصدق يف عرضها. كام أّن املحاكاة يف هذه األنواع ال تتّجه إل نقل املحسوسات املتغرّية، بل هي 

تعبري صادق عن قيم الحق والخري والجامل، حيث إنّها تتّخذ موضوعاتها من مدح اآللهة واألبطال، 

والتغّني بصور املجد والبطولة، واإلرشاد إل املثل العليا التي ألهمت شعراء مثل بندراوس]]].

لذلك يفرض علينا أفالطون أن نظّل عىل قناعتنا بأّن الرتاتيل التي تُنشد لآللهة، ومدائح الخرّيين 

هي الشعر الوحيد الذي ينبغي أن يُسمح به، وذلك هو خامتة ما يطلق عليه أفالطون نفسه يف هذا 

املوضع »الشجار القديم بني الفلسفة والشعر]2]«.

املوسيقى ودورها األخاليق
الدعوة إل األخالق، وجعل غاية  الفّن يف  الفّن أخالقيًّا؛ حيث استخدم  لقد وظّف أفالطون 

الفّن غاية أخالقيّة، ومل يجعل له قيمة يف ذاته، بل إّن قيمته تتحّدد مبدى حثّه عىل الفضيلة، وطلب 

املثل األعىل.

ومن ثم فلقد اعترب أفالطون أّن املوسيقى هي من أرفع الفنون وأرقاها؛ ذلك ألنّها تؤثّر تأثريًا 

مبارًشا يف النفس الباطنة، ووسيلة لتحقيق التطهري الروحي، وتحرير النفس من ارتباطها بالجسد، 

مبا ينعكس إيجابًا عىل أعضاء الجسم وأجهزته. أي أنّها كانت تستخدم للعالج أيًضا.

]]]-  حلمي مطر، أمرية، فلسفة الجامل، م.س، ص63-62.

بنداراوبندراوس: هو شاعر غنايئ يوناين، ويعترب من أعظم الشعراء الذي عرفتهم اليونان، كتب سري األبطال، وتغني بأناشيد النرص لآللهة، 

ومديح املشهورين من العظامء، وأغاين املوائد ومرايث الجنازات، ولعل س إعجاب أفالطون به يعود إل أن »بندار« كان يؤمن بالطقوس 

الغامضة الخفية ويرجو كام يرجو أروفيوس أن يكون مقرّه الجنة، حيث أنه ينادي بأن الروح البرشيّة من أصل إلهي وأن مآلها إلهي، وقد 

قدم وصًفا ليوم الحساب، والجنة والنار وصفة يعد من أقدم أوصافها حيث قال:

»بعد املوت مبارشة تعاقب الروح الخارجة عىل القانون، وينظر يف الخطايا التي ارتكبت يف مملكة زيوس، حيث يصدر فيها أحكامه 

الصارمة التي ال تنقص. ويف ضياء الشمس الجميل يقيم املتقون ال فرق بني أيامهم ولياليهم يف بهجتها وبهائها، وال يفعلون ما كانوا 

يفعلونه يف األيام الخالية، يكدحون كدًحا كئوًدا يف حرث األرض وإثارتها کي يحصلوا عىل حاجاتهم الباطلة، بل يقيموا يف نعيم دائم 

مع اآللهة العظام، ويقضون معهم حياة خالية من األحزان، وعىل بعد منهم نرى فريًقا آخر يقاسمون ألوان العذاب، ويقبعون يف دياجري 

مظلمة ال ينفذ فيها البرص«.

ملعرفة املزيد راجع: األسدي، سعود: إرشاقة الشعر الغنايئ اليوناين القديم، ال ط، املغرب، منشورات الزمن، 2003، ص66.

]2]-  كوفامن، والرت، الرتاجيديا والسنة، م.س، ص39.
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فاملوسيقى تعمل عىل بعث التوافق بني نفس اإلنسان املتناهية والنفس الاّل متناهية، وذلك عن 

طريق املزج الرقيق بني أفكار املرء وأفعاله، وبني األجرام السامويّة التي يتم بها انسجام األفالك]]].

فاضلة،  أخالق  تحقيق  يستخدم يف  أن  ينبغي  تعليميٌّ  مبحٌث  هي  أفالطون  لدى  واملوسيقى 

لذا  فاضلًة منسجمًة وحكيمًة.  يحيا حياًة  قد وهبت لإلنسان؛ ليك تجعله  نظره(  فاملوسيقى )يف 

يجب أن تُعرّب املوسيقى عن الجامل والحقيقة يف صورٍة سهلٍة حتى يقتنع بها العقل؛ ذلك ألّن 

املوسيقي ال بّد وأن تتّجه يف النهاية إل حب الجامل]2].

إًذا، مل يكن هدف املوسيقى عند أفالطون هو بعث اللذة االستطيقيّة وحدها، بل كان لها هدف 

أسمى وهو التأثري عىل الّنفس، بحيث تُكسبها ائتالفًا واتّزانًا غايتهام تحقيق الخري. وها هو يُعرب 

عن موقفه هذا يف الجمهوريّة بالقول: »إّن روعة املوسيقى تُقاس مبا تبعثه من سور، ولكن الرسور 

الناس  خيار  تبهج  التي  تلك  املوسيقى هي  فأفضل  عابرين،  أشخاص  يكون سور  أن  ينبغي  ال 

وأفضلهم تربية، وخاّصة تلك التي تبهج الرجل األبرز يف الفضيلة والرتبية]3].

مل يسمح أفالطون إاّل بنوعني من املوسيقى هام: املوسيقى الدوريّة والفريجيّة، وهي املوسيقى 

الحامسيّة الجاّدة، ومتثّل األول الرضورة واألخرى الحريّة، وتُعرّبان خري تعبريٍ عن الّشجاعة يف 

رفضها  فقد  والليديّة  األيونيّة  املوسيقى  أّما  الرخاء.  أوقات  يف  والرزانة  والحكمة  الّشقاء،  تحّمل 

أفالطون وأطلق عليها اسم »األنغام املسرتخية« فهام ميثاّلن املوسيقى الهادئة، لذا أعتقد أّن كالًّ 

منهام يحّث عىل السكر والليونة والكسل. فهو يقول: »حسًنا، أال ينبغي استبعاد هذين النوعني من 

اللحن، إن أثرهام لضار عىل النساء الاليت يردن الّتمسك بالرزانة، فام بالك بالرجال]]]«. ويضيف: 

»إنّه ينبغي أن تكون ايقاعتنا مالمئة لحياة االعتدال والشجاعة، لذا يجب علينا نجعل األنغام واألوزان 

مالمئة للكلامت التي تعرّب عن هذا النوع من الحياة، ال أن نجعل الكلامت مالمئة ألي نوع من 

األنغام واألوزان]5]«.

]]]-  بوتنوي، جولیوس: الفيلسوف وفن املوسيقى، ال ط، القاهرة، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، ]97]، ص]].

]2]-  البسيوين، محمود: تربية الذوق الجاميل، ال ط، القاهرة، دار املعارف، 986]، ص]]].

]3]-  أفالطون: الجمهورية ف 399.

]]]-  م.ن، ف 398.

]5]-  م.ن، ف 00].
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خاتمة نقدّية
يتّضح أّن أفالطون مل يفرض الرّقابة عىل الكلامت فحسب )املتمثلة يف فن الخطابة والشعر(، 

بل أيًضا فرض رقابًة صارمًة عىل األلحان واإليقاعات، وذلك كلّه من أجل أن يكرّس الفّن لخدمة 

 ، أخالقيٍّ جوٍّ  يف  الشباب  ينشأ  حتى  والدناءة،  الرذيلة  إل  يدعو  يشٍء  أّي  عن  والبُعد  األخالق، 

ملتزمني فيه بقواعد وأصول الحّق والخري والجامل.

ومن البنيِّ أّن الحكيم اإلغريقي مل يكن يرى إل الفنون كافّة، إاّل مبا هي خطوط اتّصال مع 

عامل املُثل. وألجل ذلك مل تكن رؤيته إل الفّن إال بوصفه غايًة تربويًّة وأخالقيًّة تُوصل اإلنسان 

القديم  السلوك  العيش يف جمهوريّته مستندة إل  السعادة. وعىل هذا األساس كانت معايري  إل 

واألخالق الفاضلة، بل هي من الرشوط التأسيسيّة ملبانيها الروحيّة والثقافيّة والسياسيّة.

يفيد  ما  الحديثة،  الحضارة  الفّن يف  وفلسفة  األفالطوين  الفّن  إجامليّة بني حكمة  مقارنة  لعّل 

بانزياحات جوهريّة بني الرؤيتني؛ حيث جاءت نظريّات الفّن للفّن التي أطلقتها تيّارات الحداثة؛ 

لتعكس تناقًضا صارًخا مع ما ذهب إليه أفالطون. وهو ما يُظهر بوضوٍح جلٍّ النتائج املخيّبة لآلمال 

من التهافت األخالقي والرتبوي يف الكثري من حقول الفن الحديث.

وإذا كان لنا أن نُبنّي البُعد األخالقي والرتبوي يف مساجالت أفالطون لوجدنا يف ردوده عىل 

السوفسطائيني ما يشّكل حقاًل معرفيًّا للّنقاش الرّاهن. خصوًصا أنّه يوجد تشابه ملحوظ بني العقل 

األدايت للحداثة وما كان يذهب إليه السوفسطائيون يف رؤيتهم لنظام القيم والوجود. وسوف نرى 

أّن أفالطون ومعلّمه سقراط يحاججان ضّد امليول الوضعيّة عند السوفسطائينّي منطلقني من مفهوم 

خاّص للقانون الطبيعي.

معرفة  وإل  كليّة،  معايرَي  إل  يصلوا  أن  البرش  بإمكان  كان  إذا  ما  هو  زمانذاك،  السؤال  وكان 

التقاليد السوفسطائيّة. ومن املعروف أّن مسائل كثرية  يشء صحيح وحقيقي بشكل كلِّ يتجاوز 

واملطلقيّة  والنسبيّة  واإلبستمولوجيا  االجتامعيّة  والعلوم  باألخالق  تتعلّق  السوفسطائيّون  طرحها 

من  واعرتاٍض  جدٍل  مدار  كلّها  هذه  وكانت  إلخ]]]...  واملشاعر  والعقل  والغرييّة  والقّوة  والحق 

جانب سقراط وأفالطون. وعىل أيّة حال ميكن الّنظر إل نظريّة املُثل األفالطونيّة ويف إطارها الفن، 

نظاٍم  لقيام  إمكان  إذا كان هناك  الّسؤال املتعلّق مبا  إيجايبٍّ عن  بوصفها محاولًة لصياغة جواٍب 

؟ وبهذا املعنى تكون نظريّة املُثل مبثابة حّجٍة مضاّدٍة للّشّك السيايس-األخالقي  سيايسٍّ أخالقيٍّ

للسوفسطائيّة.

]]]-  غنار سكريبك ونلز غيلجي: تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إل القرن العرشين، ترجمة: حيدر حاج اسامعيل، ال ط، بريوت، 

املنظمة العربيّة للرتجمة، 2]20، ص02].



الدولة المثالّية بين أفالطون وأرسطو
دراسة نقدّية مقارنة

[[[
مصطفى النّشار]*[

عليها  تقوم  التي  األسس  أبرز  عىل  النشار  مصطفى  املرصي  للباحث  الدراسة  هذه  تيضء 

الدولة املثالّية عند أفالطون، ومن ثّم يقّدم نقد أرسطو لهذه األسس، وكيف أّن األخري نفسه وقع 

يف  الفاضلة  املدينة  أسس  تخالف  التي  طريقته  عىل  لها  ينظر  وراح  املثالّية  املدينة  رشاك  يف 

جانبها املثايل واألخالقي. ما جعل الباحث يُعرّب عن هذه األسس بالصدمات الثالث التي وّجهها 

أفالطون لإلنسانّية.

املحّرر

اشتُهرت دولة أفالطون املثاليّة يف تاريخ الفلسفة كثريًا، فقد توافر لها من حّظ ذيوع الصيت ما 

مل يتوافر لكتَّاب اليوتوبيات األخرى سواء من الفالسفة املسلمني كـ )أىب نرص الفارايب( أو من 

فإّن جمهوريّة  الرتحاب  بهذا  أفالطون  استُقبلت جمهورية  مور(، وىف حني  )توماس  كـ  الغربيني 

أخرى مل تجد لها كثري حظ من ذاك االستقبال، إنّها جمهورية أرسطو. 

فقد شهد العرص اليوناىن يف مرحلته الذهبيّة فرتة اضطراب سيايس؛ حيث عارص أفالطون دعاة 

آنئٍذ، وحيث وصول  اعتلوا مناصب سياسيّة  الذين  السيايس من السوفسطائيني وأتباعهم  التطرّف 

الغوغاء إل الحكم تحت عباءة الدميوقراطيّة وإعدامهم ألستاذه سقراط، وهو ما كان له أبلغ األثر 

يف تناول املشكالت السياسيّة عرب محاوراته أو يف دروسه الشفهيّة داخل أكادمييّته التي أّسسها؛ 

لتكون مركزًا إلعداد القادة والسياسيني.

*ـ أستاذ الفلسفة اليونانية بكلية اآلداب / جامعة القاهرة.
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ا مُيكننا القول إنّه مل يتفلسف إاّل من أجل السياسة، وقد ُحّق ألحد  لقد بلغ اهتامم أفالطون حدًّ

عرب  إاّل  الفلسفة  إل  يأِت  مل  أفالطون  ”إّن  بالقول:  ذلك  عن  يعرّب  أن  السياسيّة  الفلسفة  مؤرّخي 

السياسة، ومن أجل السياسة“]]]. 

هذا االهتامم األفالطوين بالسياسة يرجع إل دعامتني رئيسيتني، األول يف مدى صلة السياسة 

باألخالق، حيث سيكون غياب العدالة التي هي صفة أخالقيّة باملقام األّول ذريعة إل خلق فوىض 

سياسيّة تكاد تودي بالدولة، ومن ثمَّ كان املواطن الفاضل لديه هو من يشارك يف سياسة املدينة 

كانت  التي  األرستقراطيّة  نشأته  طبيعة  الثانية يف  وتتمثّل  املواطنة]2]،  واجبات  أداء  ويحرص عىل 

السياسية  الظروف  فيها، وحينام اضطرّته  الدولة  كبار رجال  أحد  أو  أثينا  أحد حكام  ليصبح  تُعّده 

التي مرّت بها أثينا إل اعتزال السياسة مل تفرت عزميته عن طرح هذه القضايا نظريًّا؛ لتصبح السياسة 

محور اهتاممه األول، حيث بدأ طرح قضاياها منذ محاوراته األول، تلك التي ُعرفت باملحاورات 

السقراطيّة )الدفاع – أقريطون – خارميدس – الخيس – أوطيفرون (؛ إذ نجد أّن القضايا السياسيّة 

تُطرح فيها جنبًا إل جنب مع القضايا األخالقيّة واالجتامعيّة]3].

لديه  األخالق  كانت  فقد  أستاذه،  منطلقات  كثريًا عن  السياسية  رؤيته  أرسطو يف  يتخلف  ومل 

البوابة التي ينطلق منها الفكر السيايس؛ إذ يؤكّد عىل أهميّة القوانني والترشيعات ودورها يف تحقيق 

االنضباط األخالقي عرب فرض العقوبات الصارمة ضّد العصاة وفاسدي األخالق]]] فمن مل يستقم 

أمره بالّنصح والرتبية الخاّصة يف األسة ال بّد من إجباره عىل األخالق القومية عرب إلزامه وإخضاعه 

لقوانني الدولة ودستورها]5].

ولكن دولة أرسطو مل تكن مشيّدة البنيان عىل طراز دولة أفالطون، وال حتى قريبة الشبه منها، 

بل كانت دولة غري مكتملة األركان، غري ناضجة سياسيًّا بالقدر ذاته الذي ُولدت به شائهة فلسفيًّا.

مثة إشكاالت عّدة تواجهها هذه الدراسة إًذا، يأىت عىل رأسها:

- ما الفروق الكربى بني الدولتني املثاليتني وحظهام من اإلبداع؟ 

للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت  الجامعية  اليونانية، ترجمة مجاهد عبد املنعم مجاهد، املؤسسة  الفلسفة  تاريخ  ]]]. ولرت ستيس: 

987]م، ص 9]].

]2]. أفالطون : ثياتيتوس، ترجمة د. أمرية حمىل مطر، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة 973]م.، صـ92-90.

[3[. Crombie : An. Examination of Plato’s Doctrines, I-plato.on man and society, p.295.

]]]. أرسطوطاليس: علم األخالق إل نيقوماخوس )ك0]، ب0]، ف0]( الجزء الثاىن من الرتجمة العربية ص369.

]5]. م.ن، ك0]، ف0] )فـ]]-22( ص376-370.
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للفطرة  ذلك  مطابقة  مدى  وما  واألوالد؟  والنساء  األموال  شيوعيّة  إل  أفالطون  دعا  كيف   -

اإلنسانيّة، فضالً عن مدى استقامة تلك التعاليم مع الدين اإلسالمي؟ 

- هل كانت العدالة األفالطونيّة هي النموذج األسمى؟ 

- كيف يضمن أفالطون نظاًما تربويًّا يحّقق طموحاته السياسيّة؟

- هل يبقى حلم ”الحاكم الفيلسوف“ رأس الهرم يف الفكر األفالطوين؟

- كيف وّجه أرسطو النقد إل دولة أفالطون؟ 

- ملاذا مل تكتمل معامل الدولة املثاليّة لدى أرسطو؟ 

وألجل اإلجابة عىل هذه األسئلة فسوف نستخدم املنهج املقارن مع اللجوء كثريًا إل املنهج 

النقدي كلاّم اقتىض األمر.

أّواًل: »اجلمهورية« ومعالم الدولة املثالية عند أفالطون 
جرت عادة املؤرّخني عىل أن يصفوا املدينة التي رسم معالها أفالطون يف »الجمهورية« بأنّه 

تصّور  إل  سبقه  قد  ألنّه  شائع؛  خطأ  اعتقادنا  يف  هذا  فاضلة]]]«.  مدن  من  العامل  عرف  ما  »أّول 

هذا الحلم باملدينة الفاضلة املثاليّة كلٌّ من أخناتون يف مرص القدمية، وكونفوشيوس يف الصني 

القدمية، ورمّبا تفّوقا عليه يف أنّهام حّققا ولو بشكٍل جزيئٍّ حلمهام الفلسفي عىل أرض الواقع]2].

أما أفالطون فقد تفّوق عليهام دون شّك يف البناء الفلسفي املحكم ملعامل هذه املدينة الفاضلة؛ 

حيث رسم معاملها يف ضوء فلسفته امليتافيزيقيّة التي ترى يف ثبات »املثال« وعدم تغرّيه حقيقة 

مغرًما   –  )W.I.Matsonماتسون( تعبري  أفالطون- عىل حد  كان  فقد  املناقشة؛  أو  الشك  تقبل  ال 

وشغوفًا بالنظام الثابت يف كّل يشٍء بدًءا من حبّه للرياضيات وانتهاًء برسمه ملعامل املدينة املثاليّة 

يف فلسفته السياسية]3]. 

وقد بدأ أفالطون بناء مدينته املثالية الفاضلة يف »الجمهورية« من بلورة مثال ثابت للعدالة عرب 

مناقشة النظريات األخرى عن العدالة ورفضها.

]]]. برتراندرسل: تاريخ الفلسفة الغربية، الجزء األول )الفلسفة اليونانية(، ترجمة د. زىك نجيب محمود، مطبعة لجنة التأليف والرتجمة 

والنرش، القاهرة 967]م، الطبعة الثالثة 978]م.

]2]. انظر: ما كتبناه عن كل من أختاتون وكونفوشيوس يف كتابنا: فالسفة أيقظوا العامل.

[3[. Matson W.I.A New History of Philosophy-Vol.I,Harcourt Brace Jovanovich Inc,U.S.A 1987,p.98.
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أ- تعريف العدالة: 

يتبّدل،  أو  يتغرّي  أن  ينبغي  الذي ال  الثابت  املثال  للعدالة، ذلك  تعريفه  أفالطون  يقّدم  أن  قبل 

أّن  وبوليامرخوس وهو  كيفالوس  قّدمه  الذي  التعريف  منها؛  لها،  عّدة شائعة  تعريفات  استعرض 

أّن  فأصبح  التعريف  بوليامرخوس هذا  بالدين« وقد طور  والوفاء  القول  »الصدق يف  العدالة هي 

العدالة تعني »إعطاء كّل ذي حّق حّقه«؛ مبعنى أن نعامل كّل إنسان مبا هو مناسب له، أي أّن العدالة 

تكمن يف »تقديم الخري لألصدقاء وإلحاق األذى باألعداء«]]].

لقد رفض أفالطون هذا التعريف عىل أساس أّن العدالة ليست مجرّد عالقة بني فردين، والتعريف 

السابق يقدم العدالة عىل أنّها عالقة تقوم عىل مبادئ فرديّة، ويف هذا اإلطار ال يفّكر الفرد إاّل يف 

نفسه؛ حيث يجزي أصدقاءه خريًا ويرد عىل أعدائه باملثل]2]. ومن جانب آخر فإّن »إيذاء الغري إمنّا 

هو دامئًا عمل غري عادل«]3].

أّما التعريف الثاين للعدالة، فقد قّدمه تراسيامخوس السوفسطايئ؛ حيث عرَّفها بأنّها: »هي صالح 

األقوى« وطاملا أّن »العنرص الحاكم هو األقوى دامئًا« فالعدالة تسري يف مصلحته! »فالدميقراطية 

تضع قوانني دميقراطية، وامللكية تجعلها ملكية... فللعدالة يف جميع الدول معًنى واحد هو صالح 

الحكم القائم]]]«.

وقد رفض أفالطون أيًضا هذا التعريف عىل أساس أّن الحكم فّن ككل الفنون الذي يتلقى الذين 

يقومون بها أجرًا عىل أعاملهم؛ فكام أّن الطبيب يُحاول عالج عيوب الجسم، كذلك الحاكم يحاول 

عالج عيوب الدولة، فالحكام حسب تعبري أفالطون »ال يحكمون ويف ذهنهم أنّهم سينتفعون أو 

مصالحه  يرعى  أن  منه  ينتظر  ال  الصحيح  و»الحاكم  ذلك«  اقتضت  الرضورة  ألّن  وإمّنا  يتنّعمون 

الخاّصة وإمّنا يرعى مصالح رعيته]5]«. وعىل ذلك فإّن الحاكم ال يحكم بوصفه حاكامً أو مامرًسا 

لفن الحكم، بل يفعله بوصفه من أصحاب األجور الذين ميارسون العمل لقاء األجر.

والحقيقة أّن هذا الرّّد األفالطوين غري دقيق وغري مقنع؛ فلقد اعتمد فيه عىل افرتاض أّن الحّكام 

]]]. أفالطون: الجمهورية، ترجمة ودراسة د.فؤاد زكريا، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة 985]م، )]33-332(، الرتجمة العربية ص 

.[80-[79

إسكندر  لويس  ترجمة  والثاىن،  األول  الجزء  اليونان،  عند  السياسية  النظرية  باركر:  أيًضا:  انظر  80]-87]؛  ص   ،)335-332( م.ن،   .[2[

ومراجعة د. محمد سليم سامل، سلسلة األلف كتاب )566(، مؤسسة سجل العرب، القاهرة 966]م. ص270.

]3]. أفالطون، الجمهورية، الرتجمة العربية، م.س، ص 87].

]]]. م.ن، )338-339(، ص]9].

]5]. م.ن، )7]3(، ص200.
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دامئًا قوم أخيار، وعىل أنّهم إذا ما أّدوا عملهم بصورٍة مثاليٍّة فستكون أحكامهم لصالح املحكومني 

وليس العكس!. وبالطبع فإّن تراسيامخوس ينطلق يف تعريفه من افرتاض معاكس متاًما. ولذلك 

واجهه  بل  صاحبه،  حجج  عىل  يرد  مل  ألنّه  التعريف؛  لهذا  رفضه  يف  حقيقة  أفالطون  فشل  فقد 

بافرتاض مضاد وحاول إقناعه بصّحته!

وعىل أّي حال فقد نجح أفالطون إل حّد ما يف ثنايا ردوده عىل حجج تراسيامخوس، ويف 

ثنايا ردوده عىل جلوكون الذي عرف العدالة بناًء عىل غريزة الخوف باعتبارها رضورًة تفرض عىل 

األضعف، وبأنّها »رش يطلب لنتائجه«]]]. أقول نجح أفالطون يف معرض ردوده هذه يف أّن ميّهد 

لنظريّته الخاصة عن العدالة، تلك النظرية التي تبدأ من التسليم بحقيقة مؤداها أّن كّل يشء مؤهٌل 

بالطبيعة ألداء وظيفة معيّنة؛ إذ إّن »وظيفة اليشء هي ما يؤّديه هذا اليشء وحده«، ومن ثم فإنّه يكون 

حسًنا وكامالً بقدر ما يؤدي هذه الوظيفة بنجاح تام، فكامل الفرس وفضيلته هي أن يحسن أداء 

وظيفته وهي أن يحسن العدو، وكامل العني هي أن تحسن اإلبصار. إلخ]2]. وهكذا الحال بالنسبة 

إل النفس التي لن تؤدي وظيفتها يف اإلنسان بصورة كاملة، إال إذا مارست العدل وليس الظلم]3]؛ 

ألّن العدالة »أرشف ما تنطوي عليه نفوسنا، والظلم أرذلها«]]].

وإذا كانت العدالة عند فيلسوفنا هي كامل النفس فهى أيًضا يف رأيه كامل الدولة. وإذا كانت 

النفس التي تحسن أداء وظيفتها هي النفس العادلة، فكذلك تكمن العدالة يف الدولة التي يقوم كل 

فرد فيها بأداء وظيفته عىل الوجه األكمل.

يقيمها  التي  الدقيقة  املوازنة  تلك  بوضوح  يرى  »الجمهورية«  من  الثاين  للكتاب  القارئ  إّن 

أفالطون بني الدولة والفرد، والتى يعرّف من خاللها العدالة بأنّها »قيام كّل فرد بوظيفته عىل الوجه 

األكمل« يف الوقت الذي »تحافظ له الدولة عىل هذه الوظيفة بحسب املواهب واملؤهالت الطبيعية 

الكامنة فيه«. وها هو يف الكتاب الرابع يؤكّد هذا التعريف حينام يقول: »إّن عىل كّل فرد أن يؤّدي 

وظيفة واحدة يف املجتمع هي التي وهبته الطبيعة خري قدرة عىل أدائها«، فمن »العدل أن ينرصف 

املرء إل شؤونه دون أن يتدخل يف شؤون غريه«]5].

]]]. أفالطون، الجمهورية، الرتجمة العربية، م.س، )357-359(، ص]]6-2]2.

]2]. م.ن، )352-353(، ص 0]2-]]2.

]3]. م.ن، )]35(، ص 2]2.

]]]. م.ن، )367(، ص]22.

]5]. م.ن، )33](، ص3]3.
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ب- أصل الدولة: 

وإذا ما تساءلنا عن األسباب التي دعت أفالطون إل تقديم تعريفه السابق للعدالة مقرتنًا بفكرة 

الوظيفة؟! فإّن إجابته تكمن يف تحليله ألصل تكّون الدولة ونشأة املجتمع السيايس.

فالدولة يف رأيه »من عجز الفرد عن االكتفاء بذاته وحاجته إل أشياء ال حرص لها]]]«. وملا كانت 

حاجات الفرد عديدة وهو ال يستطيع القيام بها وحده، فهو إذن يف حاجة إل مساعدة اآلخرين، 

وكذلك فإّن اآلخرين يف حاجة إل مساعدته، ولذلك كان ال بّد أن يتجمع هؤالء ليحّققوا حاجاتهم 

نسمي  واحد،  إقليم  يف  بعًضا  بعضهم  يساعد  الذين  الرشكاء  أولئك  يتجّمع  »وعندما  املشرتكة 

مجموع السكان دولة]2]«.

وهنا تالحظ مدى إدراك أفالطون للرضورة الطبيعية لالجتامع البرشي كأصٍل لنشأة املجتمعات 

السياسية أو كأصل الدولة. فالدولة ال تنشأ إال تلبية لتلك الحاجات الفطرية لإلنسان الفرد. ومن ثم 

كان اجتامعه بغريه من البرش مسألة تفرضها رضورة تلبية هذه الحاجات املادية واملعنوية التي ال 

يستطيع أن يلبيها بنفسه لنفسه!

جـ - تقسيم العمل والنظام الطبقي: 

إّن الدول املثالية إذن عند أفالطون ينبغي أن تقوم عىل مبدأ تقسيم العمل بني أفرادها، الذين 

يتوزعون عنده عىل طبقات ثالث أساسية، هي: طبقة املنتجني من زّراع ورعاة وصّناع وخالفه، 

ينبغي أن تؤدي وظيفتها عىل الوجه  الطبقات  وطبقة الجنود، وطبقة الحكام. وكّل طبقة من هذه 

األكمل متحليًة بفضيلتها وبدون أن تتدخل أي طبقة يف عمل األخرى؛ »إذ من الخطر الوبيل عىل 

أن يرص شخص  أو  وأجورهام  أدواتهام  يتبادال  أن  أو  والحذاء حرفتيهام  النجار  يتبادل  أن  الدولة 

واحد عىل القيام بالحرفتني مًعا]3]«. وكذلك فإّن من الخطر أن يتبادل الصانع واملحارب والحاكم 

الوظائف فيصبح الصانع محاربًا أو يصبح املحارب حاكاًم.. إلخ؛ »فالتعدي عىل وظائف الغري 

والخلط بني الطبقات الثالثة يجر عىل الدولة أوخم العواقب بحيث أن املرء ال يعدو الصواب إذا 

عد ذلك جرمية]]]«، أي أمرًا مخالًفا للعدالة.

]]]. أفالطون، الجمهورية، الرتجمة العربية، م.س، )369(، ص 227.

]2]. م.ن، ص،227.

]3]. أفالطون، الجمهورية، الرتجمة العربية، م.س، )]3](، ص]]3.

]]]. م.ن، ص 5]3.
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صورة  تكتمل  حتى  الثالث  الطبقات  وجود  رضورة  إل  أفالطون  ينظر  املثايل  املنطق  وبهذا 

الدولة املثاليّة التي يتحّقق يف إطارها الخري للجميع.

والحقيقة أّن هذا النظام الطبقي عند أفالطون وهو أساس تحّقق العدالة يف بناء الدولة املثالية، 

قد واجه انتقادات عديدة من بعض املؤرخني وفالسفة السياسة خاصة من املحدثني؛ حيث اعتربوا 

أّن هذا التقسيم الطبقي القائم عىل أساس التزام كل طبقة حدودها الخاصة، وأاّل تنظر إل غريها، 

إمّنا هو »دفاع عن الجمود والتحجر الطبقي]]]«.

ومع ذلك فإنّني أعتقد أّن أفالطون حينام قال بهذا التقسيم الطبقي مل يقصد وضع نظام طبقي 

اقتصاديٍّ سليٍم  أساٍس  املثاليّة عىل  دولته  بناء  يحاول  كان  ما  بقدر  نّقاده  قال  متحّجر كام  صارم 

ومتوازٍن يقوم عىل تبادل املنافع بني طبقات الدولة وأفرادها، بحيث يحّل هذا التبادل للمنافع –

مادية كانت أو معنوية- محل الفرديّة األنانيّة التي يريد كّل فرد يف إطارها أن يقوم بعمل كّل يشء 

دون أن يتخّصص يف يشء بعينه فيتقنه.

إّن من مزايا التخّصص الوظيفي املقرون بهذا النظام الطبقي، أنّه من شأنه أن يخلق االنسجام 

تقوم يف معظم األحيان عىل  التي  الاّل محدودة  املنافسة  يبعد عنهم روح  األفراد وأن  بني جميع 

األنانيّة املفرطة للفرد]2].

قال بعض  مغلًقا جامًدا كام  النظام مل يضعه  فيلسوفنا حينام وضع هذا  فإّن  آخر  ومن جانب 

نّقاده، بل وضعه نظاًما مفتوًحا]3]، أي أنّه أباح االستثناءات؛ إذ ميكن البن الصائغ أن يصبح جنديًا إذا 

أهلته مواهبه وقدراته الطبيعية لذلك، وإذا ما نجح يف اجتياز املراحل التعليميّة التي تؤهله بصورٍة 

الئقٍة ليصبح أحد أفراد الطبقات األعىل.

د- نظرية الرتبية ووظيفة الفنون واآلداب التعليمّية 

إّن الناظر يف التقسيم الطبقي السابق يالحظ أّن الدولة إمّنا تقوم يف جانبها املادي عىل طبقة 

املنتجني من زّراع وصّناع وغريهم، وتقوم يف جانبها املعنوي عىل ما يُسميهم أفالطون »حراس 

الدولة« )أي الجند والحكام(. ورغم أنّه أول عناية خاّصة برتبية الجند باعتبارهم الحراس األشّداء 

والعدو،  املواطن  بني  التمييز  يستطيعون  املعرفة حتى  من  معقواًل  قدًرا  يكتسبوا  أن  ينبغي  الذين 

]]]. د. فؤاد زكريا: الدراسة التي تقدم بها ملحاورة الجمهورية، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة 985]م. ص ]8.

]2]. يشاركنا هذا الرأى: ارنست باركر: نفس املرجع السابق، ص287.

.Tyalor : Plato- The Man and his works,P.275 :3]. انظر[



االستغراب الملف94

2 0 2 ــف 1 ي خر
 A L - I S T I G H R A B21 االستغراب

»الحكام  بتخريج من أسامهم  الحقيقة كانت  أّن عنايته األكرب يف  إاّل  العناية،  تلك  إنّه رغم  أقول 

الفالسفة«؛ ألّن العقل – حسب التعبري األفالطوين – ال يتوافر االكتامل إاّل لدى »الحارس الكامل« 

أي لدى طبقة الحكام]]].

ولذلك فإّن النظريّة التي يقّدمها أفالطون يف الرتبية إمّنا تستهدف يف املقام األّول تربية هؤالء 

الحكام الفالسفة )الحراس الفالسفة( ومساعديهم )الحراس العسكريون(. ومع ذلك فهي ليست كام 

قال د.فؤاد زكريا مجرد »منهاج لرتبية فئة مختارة من املواطنني]2]«؛ إذ إّن تربية هذه الفئة املختارة ال 

يتم إال عرب مراحل تربوية تعليمية عدة تستهدف الرتبية البدنية والنفسية السليمة لكافة أبناء الدولة، 

وإذا كانت قدرات بعضهم ال تؤهلهم ألن يكونوا حراًسا، فإنّهم قد تلقوا القدر املناسب والرضوري 

من الثقافة والتعليم الذي يساعدهم عىل إتقان مهنهم التي هم مؤهلني لها بالطبيعة بعد أن اكتسبوا 

بعض املهارات الخاصة بها بالخربة والوراثة.

يبدأ النظام الرتبوي بأن مييز القامئون عىل بناء املجتمع املثايل املنشود بني األطفال، فيختارون 

العسكرية بعد ذلك،  التدريبات  الرياضيّة ثم  التمرينات  القادرون عىل تحّمل  بينهم األصحاء  من 

ويخضع جميع هؤالء األطفال دون أّي متييز طبقّي بينهم إل نظام تعليمي موّحد ال فرق بني صبي 

وفتاة. فللجنسان -عنده- القدرات الجسميّة والنفسيّة والعقليّة نفسها.

وتبدأ املرحلة األول منذ حداثة الطفل إل سن الثامنة عرشة، ويركز فيها عىل التنشئة البدنيّة 

مامرسة  مع  ومتكامل  سليم  غذايّئ  نظام  عىل  فتقوم  البدنيّة  التنشئة  أّما  األبناء.  بهؤالء  والنفسيّة 

أما  يتمتّع األبناء بصّحة جيّدة وببنيٍة جسامنيٍّة قويّة.  الرياضيّة. ومن شأن هذا وذاك أن  التمرينات 

التنشئة النفسيّة فتقوم عىل تغذية نفوس األبناء باآلداب الراقية واملوسيقى الهادئة.

وقد اشرتط أفالطون يف تلك اآلداب والفنون التي يتلقاها هؤالء األبناء رشوطًا عّدة؛ حتى ال يقعوا 

أسى ألشعار أمثال هومريوس وهزيود، الذين طالب بطردهم من املدينة الفاضلة؛ نظرًا ألّن أشعارهم 

إّن الشعر  أنّها ليست صالحة ألن يسمعها األطفال والرجال]3]!  »تفتقر إل الجامل الشعري«، كام 

الذي يُسمح به هو الشعر التعليمي الذي يهّذب الّنفس ويعودها عىل مامرسة الفضيلة. ولذلك فشعراء 

املدينة الفاضلة ينبغي أن يكونوا »أكرث خشونة ورصامة، ال يحاكون إال أسلوب الفضالء]]]«.

]]]. انظر: هزيود: األعامل واأليام )09]-]20(.  نقاًل عن: د. فؤاد زكريا، نفس املرجع السابق، هامش ص ]29.

]2]. أنظر: أفالطون: الجمهورية )]]](، ص 289-298؛ باركر، النظرية السياسية عند اليونان، م.س، ص]29.

]3]. د. فؤاد زكريا، الدراسة التي تقدم بها ملحاورة الجمهورية، م.س، ص26].

]]]. أفالطون، الجمهورية، م.س، )387( ص]25.
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قادران عىل  واالنسجام  »اإليقاع  أّن  اعتبار  التعليم عىل  أهميّة قصوى يف  ذات  املوسيقى  إّن 

يتيح للّنفس أن  إذا ما أحسن أداؤه  التعليم املوسيقي  إّن  النفس والتأثري فيها بعمق..  التغلغل يف 

تكشف مظاهر النقص والقبح فيام يبتدعه الفن وتخلقه الطبيعة فيتأثر املتعلم بهذا الكشف، بحيث 

يشيد مبا يراه من مظاهر الجامل ويتقبّلها يف نفسه مرسوًرا، فيجعل منها غذاءه ويغدو رجالً خريًا 

ويحمل من جهة أخرى عىل الرذائل وميقتها قبل أن يستطيع التفكري فيها بعقله]]]«.

عىل هذا النحو صور أفالطون أثر املوسيقى يف النفس اإلنسانيّة، وأوضح الهدف األخالقي 

منها، وبنّي كيف ميكن توظيفها لخدمة النظام الرتبوي والتعليمي األمثل.

التعليم يف هذه املرحلة األول، فهي مراعاة حريّة األبناء والحرص عىل عدم  أّما عن طريقة 

القسوة معهم، فيقول: إّن »تعليم الحر ينبغي أال يتضّمن شيئًا من العبودية؛ فالتدريبات البدنيّة التي 

عالقة  تظّل  ال  فإنّها  قرًسا  النفس  تقحم يف  التي  العلوم  أما  البدن يف يشء.  تؤذي  ال  قهرًا  تؤدى 

يف الذهن]2]«. إّن عىل املعلمني أن يجعلوا »التعليم يبدو لهًوا بالنسبة لألطفال حتى يتمكنوا من 

اكتشاف ميولهم الطبيعية ويركزوا عىل تنميتها]3]«.

أما املرحلة الثانية فتبدأ حينام يجتاز األبناء املرحلة األول بنجاح، ومن ثم يتحّولون يف حوايل 

الثامنة عرشة إل »التدريب العسكري اإلجباري الذي يدوم ما بني سنتني وثالث سنوات]]]«.

التدريبات  هذه  عىل  العرشين  إل  عرش  الثامنة  من  السنوات  هذه  تقترص  أن  أفالطون  ويرى 

العسكرية البدنية الشاقة فقط؛ ألنّه من املستحيل عليهم أن يفعلوا معها شيئًا آخر. وإذا ما اجتازوا 

هذه التدريبات بنجاح يُكرّمون ويبدأون من العرشين وحتى بلوغ الثالثني يف تلقي العلوم، وخاّصة 

العلوم الرياضيّة التي تستهدف يف املقام األّول تدريبهم عىل التفكري املجرّد وعىل إدراك العالقات 

املجردة بني األشياء. وبالجملة فإّن دراسة هذه العلوم يعترب خري معيار متيز به املواهب القادرة عىل 

دراسة الديالكتيك )أي الفلسفة(؛ إذ إّن الذهن قادر عىل النظر إل األمور نظرة شاملة هو األصلح 

للديالكتيك]5]. 

»خمس  لها  خّصص  والتي  التعليمي  نظامه  من  الثالثة  املرحلة  إل  أفالطون  مع  ننتقل  وهنا 

]]].  أفالطون، الجمهورية، م.س، ص 268.

]2]. م.ن، )]0]-02](، ص 272.

]3]. م.ن، )536(، ص9]].

]]]. أفالطون، الجمهورية، م.س، )536(، ص9]].

]5]. م.ن، )537(، ص9]]-50].
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سنوات]]]«؛ من بلوغ األبناء سن الثالثني حتى بلوغهم سن الخامسة والثالثني، وهي املرحلة التي 

إل  »االرتقاء  من  فيها  يتمكنون  التي  الدراسة  تلك  الفلسفة(،  )أي  الديالكتيك  لدراسة  خّصصها 

الوجود الخالص سعيًا وراء الحقيقة دون معونة العني أو أية حاسة أخرى]2]«.

وقد طالب فيلسوفنا هنا برضورة أخذ الحيطة والحذر من أن ميارس األبناء الديالكتيك وهم ال 

يزالون يف حداثتهم؛ إذ يرى »أّن املراهقني الذين يتذّوقون الديالكتيك ألّول مرّة يسيئون استعامله 

يحاكونه  فإنّهم  حججهم  بتفنيد  أحد  قام  ما  فإذا  للمغالطة،  إال  يستخدمونه  وال  ملهاة  ويتّخذونه 

ويفّندون حجج اآلخرين عىل نفس النحو شأنهم يف ذلك شأن الجرو الذي يجد لّذة يف جذب كل 

من يقرتب منه ومتزيق مالبسه ]3]«.

وليس من شّك أّن هذا التحذير ينطبق عىل أولئك الفتيان املراهقني املبتدئني يف دراسة الفلسفة 

فهم ما إن يبدأوا يف دراستها حتى يتصّوروا أنّهم قد امتلكوا الحكمة كلها فيتالعبون بأقرانهم وبأهليهم 

ويوقعونهم يف مغالطات لفظية وفلسفية من شأنها اإلساءة إل سمعة الفلسفة والفالسفة]]].

أما املرحلة الرابعة واألخرية من هذه املراحل التعليميّة عند أفالطون فهي تستمر خمس عرشة 

للتدريب  الخمسني، وهي مرحلة خّصصت  تستمر حتى سن  أنها  أي  السابقة،  بعد املرحلة  سنة 

العمل عىل مامرسة الوظائف العليا وتويل املهام العسكرية الفعلية. والغرض من هذه املرحلة هو 

اختبار قدرة هؤالء األبناء عىل »الصمود أمام املغريات التي تتجاذبهم من جميع االتجاهات]5]«، 

الوظائف تجعلهم »يتميزون عن كل من  العملية عىل مامرسة تلك  التدريبات  فضالً عن أن هذه 

عداهم يف الشؤون العملية ويف املعرفة]6]«.

وهنا يتضح مدى حرص أفالطون عىل أن يتوافر يف حكام املدينة الفاضلة وهم الحكام الفالسفة 

الخربة العملية باإلضافة إل املعرفة النظرية. فقد خّصص لفرتة التدريبات العملية عىل فنون الحكم 

مدة تساوى املدة التي قضاها هؤالء يف تلقي العلوم النظرية يف املرحلتني الثانية والثالثة. 

إن الحكام من هذا الطراز إمنا »يكرسون للفلسفة أكرث قدر من وقتهم ولكن إذا ما جاء دورهم 

]]]. أفالطون، الجمهورية، م.س، ص05].

]2]. م.ن، )0]5(، ص 53].

]3]. م.ن، )537(، ص50].

]]]. م.ن، )539(، ص 52]-53].

]5]. م.ن، )539(، ص53].

]6]. م.ن، )0]5(، ص 53].
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فإنهم يتولون زمام السياسة ويتناوبون الحكم من أجل الصالح العام وحده، ويرون يف الحكم ذاته 

واجبًا ال مفّر منه أكرث من كونه رشفًا]]]«. 

هـ- نظرية الشيوعية: 

1 - شيوعّية النساء ومكانة املرأة يف الدولة: 

نجده  حيث  أفالطون؛  عند  الصالحة  الرتبية  عن  بالحديث  الشيوعيّة  عن  الحديث  اقرتن  لقد 

بسهولة  يحلوا  أن  ألمكنهم  مواطنينا  نفوس  أثارت  لو  الصالحة  الرتبية  أّن  »الجمهورية«  يف  يعلن 

كل املشاكل. كمشكلة اقتناء النساء والزواج وإنجاب األطفال بحيث نتبع يف هذه األمور القاعدة 

القائلة إّن كّل يشء مشاع بني األصدقاء]2]«. فلقد ربط أفالطون هنا بني الرتبية الصالحة لحراس 

الدولة وبني إدراكهم أن حلول املشكالت االجتامعية إمنا يكمن يف الشيوعية!!

والحقيقة أّن هذا الربط الذي أكده أفالطون يقوم عىل مبدأ هام آمن به هو املساواة بني املرأة 

والرجل يف كل يشء؛ إذ إنّه يرى »أّن عىل الجنسني مًعا أن يقوما بكّل يشء سويًا«، فيتعلم النساء 

تعليم الرجال نفسه، ومن ثم يقومون باملهام نفسها التي يقوم بها الرجال، وليس هذا بغريب يف 

القطيع  كالذكور عىل حراسة  تسهر  الحراسة  »فإناث كالب  الحيوان  عامل  موجود يف  ألنّه  نظره؛ 

وتصطاد معهم وتسهم يف كل ما يفعلون]3]«.

»ضعف  إدراكها  رغم  والرجل  املرأة  بني  تساوي  التي  األفالطونيّة  الّنظرة  هذه  فإّن  وبالطبع 

أحدهام وقوة اآلخر]]]«، ليس مرّدها فقط إل التشبّه مبا يجري يف عامل الحيوان، بل كانت قياًسا 

عىل تلك النظرة التي سادت املجتمع األسربطي الذي كان فيلسوفنا شديد اإلعجاب به؛ فقد أسقط 

األسربطيون عن املرأة كل مظاهر األنوثة وعلموها الخشونة والقسوة حتى مع أبنائها وزوجها، وكان 

نظامهم السيايس واالجتامعي ال يفرق بني رجل وامرأة فقد كان كل يشء فعال لديهم مشاًعا بني 

األصدقاء]5].

وهكذا فقد استلهم أفالطون هذه النظرة األسربطية للمرأة، وأراد أن تكون عضًوا كامل العضويّة 

]]]. أفالطون، الجمهورية، )0]5(، ص 53].

]2]. م.ن.

]3]. م.ن، )]2](، ص299.

]]]. م.ن، )]5](، ص325.

]5]. م.ن، )]5](، ص325
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يف طبقة الحراس، ودافع عن ذلك قائالً »إّن املرأة قادرة بطبيعتها عىل كّل الوظائف وكذلك الرجل 

وإن تكن املرأة يف كل يشء أدىن قدرة من الرجل«]]].

العاّمة ال ينسحب  الوظائف  الرجل واملرأة يف تويل  وبالطبع فالحديث هنا عن املساواة بني 

والعقليّة  البدنيّة  بالقدرات  مرهون  كلّه  فاألمر  الرجال،  ينسحب عىل كل  النساء، كام ال  كّل  عىل 

العالية التي ينبغي أن تتوافر يف كال الجنسني، برشط »أن نعهد إليهن بأسهل هذه األعامل بالقياس 

إل ما يقوم به الرجال وذلك نظرًا لضعف جنسهن]2]«.

إّن الهدف إذن من هذا التحليل األفالطوين لطبيعة املرأة ومحاولته التأكيد عىل رضورة مساواتها 

هنا  الهدف  إّن  الدولة؛  العليا يف  الوظائف  تويل  التعليم إل حّق  األمور من حق  بالرجل يف كل 

البعض]3]، بل هو االستفادة بأقىص قدر من اإلمكانيات  الدعوة إل تحرير املرأة كام يظن  ليس 

البرشيّة املتاحة يف دولة املدينة الفاضلة، فضاًل عن أنّه بهذا معّد لعرض نظريّته يف شيوعيّة النساء 

فيها بوضوح »إّن نساء محاربينا يجب أن يكن مشاًعا للجميع،  التي قال  الدعوة  واألطفال، تلك 

فليس لواحدة منهن أن تقيم تحت سقف واحد مع رجل بعينه.. وليكن األطفال أيًضا مشاًعا بحيث 

ال يعرف األب ابنه وال االبن أباه]]]«.

وإذا تساءلنا عن الكيفية التي تتم بها هذه املشاعية؟! أتتم اتّفاقا وبدون نظام أم تتم تحت إرشاف 

الدولة؟! ألجابنا أفالطون بأّن الزيجات ينبغي أن تتم وفق نظام دقيق يراعي »الرضورة الهندسية« 

النتائج«؛ فكام نحرص عىل أن تتناسل أفضل السالالت يف عامل الحيوان كذلك  ويقّدم »أفضل 

ينبغي للمرشع يف املدينة الفاضلة أن يحرص عىل »أن يتزاوج الّنوع الرفيع من الجنسني عىل أوسع 

نطاق ممكن، وأن يتزاوج الّنوع األدىن عىل أضيق نطاق ممكن وال بّد من تربية أطفال األولني ال 

اآلخرين إن كنا نود أن نحتفظ للقطيع بأصالته]5]«.

ومن جانب آخر فإّن هذا التزاوج ال ينبغي أن يتم يف أي وقت كيفام اتّفق، بل ال بّد أن يتم يف 

بعدد  الحفاظ  النظام، وذلك حتى يستطيعوا  الحكام والقامئون عىل هذا  مواسم محّددة يحّددها 

]]]. انظر: د. إمام عبد الفتاح إمام: أفالطون واملرأة، حوليات كلية اآلداب – جامعة الكويت، الحولية )2](، الرسالة الخامسة والسبعون، 

992]م، ص8-38].

]2]. أفالطون، الجمهورية، م.س، )55](، ص0]3؛ وانظر أيضا: ص]]3.

]3]. م.ن، )57](، ص3]3.

]]]. انظر: ما كتبناه عن هذا املوضوع يف كتابنا: مكانة املرأة يف فلسفة أفالطون – قراءة يف محاورىت الجمهورية والقوانني، دار قباء 

للطباعة والنرش، القاهرة  997م، ص6]-8].

]5]. أفالطون، الجمهورية، م.س، )57](، ص]]3.
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ثابت من السكان بقدر اإلمكان مع حساب ما ميكن أن تستتبعه الحروب واألمراض وغريها من 

الحوادث من خسائر]]]«.

ويبدو أن أفالطون هنا قد فاته أّن الحفاظ عىل هذا العدد املحدود من السكان غري ممكن نظرًا 

ألنّه قرص قواعد الزواج املشاعي هذه عىل الحراس فقط )أي الحكام والجند( دون طبقة املنتجني 

التي تشكل بالطبع غالبية سكان الدولة!

الحق أّن شيوعيّة النساء واألطفال وإلغاء الّنظام األسي يف طبقة الحراس هي أضعف ما يف 

البناء املثال لنظام املدينة الفاضلة األفالطونيّة. ورمبا يكون أفالطون قد اضطّر إل ذلك نتيجة 

ملطالبته بإلغاء امللكية وتحرميها عىل أفراد تلك الطبقة؛ ألنّه إذا ما حرمت امللكية الخاصة لألموال 

والعقارات فإّن النتيجة الحتمية املرتتبة عىل ذلك يف نظر البعض هي إلغاء النظام األسي أيًضا 

عىل اعتبار أّن األسة تتطلّب امللكيّة حتى تحتفظ بكيانها]2].

2 - إلغاء امللكية والدور الحقيقي للحكام:

الثانية للشيوعيّة التي قرصها أفالطون أيًضا عىل طبقة الحراس،  علينا أن نتعرّف عىل الصورة 

ألفراد  )أي  منهم  ألي  يكون  أاّل  الواجب  من  »أّن  عىل  فيلسوفنا  أكد  فقد  امللكية،  شيوعيّة  وهي 

طبقة الحراس( يشء ميتلكه هو وحده]3]«. وإذا ما تساءلنا عن كيف سيعيش هؤالء وكيف يوفرون 

احتياجاتهم املادية بدون أن ميتلكوا شيئًا؟! 

ألجابنا بقوله: »إّن الغذاء الرضوري سوف ميّدهم به مواطنوهم«، أّما »الذهب والفضة.. فهم 

الذهب  بإضافة  اإللهي]]]  الذهب  من  ميتلكون  ما  يفسدوا  أن  العار  من  ألنّه  إليه..  بحاجة  ليسوا 

األريض إليه؛ إذ إّن الذهب الذي يتنافس عليه العامة كان مبعثًا لرشور ال حرص لها]5]«. 

عىل هذا النحو أوضح أفالطون أنّه ال رضورة ألن ميتلك الحكام والجند شيئًا خاًصا، وعىل 

الدولة مبواطنيها من املنتجني أن يوفروا لهم كّل ما يحتاجونه من غذاء وملبس ومسكن.. الخ. 

وقد كانت حجته القوية يف تربير ذلك التحريم للملكية الخاصة »أنهم لو متلكوا كاآلخرين حقواًل 

لها،  وأعداء  طغاة  إل  للمدينة  حامة  ومن  وزراع،  تجار  إل  حراس  من  لتحّولوا  وأموااًل،  وبيوتًا 

]]]. أفالطون، الجمهورية، م.س، )59](، ص 7]3.

]2]. انظر: م.ن، )62](، ص 350-]35.

]3]. انظر: باركر، النظرية السياسية عند اليونان، م.س، ج2، ص]7.

]]]. أفالطون، الجمهورية، م.س، )6]](، ص293.

]5]. م.ن، )6]]-7]](، ص293.
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ولقضوا حياتهم مبُغضني ومبَغضني، خادعي ومخدوعني، ولرهبوا أعداءهم يف الداخل أكرث مام 

يخشون أعداءهم يف الخارج، وبذلك يرسعون بأنفسهم وبلدهم إل حافة الهاوية]]]«.

أدرك أفالطون أهمية تفرغ هؤالء ألداء مهام الحكم واالنشغال بقضايا الناس واملجتمع. كام 

أدرك أّن علّة كّل األمراض السياسية واالجتامعية يف الدولة واسترشاء الفساد فيها إمّنا مرّده إل فساد 

إزالة األسباب املؤّدية إل فسادهم والرصاع  )الحكام والجند(. ومن هنا كانت محاولته  حراسها 

بينهم واالنشغال بتحقيق مصالحهم الشخصيّة األنانيّة، إزالة كّل ذلك من خالل نظريّته عن  فيام 

الشيوعيّة بشّقيها؛ شيوعيّة امللكية وشيوعيّة النساء واألطفال. 

و- حكومة الفالسفة هي الحكومة املثىل: 

إّن حكومة الفالسفة إذن هي الحكومة املثاليّة للدولة القامئة عىل »مثال العدالة«؛ ألّن الفالسفة 

الذين تربوا وتعلموا عىل النحو الذي عرضناه لن يكون لهم من هدف يسعون إل تحقيقه إال تحقيق 

العدالة بني املواطنني يف الدولة، وتكريس كل وقتهم وجهدهم يف خدمة هؤالء املواطنني.

عىل هذا النحو بّرر أفالطون رؤيته لرضورة أن يكون الحكام فالسفة يف الدولة املثالية سواء 

تناوبوا الحكم فيام بينهم واحًدا بعد اآلخر فصار الحكم ملكيًا أو تناوبوه مجموعة بعد أخرى فصار 

الحكم أرستقراطيا]2].

ثانًي�ا: نقد أرسطو جلمهورية أفالطون
اهتم أرسطو بنقد صور الحكم الشائعة سواء يف الواقع السيايس املعاش أو يف الدساتري وصور 

الحكومات التي تصّورها مفّكروا عرصه. وقد شغل نقده لصورة الدولة املثالية عند أفالطون سواء 

يف الجمهورية أو يف القوانني ثالثة أبواب كاملة من الكتاب الثاين لكتاب السياسة.

سبيل  ويف  الدولة  وحدة  فكرة  وهي  محوريّة  فكرة  عىل  املثالية  للدولة  تصّوره  أفالطون  بنى 

واألوالد  النساء  شيوعية  بشقيها؛  الشيوعية  يف  الشهرية  نظريته  كانت  الدولة  وحدة  عىل  الحفاظ 

وشيوعية امللكية.

ورغم موافقة أرسطو ألفالطون عموًما عىل رضورة الحفاظ عىل وحدة الدولة، إاّل أنّه وجد أّن 

اإلجراءات التي اتّخذها أفالطون ليست إال إجراءات قد تفسد هذه الوحدة أكرث مام تحافظ عليها؛ 

]]]. أفالطون، الجمهورية، م.س، )7]](، ص293.

]2]. أفالطون، الجمهورية، م.س، )5]](، ص ]33 ؛ انظر:  شوفالييه، م.س، ص8].
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فمن جهة الدعوة إل شيوعيّة النساء أكّد أرسطو أن ستؤّدي حتاًم إل حدوث رصاعات وشقاقات 

أكرث مام تؤّدي إل نفع؛ فهذه الشيوعية سيرتتّب عليها أّن األبناء هم أبناء الكل، وكل واحد منهم ال 

يعرف من هو أباه وال من هي أمه. وملا كان وجه الشبه بني اآلباء واألبناء مسألة طبيعيّة، فثمة رصاع 

سينشب حينام يبحث اآلباء عن أبنائهم، وبني األبناء يف محاولة للبحث عن والديهم]]].

عليها  سيرتتب  واألبناء  اآلباء  لدى  والقانونيّة  األسيّة  بالروابط  الجهل  فإّن  أخرى  جهة  ومن 

أصناف من املفاسد، أبرزها شيوع انتهاك الحرمات، وشيوع املشاجرات، كام أّن الفاحشة ومامرسة 

الشهوات الجسدية بني العشاق ستكون مباحة يف غياب الروابط األسية التي رمبا تكبح جامح 

ظل  يف  ستشيع  املوبقات  تلك  كّل  إن  واألمهات.  واألباء  واألخوات  األخوة  بني  الشهوات  هذه 

انعدام الرعاية املتبادلة ويف ظّل انعدام روابط القرابة وقيود األسة]2].

وقد كان أرسطو عىل حق متاًما حينام أعلن يف ثنايا نقده ألراء أفالطون حول الشيوعيّة بشقيها 

هذين  ألحد  محل  ال  وإنّه  والعواطف.  امللكية  وهام  واملحبة،  للرحمة  كبريان  باعثان  »لإلنسان 

اإلحساسني ولآلخر يف جمهورية أفالطون«]3].

أما بخصوص شيوعية امللكية فإّن أرسطو يرى أّن النتائج املرتتبة عىل إلغاء امللكية لن تقيض 

فقد  بينهم؛  والخصومات  املشاحنات  ستزيد  بل  أفالطون،  تصور  كام  الناس  أخالق  فساد  عىل 

تساءل أرسطو بحق »أليس يرى يف الواقع أن بني الرشكاء واملالك عىل الشيوع يف أكرث أحوالهم 

من الخصومات أكرث مام بني مالك األموال عىل االنفراد«]]].

ومن جانب آخر فإنّه يف ظّل تطبيق الشيوعيّة »ال تطاق املعيشة«]5] عىل حد تعبري أرسطو؛ وذلك 

ألّن امللكيّة فطرة فطر الناس عليها.

عىل هذا النحو القاطع رفض أرسطو إجراءات أفالطون التي كان ظاهرها الحفاظ عىل وحدة 

إجراءات  الواقع  نظرًا ألنّها يف  والرصاعات  التفسخ  من  مزيد  إل  تؤّدي  أنّها رمبا  واتّضح  الدولة 

مضادة للطبيعة البرشية.

]]].  أرسطو طاليس: كتاب السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة 979] )ك-2 ب-1ف ]]-2]-3](، 

ص30]-]3].

]2].  م. ن، )ك-2 ب-1 ب]]-5]-6]-7](، ص]3]-33].

]3]. م.ن، )ك-1ب-1ف7](، ص33].

]]]. م.ن، ك-2ب2—ف9(، ص36]-37].

]5]. م.ن، ص37].
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ومل يتوقف نقد أرسطو ألفالطون عند نقده لنظرية شيوعية النساء وامللكية يف الجمهورية بل 

انتقده أيًضا حينام أباح امللكية والزواج يف القوانني واعترب أّن الرشوط التي حّددها لالثنني غري 

محّققة للعدالة وحفلت بالكثري من األخطاء]]].

ثالًثا: املدين�ة الفاضلة عند أرسطو
هل كان من الرضوري أن يتحّدث أرسطو عن دولة مدينة فاضلة جديدة بعدما انتقد أفالطون 

يف ذلك؟! وبعدما قدم تلك النظريات السياسية التي تتحدث عن معنى وصورة الدولة وأساسها 

وعنارصها األساسية ونظام السلطات فيها...إلخ؟!

الحقيقة أنني أعجب من أن أرسطو مل يلتفت إل هذا التساؤل، وتحّدث عن دولة مدينة فاضلة، 

أرسطو  أّن  ذلك  أوانه؛  فعالً  فات  قد  أنّه  رغم  ذلك  عن  يتحّدث  أن  مقدوًرا  قدًرا  أصبح  قد  وكأن 

قد شهد بالفعل سقوط نظام دول املدن تحت وطأة التوسع اإلمرباطوري الذي قامت به مقدونيا 

من  كثرية  مناطق  عىل  اإلسكندر  تلميذه  بقيادة  سيطرتها  من  وشهد  بل  الدول،  تلك  كل  مجتاحًة 

بينها مناطق شهدت إمرباطوريات ضخمة يف التاريخ القديم مثل فارس ومرص. فام هو مرّبره يف 

التحدث عن دولة مدينة فاضلة! وهل كان بإمكان أي دولة مدينة مهام كانت فاضلة أن تقف أمام 

الزحف اإلمرباطوري ملقدونيا وفتاها الذهبي: اإلسكندر؟!

الحق أنّه مل يعد مثة مرّبر إال أنّه قد تحّدث عن معامل تلك الدولة الفاضلة كمجرد تقليد غرسه 

يف نفسه دون أن يشعر حب أفالطون ورضورة أن يقلده! ومن ثم جاءت مدينته هو باهته املعامل 

ليس فيها حرارة اإلبداع وال دفقة التأمل لصالح مستقبل أفضل كام كان الشأن عند أفالطون.

لقد دخل أرسطو يف إيراد تفاصيل عنارص مثل هذه الدولة الفاضلة ووضع رشوطًا قاسيًة مفرطًة 

يف املثاليّة لكّل عنرص منها وإل بعض هذه التفاصيل:

الّدولة  أّن  يتصّورون  الذين  أولئك  أرسطو  ينتقد  سّكانها  وعدد  املدينة  سعة  حيث  فمن  أّوالً: 

السعيدة ينبغي أن تكون فسيحة األرجاء، ويؤكّد أّن لكّل دولة مهّمة تقوم بها، وأن أكرب دولة هي التي 

تستطيع عىل خري وجه أن تقوم مبهمتها »وليس مهامًّ يف أداء الدولة ملهمتها مدى سعة مساحتها أو 

كرثة عدد سكانها؛ ألنّه ينبغي أيًضا التمييز بني دولة عظيمة ودولة كثرية السكان. إن الشواهد تثبت 

يف رأيه« أن من العرس، بل رمبا من املحال أن يحسن تنظيم مدينة سكانها أكرب عدًدا مام ينبغي، 

]]]. أرسطو طاليس: كتاب السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة 979]، )ك-2ب3(، ص]]]-7]].
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والقوانني الصالحة تنتج بالرضورة النظام الحسن غري أّن النظام ليس ممكًنا يف جمع أكرب مام يلزم، 

فالقدرة اإللهية التي تشمل العامل بأثره هي وحدها القادرة عىل إقرار النظام فيه]]].

إّن املدينة املثاليّة عنده ينبغي أن تتكون إذن من مساحة مُتّكن الكتلة السكانيّة املجتمعة فيها 

سياسيًّا أن تقوم بتدبري أمور معيشتها وال ينبغي أن تنمو مساحتها فتزيد عن هذه الحدود، وكذلك ال 

ينبغي أن تقل مساحتها فال تكفي لحاجة كتلتها السكانية.

ثانًيا: أما من حيث موقع هذه املدينة؛ فأرسطو يفرتض رضورة وجود رشوط اسرتاتيجيّة عّدة 

منها أن يكون موقعها عىل أرض خصبة تكفي حاجة مواطنيها، وأن يكون هذا املوقع سهل املراقبة 

حتى يسهل الدفاع عنها وقت الحرب، وأن يكون هذا املوقع صالحاً سواء من جهة الرب أو من جهة 

البحر حتى يسهل تلقيها اإلمدادات الغذائيّة ونقل ما يزيد عن حاجتها من البقول واألخشاب وسائر 

الحاصالت]2].

ثالًثا: أما بخصوص توافر عنارصها الرضوريّة للحياة، فيشرتط أرسطو أن تكون كّل عنارص الحياة 

رضورة  يف  العنارص  هذه  حرص  وقد  املدينة.  هذه  أهل  إلسعاد  ومؤهلة  موجودة  وبرشيّة  طبيعيّة 

التي ال غنى عنها  الغذائيّة الرضوريّة، ثم الصنائع والفنون املختلفة وتوافر األدوات  توافر املواد 

يف الحياة، كذلك توافر األسلحة. واملرافق العامة، وكهنة يقومون عىل أمر العبادة، وقضاة وكذلك 

الصناع والزراع والجنود...إلخ]3].

رابًعا: أما بخصوص توزيع الرثوات وامللكيات، فقد أملح أرسطو هنا إل رضورة االستفادة من 

القوانني املنظمة لذلك يف الدول القدمية ذات الخربة الطويلة يف ذلك ومنها مرص]]]. ورمبا تكون 

هذه املرة من االستثناءات القليلة التي يذكر فيها أرسطو مرص كمصدر من مصادر فكره. 

خامًسا: أما بخصوص رشوط الزواج والتناسل فقد خاض فيها أرسطو كام خاض فيها أفالطون 

رضورة  عىل  شّدد  فقد  ألرسطو  وبالنسبة  التفاصيل،  يف  اختلفا  وإن  القوانني  محاورة  يف  متاًما 

توافق الطباع بني الزوجني، وأن يتزّوجا يف السّن املناسبة للزواج، وبعد تحليل واٍف قّرر أّن السن 

979]: )ك-4ب-4ف3-]-5(،  القاهرة  للكتاب،  العامة  الهيئة املرصية  السيد،  لطفي  أحمد  ترجمة  السياسة،  كتاب  أرسطو طاليس:   .[[[

ص7]9-2]2.

]2]. م.ن، ص]253-25.

]3]. م.ن، )ك] -ب7 - )ف] -ف 5(، ص258-257.

]]]. م.ن، )ك] -ب9 )ف] - ف5(، ص263.
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املناسبة لزواج الفتاة بلوغها مثاين عرشة سنة، وبالنسبة للرجال سبع وثالثني أو أقل قليالً وهذه 

السن هي األنسب للطرفني ليك يكون النسل قويًا، أما بخصوص الوقت املناسب إلمتام الزواج 

فينبغي الرجوع فيه لألطباء وعلامء الطبيعة؛ إذ يستطيع األّولون أن يعينوا الصفات لصّحة الزوجني 

ويستطيع اآلخرون أن يخربوا بأي الرياح يحسن اختيارها وإن كانت ريح الشامل يف رأيه خري من 

ويتجننب  معني  نظام  بالتزام  الحمل  مدة  طوال  يعنوا  بأن  األمهات  أرسطو  وطالب  الجنوب.  ريح 

الكسل ويخفضن من الغذاء، كام ينبغي تحديد عدد األطفال وإن كانت الزوجات خصبة إل ما 

بأولئك  العناية  القانون  مبوجب  ينبغي  ال  كام  باإلجهاض.  اإليعاز  فينبغي  املفروض  الحد  وراء 

الذين يولدون مشوهي الخلقة]]].

سادًسا: أما بخصوص تربية األطفال والعناية بهم؛ فقد حرص أرسطو عىل التأكيد عىل أهمية 

التغذية السليمة لهم منذ والدتهم. وعىل رضورة أن نجّنب أبصارهم وأسامعهم كّل مشهد وكّل قول 

ال يليق بالرجل الحر. وإن بلغوا سن الشباب ينبغي أن يحرّم القانون عليهم مشاهدة القطع التمثيلية 

بالرتبية  يكونوا  أن  بعد  كل يشء  فعل  فيها  التي ميكنهم  السن  يبلغوا  أن  إل  واملضحكة  البذيئة 

السليمة قد تحصنوا من تلك األخطاء]2]. 

ثم تحدث عن املبدأ العام للرتبية وهو مبدأ سيايس؛ حيث إّن أخالق األفراد وعاداتهم يف كل 

مدينة هي الكفيلة بقوام الدولة »ومن ثم فإّن القوانني يجب أن تكون دامئًا مناسبة ملبدأ الدستور 

األوليجاريش  النظام  تحفظ  واإلوليجارشية  الدميقراطية،  يحفظ  الدميقراطية  األخالق  تعلم  أي 

وهكذا«]3]. وهذا املبدأ السيايس للرتبية يرتتب عليه مبدأ آخر هو رضورة أن تكون الرتبية يف الدولة 

واحدة متامثلة لجميع أعضائها]]]، وأال يرتك أمر الرتبية لكل مواطن يرىب أوالده عىل هواه!

وعدد  باملساحة  تبدأ  من رشوط  يلزمها  مبا  أرسطو  عند  الفاضلة  املدينة  معامل  وهكذا متت 

السكان وتنتهي برشوط خاصة بالرتبية الفاضلة داخل هذه الدولة  ـ املدينة الفاضلة. لكن السؤال 

قدمه  بوضوح عام  يختلف  الفاضلة  املدينة  ماذا يف هذه  إجابة شافية:  إل  يحتاج  يزال  الذي ال 

أستاذه أفالطون؟

]]]. أرسطو طاليس، كتاب السياسة، م.س، )ك] - ب]] - )ف] - ف2](، ص]285-28.

]2]. م.ن، )ك] - 5] )ق] - ف]](، ص289-286.

]3]. م.ن، )ك5 - ب] - ف](، ص290

]]]. م.ن، )ف2(، ص290.
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رابًعا: انهيار الدولة املثالية لدى أفالطون وأرسطو
انتهى من رسمه لتلك الصورة املثاليّة للدولة ولنظام الحكم فيها،  لقد أعلن أفالطون بعد أن 

أعلن أنّها رغم روعتها قد تزول يوًما ما وأن الكامل ميكن أن يتحول شيئًا فشيئًا فيصري إل فساد، 

وحذا حذوه تلميذه أرسطو وهو ما سنعرض له فيام يل.

1( انهيار الدولة املثالّية عند أفالطون والدعوة إىل دولة مثالّية جديدة:

الفيلسوف  الحاكم  دولة  تتحّول  كيف  وبنّي  »الجمهورية«  يف  ذلك  عن  أفالطون  تحّدث  لقد 

إل نقائضها الفاسدة، ومن ثم حرص يف »القوانني« عىل الحديث عن منوذج آخر للدولة املثاليّة 

يحكمه القانون وليس الفرد.

لقد واصل أفالطون يف »القوانني« التأكيد عىل أّن الدولة توجد ليس لتحقيق الخري واملصلحة 

لفرد أو لطبقة معينة من الناس، بل توجد لتحقق للجميع الحياة األفضل]]].

ومن ثم فإّن كّل ما فعله أفالطون يف »القوانني«، هو أنّه قدم لنا خياًرا ثانيًا ميكن اللجوء إليه حني 

ال نستطيع تحقيق الخيار األّول وهو يف نظره األكرث كاماًل واألكرث صّحًة، ويف هذا الخيار الثاين ال 

ينبغي أن يغفل املرشع )وهو أفالطون نفسه( عن أي يشء مام يجعل حياتنا أكرث كاماًل وأتم سعادة. 

كل ما هنالك أنه يلتزم هنا مبنهج أكرث واقعيًّة يف التعامل مع املشكالت السياسية ويطّور من بعض 

آرائه التي وردت يف »الجمهورية« فيام يتعلق بالرشوط الواجب توافرها يف املدينة الفاضلة؛ فقد 

أصبح عىل سبيل املثال أقّل تقديرًا للنظام األسربطي ـ الذي أعطى الشجاعة والنجاح العسكري 

األولويّة عىل بقية الفضائل األخرى ـ مام كان عليه الحال يف »الجمهورية«، واعترب أّن غاية الدولة 

هي االنسجام واالئتالف يف كل العالقات سواء األسية يف داخل الدولة، أو العالقات الخارجية 

مع الدول األخرى]2]. 

إّن القانون هنا يف دولة القوانني هو ممثل العقل الذي جعله أفالطون أسمى ما يف الدولة املثاليّة 

األول. فام هي تلك الرشوط التي ينبغي أن تتوافر لوجود تلك الدولة التالية يف األفضلية وما هي 

القوانني التي يجب أن تحكمها؟!

[[[. Copleston : Op.Cit,P.261.

]2]. انظر : جورج سباين: تطور الفكر السيايس، جـ]، الرتجمة العربية لحسن جالل العروىس، دار املعارف مبرص، ط]، ]97]، ص95.
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شروط املوقع اجلغرايف وعدد السكان: 
يفتتح أفالطون الكتاب الرابع من »القوانني« بالحديث عن خصائص املكان الذي ينبغي أن تقع 

فيه هذه الدولة، فيؤكّد بداية عىل أهميّة هذا األمر، نظرا ألن الّنظم الدستورية أو القوانني ينبغي أن 

تكون متوافقًة مع بيئتها الطبيعية ومواردها االقتصادية وكذلك مع تكوين الشعب نفسه ]]].

ولذلك فال بّد أن تكون املدينة عىل موقع يعطي كل الحاصالت الزراعية الرئيسية الرضورية 

تبتعد املدينة يف موقعها عن  أن  ذاتها]2]. كام يجب  تعتمد املدينة عىل  الذاىت وبحيث  لالكتفاء 

البحر ألن قرب املدينة من البحر هدام يصيب النفوس بعدوى التجارة والتهريب الحقري كام يزرع 

فيها األخالق غري املستقرة وغري الرشيفة]3].

وبالطبع فإّن املقصود من هذين الرشطني أن يتوافر للدولة موقع جغرايف ميكنها من بناء اقتصاد 

يقوم يف عىل الزراعة وليس عىل الصناعة أو التجارة. 

أما بخصوص سكان هذه املدينة فينبغي أن يكونوا مالمئني للمساحة التي تقع عليها فيتمتعون 

يتجاوز خمسة آالف مواطن، وبالتحديد  أال  ينبغي  الالزم لحياة سعيدة، فعدد املواطنني  بالرخاء 

0]50 مواطن]]]. إن كل مواطن من هؤالء سيتاح له ملكيّة قطعة أرض، وسيتاح له أن يتزوج وأن 

ينجب أطفااًل. ولكن هذا الزواج وتلك امللكية تحّددها الرشوط والقوانني املالمئة للمواطنني؛ فال 

تكون امللكية مشاًعا أو نصف مشاع كام كان الحال يف »الجمهورية«.

ب- النظم االجتامعّية واالقتصاديّة:

إّن أفالطون ال يخفي يف »القوانني« أنه ال يزال يؤمن بأن النظام الشيوعي الذي تكون امللكية 

فيه مشاًعا بني األصدقاء هو النظام املثل]5]. كام أنّه ال يزال يحتفظ بالعديد من آرائه حول املساواة 

بني املرأة والرجل]6]«، ومن ثم فإنّه ال يزال يرى »أن يتلقى البنات التدريب نفسه الذي يتلقاه البنني 

]]]. انظر : مقدمة تيلور لرتجمته اإلنجليزية للقوانني، نقلها إل العربية محمد حسن ظاظا مع ترجمته للمحاورة نفسها، الهيئة املرصية 

العامة للكتاب 986]م، ص39.

]2]. م.ن؛ انظر أيًضا: أفالطون، القوانني، )ك](، ص208 من الرتجمة العربية.

]3]. جاك شوفالييه، م.س، ص56.

العربية  الرتجمة  القوانني، )ك](،  أفالطون،  السيايس، م.س، ص00]؛ راجع:  الفكر  56؛ سباين، تطور  ]]]. جاك شوفالييه، م.س، ص 

ص]25، حيث يوضح أفالطون أسباب اختياره لهذا العدد بالذات.

]5]. انظر: أفالطون، القوانني، م.س، )ك5(، ص253.

[6[. Plato : The Laws )B.VII-805(, Eng. Trans, By Jowett B, The Dialogues of Plato,Vol.V.Third Ed, Oxford 

University Press, London 1931,p.187.
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مناسبة  هي  مثلام  للمرأة  مناسبة  الخيل  وركوب  البدنية  الرياضية  فالتمرينات   – تحفظ  أي  بدون 

للرجل متاًما]]]«.

ومع ذلك فإّن اختالف صورة النظام السيايس من »الجمهورية« إل »القوانني« أتاح ألفالطون أن 

يطور من آرائه يف النظم االجتامعيّة السائدة يف دولة »القوانني«؛ حيث أباح هنا نظام الزواج الفردي؛ 

إذ »عىل الرجل أن يتزوج عندما يصل إل سن الثالثني وقبل أن يصل إل الخامسة والثالثني]2]«، 

وهذا قانون ال يجب مخالفته إذ إّن من يخالفه »يجب أن يدفع غرامة سنوية ]3]«.

أما اختيار الزوجة أو الزوج فإنّه ينبغي أن يتّم عىل أساس تحقيق املصلحة العامة وليس فقط 

املصلحة الخاصة؛ إذ إّن عىل كل رجل أن يبحث ال عن الزوجة التي ترسّه وتسعد قلبه، بل عن 

الزواج الذي يتحّقق مبقتضاه الخري للدولة ككل. وهكذا ينبغي أن يحدث يف أي زيجة نوع من 

أنواع التوافق النفيس واالجتامعي بني الزوجني وأن يحرص الزوج عىل هذا األمر بقدر استطاعته 

الرضوري ملصلحة  من  أّن  كام  النجاح.  له  ويضمن  الزواج  من  االجتامعي  الغرض  يحّقق  حتى 

الدولة أن يسجل عقد الزواج يف املحكمة]]].

دولة  يف  األسة  وقيام  الزواج  نظام  إباحة  بني  الربط  برضورة  معنيًا  كان  أفالطون  أّن  ويبدو 

»القوانني«، وبني بعض الترشيعات االقتصاديّة الخاصة بإباحة امللكيّة الخاّصة حتى تتحّقق العدالة 

االجتامعيّة بني أفراد املجتمع.

قيّد حّق االنتفاع  أباح أفالطون امللكية الشخصيّة برشط أن يكون مقدارها محدوًدا. وقد  فقد 

مثال  لهم  ينبغي  ال  فاملواطنون  ملقدارها.  املقيدة  الحدود  تشبه  بحدود  الشخصيّة  باملمتلكات 

االشتغال بالصناعة أو التجارة أو أن يكون ألحدهم حرفة أو مهنة. وألن جميع هذه النشاطات ال 

غنى عنها ينبغي أن يقوم بها األغراب الذين يقيمون يف املدينة من األحرار الذين ليس لهم صفة 

املواطنني. وقد بلغ أفالطون يف تحديده وتقييده لألنشطة االقتصادية أو التجارية للمواطنني حد 

تحريم حيازة الذهب والفضة وأخذ فوائد عىل القروض]5].

[[[. Ibid.,B.VII-804, Eng. Trans, P.186.

]2]. أفالطون، القوانني، م.س، )ك5(، الرتجمة العربية، ص ]23.

]3]. م.ن، )ك5(، ص232.

]]]. انظر: كتابنا: مكانة املرأة يف فلسفة أفالطون، ص67.

]5].  أنظر: جورح سباين، م.س، ص 00]-]0].
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جـ- النظام السيايس:

إّن النظام السيايس الذي اختاره أفالطون لهذه الدولة يقوم عىل التأليف بني امللكية والدميقراطية، 

وإن كان نصيب الدميقراطية فيه ضئيل جًدا نظرًا ألّن األساس الذي يقوم عليه هذا النظام هو عىل 

التقسيم الطبقي والتمثيل املتساوي للطبقات األربع يف املدينة، وهذه الطبقات  الصعيد العمل 

تُّقوم عىل أساس امللكية. وملا كانت امللكية الشخصية ال ينبغي أن تتجاوز أربعة أمثال قيمة قطعة 

من األرض، فقد تحدث أفالطون عن أربع طبقات من هؤالء املالك؛ أولها وأدناها أولئك الذين 

ال تزيد ممتلكاتهم الشخصية عىل قيمة حصتهم من األرض والثانية تتكون من أولئك الذين تزيد 

ممتلكاتهم الشخصيّة عىل قيمة حّصة األرض وال تزيد عىل قيمة حصتني اثنتني.. وهكذا فالطبقة 

العليا تكون هي األقل عدًدا واألكرث امتالكًا. 

وتقوم هذه الطبقات باختيار ممثليها يف املجالس املختلفة عىل أساس التساوي يف التمثيل 

بني الطبقات األربع. وعىل رأس هذه املجالس مجلس »حراس الدستور« أو »حراس القانون« وهو 

يتكون من سبعة وثالثني عضوا ينتخبون عىل ثالث مراحل تبدأ باختيار مينح كل الطبقات املالكة 

متثيال متساويًا يتجّنب من خالله أي نزاع طبقي؛ إذ يختار هذا العدد املتساوي من األعضاء من كل 

الطبقات األربعة وذلك برشط أن يكون هناك عقوبة ترغم أعضاء الطبقتني الغنيتني عىل أن يصوتوا 

يف انتخابات ممثل الطبقات األربعة، بينام تستطيع الطبقتان األفقر إذ أرادتا أن تكونا حرتني يف 

التي يرجوها أفالطون لذلك هي أن تصبح  الذين يخصونهام. والنتيجة  انتخاب املمثلني  تجنب 

أصوات األغنياء ذات أثر مامثل يف اختيار ممثل الفقراء]]].

املهم أن نصل يف النهاية إل تكوين ذلك املجلس املسمى مبجلس حراس الدستور الذي 

ينبغي أن يكون سّن أعضائه فوق الخمسني وتحت السبعني ومتمتعني بخلق رفيه وذهن صايف؛ 

 .[2[ وتنفيذها عىل خري وجه  القوانني  فيه صالح  ما  مراقبة  هو  األسايس سيكون  إّن عملهم  حيث 

وهكذا يتحدث أفالطون عن باقي الطبقات.

وإذا تساءلنا عن صورة الحكومة يف ظّل هذا النظام السيايس الخليط من امللكية والدميقراطية، 

تعبري  التي تجمع –عىل حد  الدولة املختلطة  نظام  فهو  أفالطون.  إجابة واضحة عند  ملا وجدنا 

كانت  وإن  الدميقراطي،  النظام  يف  الحرية  ومبدأ  املليك  النظام  يف  الحكمة  مبدأ  بني   – سباين 

]]]. انظر: جورج سباين، م.س، ص02]-03]؛ تيلور: مقدمة "القوانني" يف الرتجمة العربية، ص8]-9]؛ راجع: أفالطون، القوانني، )ك6(، 

الرتجمة العربية، م.س، ص]27، وما بعدها..

]2]. م.ن. ص]27
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معامل هذا االختالط غري واضحة فقد جاء اتجاه أفالطون مشتّتا عىل وجه ال رجاء فيه حتى جنح 

يف النهاية إل ذلك اإلتجاه األكرث مالمئًة ملا بسطه من قبل يف الجمهورية]]]. فقد مال كام رأينا 

انتخاب  القائم عىل امللكية إل أرستقراطية الحكم وقد متثل ذلك يف طريقة  النظام الطبقي  يف 

مجلس الشيوخ )مجلس الثالمثائة وستني عضًوا(، ويف مجلس حراس الدستور، وكذلك يف اختيار 

القامئني عىل الوظائف والسلطات السياسية والعسكرية العليا يف املدينة.

د- الّنظم التعليمّية الدينّية: 

لقد اهتم أفالطون يف »القوانني« مثل ما اهتم يف »الجمهورية« بالرتبية والنظام التعليمي وإن 

كان قد مال هنا إل اتخاذ النظام الرتبوي –التعليمي يف مرص القدمية كنموذج يحتذى]2]. حيث 

يفرض نظاًما دقيًقا للمراقبة األكرث رصامًة لكّل ما يلقى عىل أسامع األبناء من شعر وفنون مختلفة.

وعىل أي حال فال تزال املعامل الكربى للنظام التعليمى واحدة؛ فال يزال أفالطون حذًرا من 

الشعر والشعراء، وتجىل ذلك يف تلك الرقابة الشديدة التي طالب بفرضها عليهم، وال يزال يرص 

تعليم  أن  يرى  يزال  املساواة كام ال  قدم  الرجال وعىل  مع  إل جنب  النساء جنبا  يتعلم  أن  عىل 

املواطنني جميعا يجب أن يكون إجباريًا]3].

أما الجديد هنا فهو بالطبع مراعاة وجود األسة كأساس يف مجتمع دولة »القوانني«، وقد ترتب 

عىل ذلك رضورة وجود إرشاف عام من الدولة عىل الرتبية بحيث ال يرتك يشء لنزوات األفراد من 

ربات البيوت. 

كافية  مبساحات  املزودة  املناسبة  املدرسية  املباين  توفري  عىل  الرتبية  يف  أفالطون  ويشّدد 

وأساتذة مهرة أكفاء مزودين بكل ما يلزمهم من وسائل تعليمية. أما من حيث موضوعات الدراسة 

فيجب أن يعطى هؤالء التالميذ قدًرا كافيًا من الحساب من أجل أعامل الحياة اليوميّة العادية، وقدرا 

من أوليات الفلك لفهم التقويم، وقدرا من املوسيقي ليك يعرف الفرد كيف يعزف النغامت عىل 

قيثارته الخاصة، وستكفي هذه الدراسات حتى بلوغ هؤالء التالميذ سن السادسة عرشة]]].

ينبغي عىل  الذي  األعىل  للتعليم  تبقى  موضوعات  ثالثة  عن  ذلك  بعد  أفالطون  تحّدث  وقد 

]]]. سباين، م.س، ص96.

]2]. انظر: شوفالييه، م.س، ص57.

]3]. انظر: سباين، م.س، ص ]0]-05].

]]]. سباين، تطور الفكر السيايس، م.س، ص 55،54 ؛ راجع: أفالطون، القوانني، م.س.
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أحرار الرجال أن يحرزوا فيه التقّدم وهي الحساب والهندسة والفلك بقدر أبعد من تلك املعرفة 

البسيطة املشار إليها سابًقا والخاصة مبجرّد معرفة التقويم. وقد استشهد أفالطون هنا مبا يدرسه 

الطالب يف مرص يف ذلك املستوى املتقدم تحت إرشاف ورقابة أخالقية من الدولة]]].

ولعّل أطرف ما يف القوانني هو الربط بني املوضوعات التعليمية والدينية، فقد كان الهاجس 

األساسىي عند أفالطون يف كّل ما قاله عن التعليم هو أال يتعارض أي يشء فيه مع القيم األخالقية 

والدينية الصحيحة. 

ولعل ذلك هو ما حدا أفالطون أن يهتم كثريًا بالدين وبضوابط العقيدة الدينيّة ورضورة الرقابة 

عىل مامرسة الشعائر الدينيّة؛ فالدين يجب أن يخضع عموًما لتنظيم الدولة ورقابتها، وعىل ذلك 

يحرم أفالطون أي نوع من العبادات الدينية الخاصة وكذلك تحريم إقامة الشعائر إال يف معابد عامة 

عىل أيدي الكهنة الرسميني املرخص لهم بذلك. وقد انتهى هذا التشّدد بشأن رضورة اإلميان بالله 

ومامرسة الشعائر الدينية تحت إرشاف الدولة، انتهى بأفالطون إل تزويد الدولة بقانون للهرطقة 

لعقاب امللحدين الذي عدد أفالطون ثالث صور لهرطقتهم وإلحادهم أولها: إنكار وجود اآللهة 

من أي نوع. وثانيهام: إنكار أن اآللهة تعنى بشؤون البرش، وثالثها: أن اآللهة ترىض بسهولة عمن 

يرتكبون الذنوب وأنهم يستطيعون اإلفالت من العقاب اإللهي بالصلوات وتقديم القرابني]2]!

والهراطقة وترتاوح بني  بأولئك امللحدين  تلحق  أن  ينبغي  التي  العقوبات  أفالطون  وقد حّدد 

الهرطقة  الخاصة مبحاربة  القوانني  أّن هذه  والحقيقة  السجن ملدة خمس سنوات وبني املوت. 

واإللحاد تتناىف مع ما اعتاده اليونان من حرية الفكر والعقيدة، وهي عىل حّد تعبري سباين وصمة 

عار لكونه أّول دفاع عقل عن االضطهاد الديني]3].

 )Nocturnal Council( هـ- املجلس الساهر

أنهى أفالطون دولة القوانني بالحديث عن ما أسامه ”املجلس الساهر“ وهو مجلس يتشّكل من 

جامعة تتكون من العرشة األكرب سنًّا من بني السبعة والثالثني الذين يتألف منهم مجلس الحراس 

ومن الرئيس املرشف عىل التعليم )وزير التعليم( ومن عدد معني من الكهنة يختارون وسابقيهم ملا 

هم عليه من فضيلة من قبل جميع املواطنني يف جّو من املهابة.

]]]. سباين، تطور الفكر السيايس، م.س، ص 56-57؛ راجع: أفالطون، القوانني، م.س، )ك7(، ص 333-332.

]2]. انظر: سباين، تطور الفكر السيايس، م.س، ص06]؛ راجع الكتاب العارش من القوانني، الرتجمة العربية ص 7]] وما بعدها.

]3]. سباين، تطور الفكر السيايس، م.س، ص06].
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وقد حّدد أفالطون وظيفة هذا املجلس بأنّه املنوط به مراقبة وإدارة جميع املنظامت القانونية 

يف الدولة. كام أّن واجباته تسلم تقارير من املسافرين العائدين واستعامل حصافته يف إدخال النظم 

االجتامعية وفروع البحث التي يكون تقريرهم عنها مشجًعا]]].

الجسم“  ”جذع  بأنها  املرتقبة يف عمومها  املدينة  القوانني  دولة  ختام  أفالطون يف  لقد صور 

والحراس الذي يستقرون عىل قمتها ومتتد رؤيتهم إل كل محيطها بأنهم ”العقل“ نظرًا لحكمتهم 

الخاّصة يف الشؤون العامة]2]. وأنهى الحوار بعبارة ذات مغزى يقول فيها: ”... ولكن إذا استطعنا 

مرة أن نخلق ذلك املجلس املدهش فإننا يجب يا أصدقايئ وزماليئ الطيبني أن نجعل الدولة يف 

حفظه وصيانته، وسيكون من الصعب أالَّ يوافقنا مرشع حديث عىل ذلك]3]“. 

وهذه العبارة تكشف بأوضح صورة ممكنة عن أن أفالطون مل يتنازل يف ”القوانني“ عن يشء 

مام أورده يف ”الجمهورية“ وخاصة فيام يتعلق بالحاكم الفيلسوف.

وهكذا نجد أفالطون يف ختام ”القوانني“ يسلب دولة القوانني أهم ما مييّزها، وهو الخضوع 

للقوانني؛ فوجود هذا املجلس كمراقب للقانون والهيئات القضائية وتجديده للقوانني، إمنا يعني 

الذي يحكم مبقتىض حكمته وقدرته ودون  الفيلسوف  بالفعل يقوم مقام الحاكم  أنّه  بكّل بساطة 

الرجوع إل أي يشء خارج عقله أو بدون االستناد عىل أي قوانني مسبقة!

2( انهيار الدولة املثالّية لدى أرسطو:

 استقر يف يقني أرسطو أن دولته املثالية ال سبيل إل تحقيقها!! فبدأ تساؤله حول أفضل األنظمة 

الواقعية للحكم.. ومن جانب آخر كيف ميكن لهذه الحكومة أن تحكم بصورة تحّقق االستقرار 

للدولة ككل؟!

لقد تساءل أرسطو نفسه هذه التساؤالت عن خري أنواع الدساتري وأنواع الحكومات، واتساقًا مع 

نظريته األخالقيّة يف أّن الفضيلة ليست دامئًا إال وسطًا بني طرفني، فإنّه وجد أّن كّل دولة تشمل 

الفقر، واملواطنون  الفقراء جد  الغنى، واملواطنون  ثالث طبقات متميزة؛ املواطنون األغنياء جد 

]]]. انظر: سباين، تطور الفكر السيايس، م.س، ص06]؛ تيلور، مقدمة القوانني، م.س، ص70؛ راجع: أفالطون، القوانني، م.س، )ك2](، 

ص527 وما بعدها.

]2]. أفالطون، القوانني، م.س، ص560.

]3]. م.ن، ص566.
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املوسون الذين يشغل وضعهم الوسط بني هذين الطرفني]]]، ومن ثم استنتج أّن اإلجامع السيايس 

هو عىل الخصوص أحسن ما يكون متى تكون من مواطنني ذوي ثروة متوسطة، وأن الدول حسنة 

اإلدارة هي تلك التي فيها الطبقة الوسطى أكرث عدًدا وأشد قّوًة من مجموع الطبقتني األخريني. وقد 

أكّد ذلك من خالل االستشهاد بأّن »املرشعني األخيار ظهروا من هذه الطبقة الوسطى، فقد كان 

منها صولون«]2]. وهو أكرب وأعظم مرشع عرفته بالد اليونان.

ومن هنا فقد رجح أرسطو أن تكون حكومة مشكلة من أفراد هذه الطبقة هي أفضل حكومة، 

وأّن نظاًما سياسيًا قادر عىل التكيف أفضل من غريه مع كل األجسام السياسية بصفة عامة ويكون 

النظام  هو  إمّنا  العادي،  اإلنسان  متناول  ليست يف  فضيلة  يتطلب  وال  تحّققه  أن  بإمكانها جميًعا 

التشكيل  يف  يشء  كل  يف  وسط  نظام  إذن  إنّه  للكلمة.]3].  الضيق  باملعنى   Politeia الدستوري 

الطبقي للدولة التي يحكمها، ويف التوسط بني طبقتي األغنياء والفقراء مبا يرتتب عىل كّل منهام 

من خصائص وعيوب قد متثل خطرًا عىل الدولة وسببًا يف إثارة الثورات فيها، ويحكمها فئة من 

تلك الطبقة الوسطى التي ال تطمع يف ثروة وال تعاين من فقر.

إن مثل هذه الحكومة التي متثل الوسط العدل حسب تصّور أرسطو بني أنواع الحكومات ال 

النظام  السيايس هو  نظامها  أّن  يفرتض  دولة  أو مطلق؛ ألنّها حكومة يف  دكتاتوري  تحكم بشكل 

الجمعيّة  ثالثة:  سلطات  مثة  أن  عىل  فيه  املرشع  ينص  ما  هو  األفضل  السيايس  والنظام  األمثل 

هذه  باختالف  إال  الحقيقة  الدول يف  تختلف  وال  القضائيّة.  السلطة  التنفيذيّة،  السلطة  العموميّة، 

التي  إليها عموًما بقوله: »إّن الجمعية العمومية  التي حّدد أرسطو مهامها بدقّة فقد أشار  العنارص 

تتداول يف الشئون العامة، وأن هيئة الحكام يلزم تنظيم طبيعتها واختصاصها وطريقة التعبري فيها، 

والهيئة القضائية«]]] التي من شأنها مبحاكمها املتنوعة الفصل يف املنازعات.

والفصل  الثالث  الدولة  الشكل سلطات  بهذا  أرسطو  فيها  أدرك  التي  النظرية  هذه  أّن  ال شّك 

قد  أنّها  شّك  محّددة، ال  ومهام  وموظفني  بوظائف  مستقلة  منها  واحدة  كل  أن  أساس  بينها عىل 

]]]. أرسطو، السياسة، م.س، )ك-6ب-8 ف3(، ص339-338.

]2]. م.ن، )ب-8ف9، ف0](، ص0]3-]]3.

]3]. انظر: شوفالييه، م.س، ص0]]-]]].

]]]. أرسطو طاليس، السياسة، م.س، )ب-11ف](، ص8]3.
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ألهمت فالسفة السياسة الليرباليني املحدثني. فقد كان أرسطو أّول من أدرك فيام يبدو الفرق بني 

الدولة والحكومة عىل اعتبار أّن الدولة هي مجموع املواطنني وكل هذه السلطات، وأّن الحكومة 

هي فقط إحدى سلطات الدولة هي السلطة التنفيذية وأن السيد الحق للدولة ليس هي وإمّنا هو 

السلطة الترشيعيّة )الجمعية العمومية( وأن هاتني السلطتني ال مينعان وجود سلطة قضائيّة مستقلّة 

ا من النظريات املرشقة  مبحاكمها املختلفة للفصل بني األفراد يف منازعاتهم وجرامئهم، إنّها حقًّ

واألكرث معارصًة من بني نظرياته السياسية األخرى.

خامًسا: الدولتان يف مزيان النقد: 
مل يفلح أفالطون وتلميذه أرسطو يف تقديم دولة مثالية حقيقية تصبو إليها النفوس وتجعلها مثالً 

أعىل ميكن تحقيقه يف فرتٍة من عمر الزمن، حني ميالد مؤمنني بتلك الدولة، ولكن دولة أفالطون 

خصيًصا صدمت شعور اإلنسان بإنسانيّته، صدمته ثالث مرات، األول حني القول بشيوعيّة النساء 

ومن ثمَّ األوالد، وهو ما أفاض أرسطو يف نقده فلسفيًا، ولكنه مل ينقده من ناحية الفطرة أو املعتقد؛ 

إذ مل تكن شمس اإلسالم قد أرشقت بعد، لتكون تلك الفكرة مبثابة هدم لقوانني الفطرة التي تأىب 

الوالديّة  تبلّد املشاعر  ـ فباإلضافة إل كونها تؤدي إل  النساء واألوالد  ـ  الشيوعية، بشقيها  تلك 

وانعدام الرحمة والسكن لألبناء وللزوجة، فإنّها مخالفة أيًضا للعقيدة اإلسالمية التي جعلت األسة 

مركزًا رئيًسا للحياة ولتنظيم املجتمعات، ووضعت ضوابط لتكوين األسة تبدأ بالزواج َوِمْن آَيَاتِِه 

ًة َوَرْحَمًة َواللَُّه َخلََقكُْم ِمْن تَُراٍب  أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنُْفِسكُْم أَْزَواًجا لَِتْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنكُْم َمَودَّ

ثُمَّ ِمْن نُطَْفٍة ثُمَّ َجَعلَكُْم أَْزَواًجا َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لَِيْسكَُن إِلَْيَها، ومن ثمَّ فإّن شيوعية أفالطون 

أشبه بصدام حتمي للفطرة وللدين يف آٍن واحٍد.

ثم صدم أفالطون الفطرة اإلنسانيّة مرة أخرى؛ إذ تحدث عن شيوعيّة األموال؛ ليفتح أبوابًا جديدة 

للرصاع من حيث أراد إغالقها، وليصطدم مع املطالب اإلنسانيّة من حيث أراد الرتفع فوقها، ثم 

ولكّنه  فيها،  الترصّف  وحرية  الخاّصة  امللكية  يقّر  إذ  بعد،  ظهوره  حني  أيًضا  الدين  مع  ليصطدم 

يطالب أبناءه بعدم التصارع ألجل ماديات الحياة، فالجانب الروحي أهم كثريًا من الجانب املادي، 

اَمِء  نَْيا كَاَمٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن السَّ لذا كان الحديث عن الدنيا دوًما باإلنتقاص َوارْضِْب لَُهْم َمَثَل الَْحَياِة الدُّ

ٍء ُمْقَتِدًرا َوَما الَْحَياُة  يَاُح َوكَاَن اللَُّه َعىَل كُلِّ يَشْ َفاْخَتلََط ِبِه نََباُت اأْلَْرِض َفأَْصَبَح َهِشياًم تَْذُروُه الرِّ
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اَر اآْلَِخرََة لَِهَي الَْحَيَواُن لَْو  نَْيا إِالَّ لَِعٌب َولَْهٌو ثم أعىل من شأن الروح ومطلب اآلخرة  َوإِنَّ الدَّ الدُّ

كَانُوا يَْعلَُموَن َواَل نُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِننَي َوأَلَْجُر اآْلَِخرَِة َخرْيٌ لِلَِّذيَن آََمُنوا َوكَانُوا يَتَُّقوَن... وهكذا 

تسري النصوص القرآنية يف تنقية النفس وتهذيبها.

ثم صدم أفالطون إنسانية اإلنسان مرة ثالثة إذ أقام نظاًما تربويًا جافًا مل يراع فيه البعد الروحي، 

ومل يراع فيه املوازنة بني النفس والبدن تلك التي أمر بها الدين الحنيف يف غري مرّة، وغري مناسبة، 

 لَْنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا وكان ابتهال أهل العلم إل ربّهم َربََّنا َواَل تَُحمِّ

ثم كان خطأ الرجلني يف دولتيهام اللتني ادعيا لهام املثالية حيث مل يكن نظام العدالة املطروح هو 

أسمى النظم، بل كان تقسيم العمل الذي جاء به أفالطون مبدًءا إسالميًا خالًصا، وكان األمر بإتقان 

كل عامٍل لعمله، ثم كانت العدالة التوزيعية القامئة عىل الحرية والشورى وعدالة توزيع الرثوات 

مام يُشيد به اإلسالم بنيانًا رفيًعا ال تسابقه بناية، وال تسمو إليه فضيلة وال يضارعه دعاة قيم.



امليتافيزيقا األفالطونيّة لجدليات األسطورة  الحوار سمًة تخّصصيًّة يف مقاربة  يتّخذ هذا 

والعقل واألخالق. وقد دارت األسئلة ضمن فضاٍء نقديٍّ مقارن بني الفلسفة اليونانيّة األول 
وتداعياتها يف الحقبة التي تلتها وُعرفت بفلسفة العرص الهلنستي.]]]

جرى الحوار مع الباحثة األستاذة الدكتورة شمس امللوك مصطفوي، وهي أستاذة مساعدة 

يف جامعة العلوم والتحقيقات يف إيران. وقد صدر لها الكثري من الكتب والدراسات، منها: 

والرتبية  املوسيقى  بني  و»النسبة  أفالطون(،  العدالة يف رسالة جمهورية  نظرية  ونقد  )دراسة 

التفسري  دفاع عن  الرتاجيديا؛  من رحم  األخالق  الفلسفي ألفالطون«، و»متّخض  النظام  يف 

تأمالتها  إل  باإلضافة  هذا  الديالكتييك«.  و»الالهوت  األرسطي«،  لكاتارسيس  األخالقي 

وحواراتها يف موضوع الفلسفة يف اليونان القدمية. ويف ما يل وقائع الحوار

املحّرر

* نبدأ أوالً بالسؤال عن مصطلح البايديا الذي ميثل يف اليونان القدمية تعبريًا عن مسار تربية 
هذا  مع  األفالطونية  املنظومة  تعاملت  وكيف  الحقيقي،  الكامل  إىل  وإرشاده  وهدايته  اإلنسان 

املصطلح؟

- يعود أّول استعامل ملصطلح البايديا اإلغريقي إل قصيدة كتبها الشاعر آيسلوس. ويف رواية 

اتّسع  ثّم  الطفل،  تربية  مبعنى  أّوالً  استعمل  قد  املصطلح  هذا  أّن  البايديا  كتاب  يف  ورد  أخرى 

ـ حاورهام فريق املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية يف طهران ـ إيران.

ـ ترجمة: أسعد مندي الكعبي.

معضلة أفالطون تكمن 
يف الفصل بني عالم الواقع 

وعالم الُمُثل

حوار مع 
الربوفسورة شمس 

امللوك مصطفوي
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الروحي  املستوى  عىل  اإلنسان  تربية  مبعنى  أفالطون  عرص  يف  يُستعمل  وأخذ  بالتدريج؛  معناه 

والجسدي. ويجب القول: إّن من بني أهّم عنارص تبلور األخالق والرتبيـة يف اليونان القدميـة هــي 

املوسيقى. وكانت هـذه الكلمـة تستعمل فـي قبـال الجمناستك. وكانت الغاية من الجمناستك 

تربية الجسم، بينام كانت الغاية من املوسيقى تربية الّروح. وكانت هذه الكلمة تدّل عىل معنيني 

يف عرض واحد، وهام أّوالً: الشعر والرقص وفن األلحان؛ مبعنى املوسيقى والغناء الذي يتّصل 

ببعضه من خالل أنغام خاّصة، وثانيًا: علم الهرمونيا أو النظريّة الصوتيّة بوصفها حقاًل رياضيًّا رديًفا 

للحساب والهندسة والنجوم، التي تؤلّف الفنون األربعة. من جهة أخرى تعربِّ مفردة املوسيقى عن 

نسبة هذه الفنون إل املوسايا مبعنى آلهات الشعر والفن. منذ عرص هومر إل املراحل الالحقة 

أي  ومينوموسينة،  زيوس  بني  االقرتان  وليدة  إلهيّة  كائنات  املوسايا  يعتربون  كانوا  تقّدًما،  األكرث 

الخري ومصري  آلهات  الذاكرة والخاطرة، والتي كانت تعزف األلحان يف منشأ األشياء وحياة  آلهة 

آلة  يتّم تصويره عىل شكل إنسان يحمل يف يده  اإلنسان، وقائدها أبولو مبدع املوسيقى، والذي 

العزف عىل األوتار. وقد اقرتنت البايديا يف عرص السوفوت بأسمى الفضائل اإلنسانية، وتّم إطالقها 

عىل الكامل املثايل للجسد والروح. يذهب ييغر إل القول بأّن الثقافة اإلغريقية إمّنا هي حصيلة 

البايديا، ويعتقد بأنّه لوال الثقافة ملا كانت هناك حقبة إغريقية قدمية كوحدة تاريخيّة، وال كان هناك 

وجود ليشء باسم العامل الغريب. وال يخفى أن ييغر كام تعلمون كان يبالغ شيئًا ما يف إظهار أهميّة 

إنكار  ولكن ال ميكن  األخرى،  والحضارات  الثقافات  سائر  تبلور  اإلغريقيني يف  والعامل  الثقافة 

أهميّة البايديا بوصفها من أهّم العنارص املكّونة للثقافة والحضارة اليونانية واإلغريقية. وفيام يتعلّق 

بصلة البايديا ال بّد من االلتفات إل عدد من النقاط. النقطة األول: الصلة والعالقة الوثيقة بني 

البايديا والسياسة؛ ألّن اإلغريق كانوا ينظرون إل اإلنسان بوصفه كائًنا سياسيًّا. كام تشري األبحاث 

تربية  وكذلك  بل  لإلنسان،  الفردية  الشخصيّة  بناء  مجرّد  ليس  الرتبية  من  الغاية  أّن  إل  التاريخيّة 

القامئني عىل إدارة شؤون املجتمع وقيادته أيًضا. ومن هنا تنشأ أهميّة رجال الدولة والسياسة إل 

جوار الشعراء والحكامء بوصفهم من طالئع البايديا يف اليونان القدمية. كام يشري هذا األمر إل 

كان  التي  األهميّة  الرؤية يف  تأثري هذه  باملجتمع. وميكن مشاهدة  الفكريّة لإلغريق  الحياة  صلة 

يوليها أفالطون لبناء مجتمع مثايل كانت مثرته متجلّية يف كتاب الجمهورية. النقطة الثانية: صلة 

البايديا بالفضيلة. والفضيلة الجسديّة كام سبق أن ذكرنا تأيت من طريق الرتبية الرياضية، والفضيلة 



117االستغراب حوار مع البروفسورة شمس الملوك مصطفوي

2 0 2 ــف 1 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 21

الروحيّة تحصل من خالل تعلّم أمور، من قبيل: الشعر، واملوسيقى، والرياضيات، والنجوم، حيث 

الغاية منها جميًعا هي تربية اإلنسان. ويجدر يب اإلشارة إل رأي آخر يف هذا الشأن أيًضا، وهو 

الرأي القائل بأّن األثر الفني األكرب الذي كان يتعنّي عىل اإلغريق إيجاده هو اإلنسان الحي، وقد 

تبلورت هذه املعرفة يف أذهانهم للمرّة األول، وهي أن تربية اإلنسان متثّل مسار التبلور الواعي، 

ومن هنا ميكن اعتبار البايديا أو الرتبية من أهّم عنارص بناء الثقافة اليونانية وحضارتها.

* كيف ترين إىل املكانة التي كان الفالسفة اإلغريق وال سّيام منهم أفالطون يولونها إىل البايديا؟

ـ إّن الرتبية الحقيقيّة والحّث عىل الفضيلة من املسائل املحوريّة التي حظيت باهتامم أفالطون، 

وتشّكل مضمونًا للكثري من أبحاثه الفلسفيّة. وحتى يف رسالة مثل )فايدون( حيث يستعرض فيها 

إل  سعيه  يف  الفضيلة  بشأن  األفالطوين  الهاجس  كذلك  نشاهد  نظري،  بشكل  النقص  بقاء  أدلّة 

إظهار كيفيّة تقّرر الحياة وطبيعة اإلنسان والحياة يف هذه الدنيا، مصري اإلنسان يف العامل اآلخر. 

يكون عىل سلّم حياة  أن  أفالطون يجب  نظر  الفضيلة من وجهة  اكتساب  إل  السعي  إّن  وحيث 

اإلنسان، تكتسب الرتبية بوصفها طريًقا مضمونًا إل الفضيلة أهميّة جوهريّة، حيث تبلغ محوريّتها 

التاّمة يف رسالتيه، ونعني بهام: الجمهورية والقوانني. وعىل الرغم من أّن املوضوع األصل يف 

الجمهوريّة هو البحث بشأن الدولة كام يُشري ييغر إل ذلك، إال أّن اهتامم أفالطون ال يقوم عىل 

وتجسيدها  النفس  عن  كبرية  صورة  إظهار  بل  املعارص،  باملعنى  والدولة  الحكومة  عن  البحث 

أمام عني القارئ. ويف الحقيقة فإّن أفالطون كان يعمل عىل بناء الّنفس، والرتبية من وجهة نظره 

تكمن  األكرب  ومهّمتها  الدولة  مسؤوليّة  وإّن  بواسطته،  الدولة  تحريك  الذي ميكن  العنرص  مبثابة 

يف الرتبية أيًضا. يوّجه أفالطون يف كتاب الجمهورية تركيزه األكرب واهتاممه عىل مضمون الرتبية، 

إنّه من خالل تقسيم الرتبية  التنظيم والرتبية الحكوميّة.  ويف موضوع القوانني يتعرّض إل مسألة 

إل تربية بدنيّة وتربية روحيّة، يقّدم برنامجه يف إطار تغيري األساليب التقليدية للرتبية، واستبدالها 

باألسلوب املنشود له. يبدي أفالطون اهتاممه ببناء األخالق يف مرحلة الطفولة. وكام سبق أن أرشنا 

البداية مبعنى تربية الطفل أو الرتوفا، ثم انفصلت عن هذا  البايديا كانت يف  فإّن كلمة الرتبية أو 

العقلية والروحيّة، وتّم استعامل الرتوفا مبعنى  البايديا مفهوم الرتبية  بالتدريج. واكتسبت  املعنى 

تربية الطفل يف مرحلة ما قبل البايديا. ويف رسالة الجمهوريّة حيث كان أفالطون ينشد أعىل مراتب 
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يقرتبان من بعضهام يف  ما هام عليه من االنفصال. ولكّنهام  بقي هذان املفهومان عىل  الرتبية، 

كتاب القوانني. يبدأ البحث برتبية الطفل، ويقّدم أفالطون بعض املقرتحات التي تعمل عىل ضبط 

والثالث من  الثاين  والكتاب  متكاملني.  وتنظيمها، وتحويلهم إل مواطنني  األطفال  ميول وغرائز 

كتاب الجمهورية يختّصان مبوضوع تأثري املوسيقى عىل الرتبية. حيث يثبت أفالطون كيف ميكن 

للشعر واملوسيقى أن تؤثّر يف إيجاد الفضائل أو الرذائل. يرى أفالطون أن الشعر يحاور الجانب 

غري العقالين مّنا وهو الجانب املتمثّل بالعواطف، وهذا هو مكمن أخطائه الجوهريّة. ويف الحقيقة 

يعمل عىل  التي  املوضوعات  وحقيقة  اليشء  ماهيّة  عن  غافالً  يكون  املقلد، حيث  الشاعر  فإّن 

تقليدها، فإنّه يفتقر إل املعرفة، ويفتقر حتى إل التوجيه العقل الصحيح. وكذلك حيث إّن الشعر 

يتعاطى مع العواطف والغراز وامليول القبيحة، ويضع العقل يف قبالها، فإنّه يعمل بذلك عىل إخفاء 

العقالنيّة، ونتيجة لذلك ال ميكن أن يكون مقبوالً وموضع ترحيب يف املدينة الفاضلة، إاّل إذا كان 

الشعر تقليًدا لسلوك خرية األشخاص، أو تكون األناشيد موضوعة يف وصف اآللهات وتخليد مآثر 

األبطال. ويقوم أفالطون بترسية حكم الشعر إل املوسيقى أيًضا؛ إذ مل تكن املوسيقى منفصلة يف 

الثقافة اليونانية عن الشعر أبًدا. لقد كان الشعر تابًعا للموسيقى عىل الدوام، وكان يلعب دوًرا يف 

تحريك مشاعر الناس وإثارة حامسهم. وكان تأكيد أفالطون عىل أنّه ال توجد هناك أّي أداة ميكن 

لها أن تأخذ مكان الدور القوي واملؤثّر للشعر واملوسيقى يف مجال الرتبية، يأيت من حيث اعرتافه 

بالتأثري العميق لهام عىل روح املخاطبني. وحيث إّن الرتبية من أهّم املحاور الفكريّة ألفالطون 

وهي واحدة من أهّم هواجسه األصلية، لذلك فقد ُعنَي بكّل ما من شأنه أن يكون يف خدمة الرتبية. 

ومن هنا كانت املوسيقى والشعر اللذين كانا يف الثقافة اليونانية يُعّدان منذ القدم من العنارص الهاّمة 

الرتبية  الحقيقيّة عند أفالطون هي  الرتبية  فإّن  الحال  اهتامم أفالطون. وبطبيعة  الرتبية موضع  يف 

الفلسفيّة. ولكّنه يرى الرتبية املوسيقيّة مقّدمة للرتبية الفلسفيّة. وهو املسار الذي ميكن للفرد أن 

يتغرّي من خالله كام يرى أفالطون مبساعدة أقوى الطرق الروحيّة، أي الشعر واملوسيقى، ويعي 

أّن أسمى األصول املتمثّلة مبعرفة الخري ميكن الحصول عليها يف ضوء الرتبية. وهذا مسار طويل 

يشبّهه أفالطون مبسار تعلّم القراءة والكتابة. فعىل حّد تعبريه: كام ال ميكن االّدعاء بأنّنا قد تعلّمنا 

القراءة والكتابة إال بعد أن يكون يف مقدورنا التعرّف عىل الحرف بوصفه من أبسط عنارص كتابة 

الكلامت، كذلك ال ميكن لنا الحديث عن امتالكنا للرتبية الحقيقية، إال إذا كان مبقدورنا التعرّف 
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أمكن  حيثام  أو  وجدت  حيثام  الفضائل  بسائر  والتحّل  واإلباء  والصرب  الشجاعة  أشكال  عىل 

تصويرها وتجسيدها، وأن نعمل عىل إجاللها واإلشادة بها كام يجب.

* إىل أّي حّد كانت الحضارة والثقافة اليونانية واإلغريقية مدينة يف علّو شأنها إىل حضارات 
وأفكار األمم والشعوب األخرى، مثل إيران ومرص والرشق األقىص وغريها؟ هل ميكن لك تحليل 

رؤية املوافقني لهذا املعنى يف الغرب؟

ـ من الطبيعي أن يكون تقّدم وازدهار كّل ثقافة ما، ناشئًا إل حّد كبري من تعاطيها مع الثقافات 

األخرى وتفاعلها معها. والثقافة اإلغريقية ال تعّد استثناء من هذه القاعدة. وبشهادة تاريخ اإلغريق 

كان هناك الكثري من التواصل والرحالت املتبادلة بني اليونان والبلدان األخرى، ومن بينها: إيران 

ومرص. ومن ذلك ميكن اإلشارة إل تالس عىل سبيل املثال: لقد كان تالس سياسيًّا ورياضيًّا وفلكيًّا 

البلدان املحيطة  بارزًا، وقد حصل عىل الكثري من العلوم من خالل أسفاره وترحاله الطويل إل 

باليونان. وقد عمل يف سفره إل مرص عىل دراسة الكثري من األمور والظواهر، ومن بينها طغيان نهر 

النيل. وكام أشار تايلور مصيبًا يف ذلك إل أّن اليونان فيام يتعلّق بكتابة الحروف األبجديّة وازدهار 

الفّن الروايئ والتصوير كانت مدينة إل العامل الخارجي والبلدان األخرى. إّن اإلغريق مل يأخذوا 

الفلسفة  وحتى  أيًضا.  منه  الكتابة  أدوات  حتى  أخذوا  بل  فحسب،  املرشق  من  األبجديّة  الكتابة 

اليونانيّة التي هي من مثار ازدهار الثقافة اليونانية ونتائجها، كانت بتأثري األفكار التي تعلّمها اإلغريق 

بواسطة التعرّف عىل أفكار الشعوب واألمم األخرى. ويف هذا املورد ميكن لنا أن نشري إل تأثري 

آراء أفالطون وأفكاره. وفيام يل ميكن  بينها  اليونان وفلسفته، ومن  الزرادشتية عىل فكر  األفكار 

التاريخية: رحلة  املصادر  بها  تزخر  التي  األخرى  املوارد  من  الكثري  بني  من  بعضها  إل  اإلشارة 

البالط  اليونانيني إل  )اإليرانيون(، ودعوة  بعنوان  الشهري  إخيليوس  إيران، وكتاب  فيثاغورس إل 

املليك الساساين، وحضور األطباء واألساتذة اإلغريق يف جامعة جندي شابور، وسعي اإلغريق 

إل ترجمة الديانة الزرادشتية/ املانوية وفهمها. وهجرة الكثري من املفكرين والعلامء اليونانيني إل 

الثقافة اإليرانية هناك، وما إل ذلك  اليونان عىل نرش  إيران، وكان هؤالء يعملون بعد العودة إل 

من املوارد الكثرية األخرى، التي تدّل بأجمعها عىل التعاطي والتبادل الثقايف بني اليونان والبلدان 

املجاورة لها، وهذا األمر يؤكّد عىل أّن الثقافة اليونانيّة كانت متأثّرة بثقافة الشعوب األخرى.
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* ما هو برأيك مستوى تأثري األساطري عىل املعتقدات الدينّية؟ وبعبارة أخرى: هل كانت ماهّية 
فلسفة  يف  األساطري  وجود  تقّيمون  وكيف  بالكامل؟  باألساطري  متأثّرة  القدمية  اليونان  يف  الدين 

أفالطون؟

ـ يف البداية ال بّد من اإلشارة إل هذه النقطة وهي أّن املعتقدات اإلغريقية الدينيّة كانت مشوبة 

عىل الدوام باألساطري. ففي اليونان القدمية كان الدين اإلغريقي ديًنا أسطوريًّا. وميكن القول: إّن 

األساطري اليونانيّة ذات جذور متتّد يف الِقدم عىل امتداد الحضارة اليونانيّة. وقد كانوا مبا ميتلكونه 

من الرتكيبة املعّقدة واملتامهية، قادرين عىل توضيح الكثري من الظواهر السايكولوجيّة والكونيّة. 

من ذلك أنّهم فيام يتعلق بظاهرة الرعد والربق عىل سبيل املثال كانوا يعتقدون بأّن زيوس إله اآللهة 

عندما يغضب يحرّك صولجانه فيحدث الرعد والربق بفعل تحريك هذا الصولجان. إّن اآللهات 

اإلغريقية التي تشّكل الجزء األكرب من األساطري اليونانيّة كان يتّم تجسيدها يف أشخاص، وطبًقا 

ملا يقوله هزيود يف تبلور اآللهات، كان لكّل واحد من هؤالء مساحته الخاّصة التي ميارس مهاّمه 

هسيود  يذهب  اآللهات.  ظهور  وكتابه  هسيود  عند  قليالً  نتوقّف  أن  هنا  بنا  ويجدر  فيها.  ونشاطه 

الحقيقة مبدأ لكّل  بأّن آرخة كان عامل خاؤوس. وكان خاؤوس يف  الكتاب إل االعتقاد  يف هذا 

يشء. وقد متّخض خاؤوس عن األرض وتارتاروس وأوروس الذي هو إله الشوق والخصب، ثم 

يظهر عىل التوايل الليل، وبعد الليل النهار، ومن األرض الجبال والبحار والسامء وسائر اآللهات 

األخرى. وكان لكّل واحد منهم رقعة نشاطه الخاّصة. من ذلك عىل سبيل املثال آرس آلهة الحرب، 

ورقعة نشاطه هي الحرب. وأبولو إله النظم، ورقعة نشاطه هي التكّهن. إّن هذا التصّور من التقسيم 

عند هزيود يثبت أّن هذا الشاعر اإلغريقي امللحمي الذي يتّم التعريف به حاليًّا بوصفه أّول فيلسوف 

سابق عىل سقراط كان يؤكّد عىل مقولة املغايرة، وإّن هذه املقولة من املقوالت الهاّمة لكينونة 

املوجود. إّن خاؤوس غري قابل لإلدراك، ولكن بعد ظهور التاميزات، مبعنى هؤالء اآللهات التي 

يكون لكّل واحد منها الرقعة الخاصة به، يغدو قابالً لإلدراك، وهذا يثبت أّن العامل يقع يف صلب 

العقالنيّة. وهذه النقطة التي أرشت إليها كانت ألجل إيضاح أنّنا حتى يف املرحلة األسطورية ميكن 

أنّه  إليها هي  اإلشارة  يجب  التي  األخرى  والنقطة  أيًضا.  الفلسفي  التفكري  من  مشاهدة مناذج  لنا 

كان لدينا يف اليونان القدمية يف مرحلة ميتوس ثالث مجموعات من اآللهات، وهي أّوالً: آلهات 
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إل  بنفيها  زيوس  قام  التي  وثانيًا: املجموعة  وأثينا، وهرمس.  وبزايدون،  وأبولون،  زيوس،  مثل: 

تارتاروس، وتسّمى بـ )التيتانيون(. وثالثًا: اآللهات املوجودة يف كّل مكان، مثل: الينابيع، واألنهار، 

واألشجار؛ أي: الظواهر الطبيعية التي يكون كّل واحد منها منشأ ألثر. ال بّد من االلتفات إل أّن 

اآللهات اإلغريقيّة أو اآللهات األسطوريّة خالفًا لإلله يف األديان اإلبراهيميّة تفتقر إل القدرة والعلم 

املطلقني؛ مبعنى أنّها بحسب املصطلح الفلسفي ال متتلك علاًم وقدرة شاملتني. عىل الرغم من 

أّن علمها وقدرتها تفوق قدرة اإلنسان وعلمه، وأنّها يف الغالب ال متوت. لقد كان اليونانيون يرون 

رضورة وجود النقص يف اآللهات الستمرار الحقيقة وإحداث التغيري يف العامل. وحيث إّن اآللهات 

اإلغريقيّة ال تتمتّع بالكامل املطلق، فإنّها ال تجد مندوحة من استشارة بعضها، وتسعى بشتّى الحيل 

واألساليب إل تحقيق حدث خاّص. املسألة األخرى هي أّن اآللهات األسطوريّة واإلله املعترب 

يتّم  اإلبراهيميّة  األديان  لله يف  الثابتة  الصفات  أّن  مألوفًا. يف حني  مفهوًما  اليونانيني ميتلك  عند 

حملها عليه. من ذلك عىل سبيل املثال أنّه ميكن القول بالنسبة إل اإلغريق إّن املحبّة هي الله، 

يف حني يقال يف األديان اإلبراهيمية: إّن الله محبّة. وبعد ظهور التفكري الفلسفي عند طاليس وقد 

سبق أن أرشنا بطبيعة الحال إل أنّه يتّم التعريف به حاليًّا بـ )هزيود( بوصفه الفيلسوف األّول قبل 

سقراط حّل التفسري غري األسطوري محّل الرؤية األسطوريّة. وقد اتّجهت جهود املفكرين األوائل 

يف اليونان إل تفسري ظواهر العامل دون االستعانة بالكائنات األسطورية واآللهات. ومع ذلك ميكن 

مالحظة حضور األساطري يف أفكار هذه املجموعة من الفالسفة بشكل واضح. من ذلك أّن الكثري 

من األجزاء األصليّة يف العامل عىل سبيل املثال تتصف عند املفّكرين اليونانيني بصفات إلهيّة، من 

قبيل: الخلود. ميكننا القول: إّن هذه املجموعة من الفالسفة كانت ال تزال تعيش ضمن املنهج 

األسطوري، ولكّنها كانت تسعى إل تفسري الظواهر ضمن إطار املعايري العقلية. 

* كيف واجه أفالطون النزعة األسطورية يف فهم العامل، وخصوصاً لدى الفالسفة الذين سبقوه. 
ومنهم هزيود، وهومر وسواهم؟

- إذا كان سبب الرعد والربق يف املرحلة األسطورية أو فرتة ميتوس، يكمن يف إرادة زيوس، 

فقد أضحى يف هذه املرحلة معلوالً للرياح التي ال ميكن للعقول أن تدرك كنهها. ميكن لنا القول 

إّن الفالسفة األوائل يف اليونان كانوا يسعون إل االستفادة من األمثلة والنامذج القياسيّة، ومن بينها 
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النامذج امليكانيكيّة لتوجيه الحركات السامويّة. من ذلك مثالً أن أناكسيمندر كان يعتقد أّن األرض 

تحيط بها عجالت متحرّكة جوفاء وناريّة، وأشار أناكسيمندس إل حركة قبعة يديرها الشخص حول 

رأسه. وبالتدريج اتّخذ نقد التفكري األسطوري أبعاًدا أوسع، وأصبح أكنوفانوس وفيثاغورس من بني 

الناقدين لألساطري. فنجد أّن أكنوفانوس ينتقد بشّدة آلهات هومر الذين كانوا غارقني يف ارتكاب 

األعامل الشنيعة، مثل: االحتيال، والغش، والرسقة، والزنا، وما إل ذلك، وقد عمل يف الوقت نفسه 

عىل تصوير نوع من اإلله االنتزاعي والتجريدي البعيد عن التأنسن. وأّما مع أفالطون حيث دخلت 

الفلسفة والتفكري العقالين مرحلة جديدة من حياته، اتّخذ نقد بيان ورشح األساطري عن العامل أبعاًدا 

أكرث جديّة. وميكن القول: إّن جهود الفالسفة األوائل يف خصوص تقديم تفسريات غري أسطوريّة 

فيام يتعلّق مبنشأ العامل أّدى إل انفصال نظريّة ظهور العامل عن نظرية ظهور اآللهات، وأصبح 

التفكري يف خصوص الطبيعة املاديّة أكرث عمًقا. وكام سبق أن أرشت فإّن نقد تفكري أسطورة العامل 

وتفسريها قد دخل مع أفالطون مرحلة جديدة. وقد اتّجهت أغلب انتقادات أفالطون يف هذا الشأن 

عمد  وقد  لليونانيني.  معلاًّم  وكونه  اليونانيّة،  الثقافة  يف  تأثريًا  األكرث  الشخص  بوصفه  هومر  إل 

أفالطون إل نقد هومر يف الكتاب الثاين والثالث من الجمهورية حول محاور هاّمة عّدة. أّوالً، إّن 

هومر عىل حّد تعبري أفالطون يكذب يف أشعاره عىل اآللهات ويصّورها بأنّها تشتمل عىل صفات 

إنسانيّة سلبيّة. إّن آلهات هومر يتّم التعريف بها كأشخاص سيّئني وأرشار ال يتوّرعون عن اقرتاف أبشع 

الرذائل األخالقيّة. وبطبيعة الحال فإّن الصورة التي يقّدمها أفالطون هنا هي صورة ذات اآللهات التي 

تكون لها املحوريّة يف كتب هومر واإللياذة وأوديسه. يرى أفالطون أّن اآللهات هي مظهر الجامل 

والُحسن والخري املحض، وأنّها منزّهة من جميع أنواع الرذائل األخالقيّة. النقد الثاين الذي يوّجهه 

أفالطون لهومر هو قوله بأّن هومر يُظهر األبطال بوصفهم أشخاًصا جبناء ومخلوعي الفؤاد، األمر 

الذي يؤّدي إل تشويه صورة الشخصيّات املثاليّة لهؤالء األبطال يف أذهان الشباب اإلغريقي. ال 

بّد من اإلشارة إل أّن األبطال اإلغريقيني ينظر إليهم يف اليونان كأنصاف آلهات، وأنّهم بشجاعتهم 

ومقارعة  أوطانهم  عن  الدفاع  يف  املالحم  يسطّرون  كانوا  للطبيعة  الخارق  واندفاعهم  وإقدامهم 

أعدائهم، ولذلك فإّن أفالطون يرى يف تشويه صورة هذه الشخصيّات املحاربة واملقدامة ذنبًا ال 

يُغتفر. واإلشكال الثالث الذي يطرحه أفالطون عىل هومر هو أّن هومر يعمل يف أشعاره عىل تصوير 

أنّه يصّوره بوصفه عاملًا مخيًفا وزاخرًا  السائدة. مبعنى  عامل ما بعد املوت من منطلق األساطري 

باألهوال. بيد أّن أفالطون عىل الرغم من انتقاده الرصيح واملوجع لألساطري واآللهات األسطورية، 
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بأن  كلاّم شعر  أنّه  ويبدو  والفلسفيّة.  العميقة  أبحاثه  مواضع  باألساطري يف جميع  يستعني  أنّه  إال 

العقل عاجز عن حّل األلغاز املعّقدة يف الحياة واملوت، لجأ إل االستعانة بالتمثيل واألسطورة. 

ونجده يف بعض األحيان يستفيد من األساطري السائدة، ويف بعض األحيان األخرى يعمل بنفسه 

عىل اختالق األساطري مبا يتناسب وأبحاثه الفلسفيّة. وإّن من بني أشهر متثيالت أفالطون، متثيله 

كتابه  يف  التمثيل  هذا  من  االستفادة  متّت  حيث  واألبيض؛  األسود  والجوادين  والحوذي  بالعربة 

الفيدروس؛ إلظهار أجزاء الّنفس ونسبة هذه األجزاء إل بعضها. فالحوذي ميثل العقل يف النفس 

األسود  والجواد  الشجاعة،  إل  يرمز  األبيض  والجواد  الحيوان.  من  اإلنسان  الذي مييّز  والعنرص 

يرمز إل األهواء والرغبات النفسيّة والشهوات. فإذا كان الحوذي )أي العقل البرشي( قويًّا ومقتدًرا، 

أمكنه قيادة العربة يف الطريق الصحيح املتمثّل بالسعادة، وذلك بواسطة الحصول عىل الفضائل. 

وإال فإّن الجواد األسود الحرِن سوف يحرف العربة عن مسارها الصحيح. وميكن القول إّن وجود 

النفس حتى يف  أّن  النفس. كام  بأجزاء  االهتامم  أفالطون إل  دفع  الذي  النفس هو  داخل  النزاع 

كتاب الجمهوريّة تشتمل بطبيعة الحال عىل ثالثة أجزاء أيًضا، حيث يتّم بيان النسبة فيام بينها من 

خالل التمثيل بهيول الروح، بيد أّن أفالطون يف كتاب حوار فيدون يثبت بساطة النفس وبقاءها. 

كام ميكن اإلشارة من بني األساطري املعروفة إل أسطورة إيري يف كتاب الجمهورية أيًضا. تتحّدث 

أيام،  ويبقى جسده يف ساحة املعركة عرشة  الحرب  يُقتل يف  إيري  اسمه  هذه األسطور عن رجل 

ولكّنه خالل هذه املّدة بعد القتل وقبل التشييع يعود إل الحياة، ويتحّدث عن رحلته من املوت 

إل الحياة. وقد استعان أفالطون بهذه األسطورة يف بيان خلق العامل والحياة بعد املوت. وال سيّام 

فيام يتعلّق بتفسريه ملفهوم التناسخ. وأرى من الجدير بالذكر رضورة عدم املرور عىل األساطري 

مرور الكرام. إذ ميكن لهذا األساطري أن ترشدنا إل مفاهيم قيّمة، وأن تكشف لنا عن انتساب إنسان 

األسطورة إل الوجود، كام تضع يف متناولنا علاًم ملحوظًا فيام يتعلّق بثقافات األمم والشعوب، 

وهذا األمر الهام يحتاج بطبيعة الحال إل تأّمل وتفسري.

* ما هي نقاط االختالف بني اإلله األفالطوين/ اليوناين وإله األديان؟ وهل ميكن اعتبار أفالطون 
فيلسوًفا الهوتيًّا؟

- هناك فيام يتعلّق باإلله عند أفالطون آراٌء مختلفٌة، بل ومتضاربة يف بعض األحيان. وإّن جانبًا 

من هذه االختالفات يعود إل استعامل مفردة اإلله واآللهات يف آثار أفالطون، األمر الذي أدخل 
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املفرسين يف بعض املتاهات أحيانًا، فاإلله الذي تحّدث عنه ثيامؤوس )الذي هو دميور(، صانع. 

وهو ميتلك املادة غري املنظمة، مبعنى أنّه ميتلك خاؤوس. وهناك األمثلة األزليّة لألفكار أيًضا. 

النظر يف األفكار، يعمل عىل تحويل املادة غري املنظّمة أي: خاؤوس إل  إّن دميور من خالل 

كوزموس، مبعنى العامل املنظم. وبذلك يكون صانًعا وناظاًم. ومن هنا يتّضح االختالف بني دميور 

املاّدة  خالق  فهو  خالق؛  اإلبراهيميّة  األديان  يف  اإلله  ألّن  وذلك  اإلبراهيميّة؛  األديان  يف  واإلله 

وخالق كّل الوجود واإلنسان؛ فهو يخلق األشياء كلّها من العدم. وهناك من يُحّل الخري محّل اإلله. 

وبطبيعة الحال حيث يكون مثال الخري موجًدا لألمثال األخرى، فهو يلعب دور املولّد، وهو يف حّد 

ذاته الجامل عينه والحقيقة عينها والخري عينه. وفيام يتعلّق بتوضيح األمر األّول، تجب اإلشارة إل 

أّن املثال أو اآليديا )اليونانية( من مصدر آيدين، يعني الرؤية. وإّن السبب يف ترجمة هذه املفردة 

إل املثال، يعود إل اهتامم املرتجمني العرب برسالة ثيامؤوس، وإّن الناحية النموذجيّة يف األمثلة 

التي دعت إل ترجمتها إل املثال. يصل أفالطون من خالل بحثه عن املعرفة  لدى دميور هي 

الحقيقيّة والثابتة والدامئة إل األفكار واملُثُل، كام هو الشأن يف علم الرياضيات. إّن املُثُل هي 

حقائق وذوات سمديّة تظهر عىل شكل الجامل ذاته والعدالة ذاتها، وبشكل عام تظهر كام هي عليه 

يف حّد ذواتها. إنّها موجودة يف ما وراء العامل املادي، وما وراء الكثري من األمور. وميكن القول: 

إنّها وحدة خارجة من الكثري، وال تقبل الحمل عىل الكثري، حيث ميكن مشاهدتها من خالل نوع 

الحياة أو العقل البسيط. وفيام وراء املُثل مبعنى األفكار هناك مثال الخري الذي هو وراء الوجود 

كلّه. إّن أفالطون يصف مثال الخري من خالل املصطلح القائل: )gnosis kai aletheia(، مبعنى: 

)insight and truth(. مبعنى أّن املُثل متتاز وراء الوجود املتميّز كلّه من جميع األعيان املعقولة 

األخرى. إّن مثال الخري واحد يعمل عىل توحيد املتكرّثات ويكون منشأ ملعرفة كّل يشء؛ حيث 

عىل  أشعتها  وسطوع  عطائها  يف  الشمس  مثل  هو  الخري  مثال  إّن  آثاره.  خالل  من  إدراكه  ميكن 

الوجود كلّه، وجعله قابالً لإلدراك. يذهب أفالطون إل االعتقاد بأّن مثال الخري بالنسبة لنا يوجد يف 

إطار الهبات التي مينحها، أي: يف إطار البصرية والحقيقة. إّن معرفة الخري عنده بحسب التفسري 

الذي يقدمه غادامري ليست مجرّد معرفة نظريّة، بل هي من األصول الثابتة، مبعنى أنّها ذلك العمل 

الذي يجعل الثبات يف الحياة أمرًا ممكًنا. يف مثال الكهف يؤكد أفالطون عىل نوع من االهتامم 

أنّه عىل الرغم من التوصيفات  بّد من االلتفات إل  بالعمل الوجودي يف معرفة مثال الخري. وال 
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التي يخلعها أفالطون عىل مثال الخري، والتي تقرتب يف بعض املواطن من صفات اإلله يف األديان 

اإلبراهيمية، بيد أنّه مل يطلق اسم اإلله عىل مثال الخري أو ثيؤوس. كام أّن مثال الخري ليس صانًعا 

للعامل وال ناظاًم له. إّن دميور هو الذي يتكّفل بهذه املهّمة، كام أّن أفالطون بدوره يستعمل مفردة 

اآللهات يف الكثري من املوارد. وال سيّام يف نقده للرؤية األسطوريّة إل الدين؛ حيث يقول: إّن 

السلبيّة. ويف كتاب  البرشيّة  الصفات  يتّم تصويره يف أشعار هومر منزّهة عن  اآللهات خالفًا ملا 

القوانني الذي هو آخر كتاب ألفالطون ومن أكرث مؤلفاته نضًجا يف طرح أفكاره نجده يقول: إّن 

اإلنسان املعتدل والضنني بنفسه من أحب األشياء إل اآللهات. وقال يف موضع آخر: إّن تقديم 

األضاحي والتقّدمات إل اآللهات والترّضع لها من أرشف األشياء وأسامها، وأفضل ما يرشد إل 

الحياة السعيدة. من الواضح جًدا أّن اهتامم أفالطون وإرصاره عىل تنزيه اآللهات، والدور الذي يراه 

لدميور يف فلسفته، يسمح لنا باعتباره حكياًم متألًّها؛ ألّن الفضيلة من وجهة نظره تكمن يف التشبّه 

بالصفات اإللهية، من العدالة والجامل والكامل النفساين. وإن كان ينبغي عدم تجاهل االختالف 

الواضح بني التفكري األفالطوين وبني أفكار الحكامء يف األديان اإلبراهيمية.





نن اإللهّية السُّ
آيات التدبري واالعتن�اء كناظم للحياة اإلنسانّي�ة الطيب�ة

حسن أحمد الهادي

املرجعّية األخالقّية للفكر اإلساليّم
حتّديات التأصيل واملعاصرة

محمد علي ميرزائي

سؤال التنمية يف فكر مالك بن نيب
مالمح رؤية إسالمية لقضايا التخّلف احلضاري

أحمد إدعلي

إشكالّية الوصل والفصل بني اللغة والفكر
قراءة نقدّية مقارنة بني الرؤيتني اإلسالمية والغربي�ة

حسين إبراهيم شمس الدين

عرب  اإلسالمي،  الفكر  يف  التأصييل  املنهج  تفعيل  إىل  الباب  هذا  يهدف 

واألخالقية  الدينية  املعرفة  حقل  يف  املعّمقة  والبحوث  الدراسات  تظهري 

والفلسفية... كام يعتني بتقديم بحوث تأسيسية يف الحضارة اإلسالمية. 

بحوث تأصيلّية
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حسن أحمد الهادي]*[

تشغل السنن اإللهّية حّيزًا واسًعا يف البحوث والدراسات القرآنّية، حيث يشكِّل فهمها دعامة 

تغطّي  التي  الكثرية  الكرمية  الكالم اآليات  الشامل لإلسالم. ويؤيّد هذا  الفهم  أساسّية من دعائم 

اعتناء  ولعّل  اإلنساين.  لالجتامع  الطيبة  الحياة  تدبري  يف  اإللهية  والقوانني  السنن  عن  الحديث 

الكالم اإللهي بهذا املوضوع كأساس يف عقيدة التوحيد، سوف يحفِّز عىل رضورة أْن يعتني به 

املسلمون، وأن يولوه من األهّمّية ما يستحّق؛ مثله مثل بقية مواضيع القرآن العظيم.

املحرر

القرآن الكريم هو الحّجة القاطعة بيننا وبني الله تعال، التي ال شّك وال ريب فيها، فهو كالم 

الله الذي أنزله عىل عبده ورسوله محّمد، وكان يعرضه عىل أمني الوحي يف كّل شهر من شهور 

رمضان للتأكّد من سالمته مبنى ومعنى]]]، وقد بلَّغ نبُي اإلسالم القرآن الكريم تبليًغا كامالً باتّفاق 

املسلمني، وأمر بحفظه وكتابته وجمعه حال حياته، وأّن ما بني الدفتني واملتداول بني املسلمني 

منذ عهد النبي مل يزد فيه ومل ينقص منه، وهذا ما يؤكِّده علامء املسلمني بعبارة جامعة: »واعلم 

أّن الحّق املحّقق املربهن بالرباهني القطعيّة من العقليّة والنقليّة أّن ما يف أيدي الناس من القرآن 

الكريم هو جميع ما أنزل الله -تعال- عىل رسوله خاتم النبيّني محّمد بن عبد الله وما تطرّق إليه 

زيادة ونقصان أصاًل]2].

*ـ باحث يف الفكر الديني ـ لبنان.
. انظر: البخاري، محمد بن إسامعيل: صحيح البخاري، ج6، باب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي -[[[

]2]- آمل، حسن زاده: رسالة يف فصل الخطاب يف عدم تحريف كتاب رّب األرباب، من مجموعة رسائل عربيّة، ص].
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مكانة القرآن العقدية

الكتب السامويّة  الرسول دفعًة واحدًة؛ كام نزلت  ينزل عىل  القرآن مل  أّن  من املتّفق عليه 

بعد  الترشيع  ومقتضيات  والوقائع  الحوادث  حسب  ومفرَّقًا؛  متدرًِّجا  نزل  وإمّنا  السابقة،  األخرى 

نزوله عىل قلب النبي مرّة واحدة، ولهذا األمر فلسفة خاّصة ليس هنا محلُّ بحثها.

وإّن ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه كالهام منزَّل من عند الله تعال، ووظيفة النبي إمّنا هي تلّقيه 

عن الله -تعال-، وتبليغه إل الناس، وبيان ما يحتاج منه إل بيان، فإّن الرأي الصحيح الذي عليه 

عاّمة أهل التحقيق هو أّن القرآن الكريم نزل من عند اللّه بألفاظه نفسها التي قرأها الرسول عىل 

الناس، وهذا يجعل لتلك األلفاظ قدسيّة، يتعبّد بتالوتها، وال يجوز تبديلها بغريها، وال الترصّف 

من  كان  ولو  البالغّي،  باإلعجاز  القرآين  اللفظ  اتّصف  ذلك  وألجل  باملرادفات...،  حتّى  فيها، 

صياغة النبي  ملا اختلف عن الحديث القديس صياغًة، ومن وجهة نظر بالغيّة عىل األقّل، 

وملا اختلف عن مطلق الحديث الذي تحّدث به الرسول ، مع أن كالًّ منهام له من الخصائص 

واألسلوب ما مييّزه عن اآلخر.

ويشهد عىل كون القرآن نازاًل بلفظه من عند اللّه تعال، توجيه الخطاب يف كثري من آياته إل 

  ؛ حيث تكّررت يف أكرث من ثالمثائة مورد؛ ما يدّل عىل عدم تدّخل النبيقل بعبارة  النبي

يَنا 
َ
يف صياغة الوحي، فهو ُمَخاطَب به ال متكلّم، حاٍك ملا يسمعه ال ُمعرّب. قال تعال: ... إِنَّ َعل

.[[[رَءانَه
ُ
اتَّبع ق

َ
ُه ف

رَأنَٰ
َ
إَِذا ق

َ
رَءانَُه ف

ُ
َجَعُه َوق

َِٰفُظوَن]2] فهذه  ُۥ لَ
َ

كَر َوإِنَّا ل نلَا ٱذلِّ ُن نَزَّ
َ

ويقول الله -سبحانه وتعال- يف محكم كتابه: إِنَّا ن

والتحريف  التغيري  من  وحفظه  وصيانته  الكريم  القرآن  سالمة  عىل  تاّمة  داللة  تدّل  الرشيفة  اآلية 

اللفظّي، قال العاّلمة الطباطبايئ يف تفسريه اآلية املتقّدمة: »... فهو ِذكْر حّي خالد مصون من أْن 

ميوت ويُنىَس من أصله، مصون من الزيادة عليه؛ مبا يبطل به كونه ِذكْرًا، مصون من النقص كذلك، 

معارفه،  لحقائق  مبيًّنا  للّه،  ِذكْرًا  به صفة كونه  يتغرّي  بحيث  التغيري يف صورته وسياقه؛  مصون من 

فاآلية تدّل عىل كون كتاب اللّه محفوظًا من التحريف، بجميع أقسامه؛ بجهة كونه ِذكْرًا للّه سبحانه، 

]]]- سورة القيامة، اآليات 6] 18-.

]2]-  سورة الحجر، اآلية 9.
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فهو ِذكْر حّي خالد«]]] ويقول آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخويئ يف اآلية نفسها: »فإّن يف 

هذه اآلية داللة عىل حفظ القرآن من التحريف، وأّن األيدي الجائرة لن تتمّكن من التالعب فيه«]2].

وقريب من هذا الكالم صدر عن الفخر الرازي، والفيض الكاشاين، والشيخ الطربيس، وغريهم.

وإّن القرآن الكريم نقل إلينا بطريق التواتر؛ كتابًة يف املصاحف، وحفظًا يف الصدور، فقد نقله 

اإلمام  أبرزهم:  الخطأ؛  أو  الوهم  أو  الكذب  عىل  تواطؤهم  يستحيل  غفرية  النبي  جموع  عن 

عل، ومجموعة من الصحابة األخيار، باإلضافة إل مجموعة من العلامء والفقهاء؛ وصواًل 

إل عرصنا، حيث وصل إلينا مكتوبًا يف املصاحف.

وال شّك يف كون القرآن الكريم املصدر األّول للرشيعة املقّدسة، بل هو أدّل املصادر الترشيعيّة 

وأهّمها عىل اإلطالق، وأنّه اشتمل عىل آيات تضّمنت القواعد العاّمة يف الترشيع وبعض األحكام 

ا فَرَّطَنا   َشء]3] وقال ـ تعال-﴿مَّ
ِّ

ُك
ِّ
نا ل

ٰ
َب تِبَي

ٰ
يَك ٱلِكَت

َ
نلَا َعل الرشعيّة. قال الله -تعال-: َونَزَّ

ونّص عىل  والحوادث  الوقائع  بكّل جزئيّات  يحيط  أنّه  يعني  وهذا ال   ،[[[ِمن يَشء ٱلِكتَِٰب  يِف 

تفاصيل أحكامها، بل هو تبيان لكّل يشء؛ من حيث إحاطته بجميع األصول والقواعد والكلّيّات، 

التي ال بّد منها يف كّل قانون أو نظام؛ كوجوب العدل واملساواة، ورعاية الحقوق، وأداء األمانات 

والوفاء بالعقود والعهود...، وما إل ذلك من املبادئ العاّمة التي ال يستطيع أن يشّذ عنها نظام يُراد 

به صالح األمم وسعادتها، وقد ورد عن اإلمام أيب عبد الله جعفر بن محّمد الصادق قوله: »إّن الله 

تبارك وتعال أنزل يف القرآن تبيان كّل يشء حتّى ـ والله ـ ما ترك الله شيئًا يحتاج إليه العباد، حتّى 

ال يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أُنزل يف القرآن، إالّ وقد أنزل الله فيه«]5].

سنن  وربع  حرام،  وربع  حالل،  ربع  أرباع:  أربعة  نزل  القرآن  قال: »إّن  عنه -أيًضا-  رواية  ويف 

وأحكام، وربع خرب ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم«]6]ومن الواضح كون الحالل 

والحرام من األحكام الفقهيّة، فطبًقا لهذه الرواية تكون آيات األحكام نصف القرآن تقريبًا، وإْن زدنا 

عليه السنن واألحكام الواردة يف الربع الثالث وبعض ما ورد يف الربع األخري- وهو فصل ما بينكم- 

فتصري آيات األحكام أكرث من ثالثة أرباع القرآن.

]]]- الطباطبايئ، محمد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ج2]، ص03]-]0].

]2]- الخويئ، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ص 226.

]3]- سورة النحل، اآلية 89.

]]]- سورة األنعام، اآلية 38.

]5]- الكليني، محمد بن يعقوب: أصول الكايف، ج]، ص 59.

]6]- م.ن، ج 2، ص 627.
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ولكْن ميكن فهم هذه الروايات وغريها يف الجملة عىل أساس أنّها ليست ناظرة إل التقسيم 

من جهة الكّم وال من جهة عدد اآليات، بل ناظرة إل التنويع، أو عىل أساس أّن املراد بالحكم 

هنا األعّم من الفقهّي، بل ميكن إضافة وجه ثالث، وهو كون هذه الروايات ناظرة إل اآليات التي 

يستفاد منها حكم رشعّي يف نفسها، وإْن خفي علينا ذلك أحيانًا؛ لقصور علمنا، لكّنه مبنيَّ بالنسبة 

إل املعصومني.

ما هي السنن القرآنّي�ة؟
وردت كلمة سّنة يف اللغة العربيّة، وكان العرب يستعملونها يف محاوراتهم وأحاديثهم، ثّم أىت 

اإلسالم ونزل الوحي عىل رسول الله ، وأخذت هذه الكلمة معًنى جديًدا، فهي كانت تدّل يف 

املاء عىل وجهي  الكلمة: »سننت  لهذه  املعنى األصّل  والجريان؛ وهو  الصّب  العرب عىل  لغة 

ُسّن عىل وجهه.  قّد  اللحم  كأّن  الوجه؛  منه رجٌل مسنون  اشتّق  ثّم  إرسااًل،  أرسلته  إذا  سنًّا:  أُسّنه 

والحأم املسنون من ذلك، كأنّه قد ُصّب صبًّا«]]]. ثّم تطّور هذا املعنى وصار يُستعمل يف القوانني 

أو  الترشيع  اإلنسانيّة؛ سواء كان ذلك يف عامل  اإللهّي يف املجتمعات  الفعل  التي يجري عليها 

املاء  السّنة من جريان  معنى  التحّول يف  هذا  العالمة املصطفوي إل  التكوين. ويشري  يف عامل 

األمر  هذا  كان  منضبط؛ سواء  أمر  بقوله: »جريان  اإللهيّة  واألحكام  واألوامر  القوانني  إل جريان 

وجريانه يف ظهور صفة أو عمل أو قول، وتختلف باختالف املوارد... وُسّنة الله تعال: جريان 

من ظهور صفاته عىل ضوابط مخصوصة، وهذه الضوابط تختلف باختالف كّل صفة ومبقتىض 

خصوصيّاتها«]2].

ويرى الشهيد الصدر أّن القرآن كشف عن اهتاممه مبا يسّميه بالسنن التاريخيّة بأكرث من طريقة، 

القوانني والسنن عىل نحٍو  البرشّي ملجموعة من  التاريخ  الكريم عن خضوع  القرآن  فمرّة يخربنا 

، وثانية يخربنا عن سنٍن بعينها من خالل ِذكْر املصاديق واألمثلة لهذه السنن، وثالثة ميزج القرآن  عامٍّ

بني النظريّة والتطبيق بحيث يبنّي املفهوم الكّلّ يف إطار املصداق، ورابعة يدعونا إل النظر يف 

التاريخ والتأّمل يف مصائر األمم الغابرة؛ يك نكتشف القانون ونَِعي السّنة]3]. ومن أمثلة القسم األّول 

يَسَتقِدُموَن]]]. ومن   
َ

َول َساَعة  يَسَتأِخُروَن   
َ

ُهم ل
ُ
َجل

َ
أ َجاَء  إَِذا 

َ
ف َجل 

َ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  

ِّ
َولُِك قوله -تعال-: 

]]]- ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، مادة: سّن.

]2]- املصطفوي، محمد: التحقيق يف كلامت القرآن، ج 5، ص 288.

]3]- انظر: الصدر، محمد باقر: املدرسة القرآين، ط ]، قم، مركز األبحاث والدراسات التخّصصية للشهيد الصدر، ]2]] هـ.ق، ص ]56-5.

]]]- سورة األعراف، اآلية ]3.
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 ٰ  َحتَّ
ْ
وُذوا

ُ
 وَأ

ْ
بُوا ذِّ

ُ
ٰ َما ك  َعَ

ْ
وا َصَبُ

َ
بلَِك ف

َ
ن ق بَت ُرُسل مِّ ذِّ

ُ
َقد ك

َ
أمثلة القسم الثاين قوله -تعال-: َول

ـه]]]. ومن أمثلة الحّث عىل النظر يف مصائر الشعوب السابقة 
َّ
ِت ٱلل

ٰ
َل لَِكَِم  ُمَبدِّ

َ
تَٰىُهم نرَُصنَا َول

َ
أ

.[2[بلِِهم
َ
ِيَن ِمن ق

َّ
ِقَبُة ٱذل

ٰ
يَف َكَن َع

َ
 ك

ْ
رِض َفَينُظُروا

َ
 ِف ٱأل

ْ
م يَِسرُيوا

َ
ل
َ
ف
َ
قوله -تعال-: أ

أهّمّية السنن اإللهّية يف القرآن الكريم:
إّن معرفُة السنِن اإللهيِّة وإمعاُن النظِر فيها واستحضارها؛ من أعظم أسباب حياة القلِب وإميانِه 

وإجاللِه للخالِق املدبِّر-سبحانه-ففيه تلوُح الحكمُة ظاهرٌة يف أمِر تدبريِ الكوِن ونظاِمه، وأنَّه جاٍر 

رُي وال تتبَّدُل، فأحداُث التاريخ ِتعيُد نفَسها وإْن تغريَّ يشٌء  عىل تلك السنِن املْحكمِة التي ال تتغِّ

من صورها ومالمحها، فقراءتها واستقراؤها ماّم يسقي نَبَْت املعرفِة ويُحيي نوَر البصريِة، ويقوِّي 

له  مْن حدٍث  يستجدُّ  ما  ربِط كلِّ  مْن  بدَّ  وانتقاِمه، فال  اللِه ووعيِده وقدرتِه  اليقنِي يف وعد  روَح 

ُمنهاًجا  تَرُسم  لتكون سلسلًة متّصلًة مرتابطًة،  ببعٍض؛  بعِضها  نِن بسابِقه، وإلحاِق  السُّ بتلك  تعلٌق 

واضًحا-حال التعامل مع املستجدات-وتعطي تفاؤاًل وأماًل يف استرشاف املستقبل وما عىس أن 

يبذل من خالله!.

وتظهر أهّميّة البحث يف السنن اإللهيّة، ومعرفة رشوطها وخصائصها، وانتظامها وتناسقها، يف 

أّن معرفتها تشكِّل منارًة لنا وهاديًا لتسخري الكون بكّل ما فيه؛ من أجل فهم أشمل وأكمل للحياة، 

وبالتايل المتالك األدوات املساعدة عىل استرشاف املستقبل من خاللها، مبا تتميّز بهمن الثبات 

والدميومة، إال مبا يقّدره الله؛ من أجل االبتالء واالمتحان لإلنسان يف هذه األرض.

يف  والوضوح  الطأمنينة  تبعث  أنّها  اإللهيّة  السنن  دراسة  يف  -أيًضا-  املهّمة  الفوائد  ومن 

الكريم،  القرآن  منظار  من  السنن  هذه  عن  نتحّدث  وأنّنا  خاّصة  اإللهّي،  الدين  هذا  أتباع  نفوس 

أْن  عىل  قادًرا  اإلنسان  تجعل  ومجريات  أحداث  من  بها  مّر  وما  البرشيّة  تاريخ  لنا  يثبت  والذي 

الوقوع  تفيده يف رسم مستقبله واسترشافه، وتحميه من  يأخذ من هذه األحداث تجارب صالحة 

فيام وقع فيه غريه من البرش يف سالف األيام. وماّم ال شك فيه أّن الطأمنينة الفردية واالجتامعية 

يف  الدينية  املبادئ  عىل  الثبات  لجهة  الفكري  املستوى  عىل  وقويٍّ  ن  محصَّ ملجتمع  س  تؤسِّ

قال  الطيّبة،  الحياة  منظومة  وفق  االجتامعيّة  الحياة  مستوى  وعىل  واملواجهة،  والدفاع  املوقف 

ْجَرُهْم 
َ
َْجِزيَنَُّهْم أ

َ
ُنْحيِيَنَُّه َحَياةً َطيَِّبًة َونل

َ
ل
َ
ْنَث َوُهَو ُمْؤِمٌن ف

ُ
ْو أ

َ
ٍر أ

َ
 ِمْن َذك

ً
 تعال: َمْن َعِمَل َصاِلا

]]]- سورة األنعام، اآلية ]3.

]2]- سورة يوسف، اآلية 09].
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ون]]]، فاإلحياء هنا مبعنى إلقاء الحياة يف اليشء وإفاضتها عليه، وفيها داللة 
ُ
ْحَسِن َما َكنُوا َيْعَمل

َ
بِأ

الناس  سائر  يشاركه  ما  غري  جديدة  بحياة  صالًحا  يعمل  الذي  املؤمن  يكرِّم  سبحانه  الله  أّن  عىل 

تتفّرع  العاّمة، وما يف اآلية من ِطيب الحياة يالزم ِطيب أثرها؛ وهو القدرة والشعور اللتان  الحياة  من 

عليهام األعامل الصالحة، وهام املعربَّ عنهام يف القرآن الكريم بقوله تعال: يا أيها اذلين آمنوا 

 نُوًرا 
َنا لَُ

ْ
اتقوا اهلل وآمنوا برسول يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نورا تمشون به [2[وََجَعل

َيْمِش بِِه ِف انلَّاِس؛ فإّن املراد من هذا النور العلم الذي يهتدي به اإلنسان إل الحّق يف االعتقاد 
والعمل قطعاً. وهذه حياة خاّصة كرمية لها آثار خاّصة مالزمة لسعادة اإلنسان األبديّة]3].

إذاً "الحياة الطيبة"  يف هذه الدنيا هي النتاج الطبيعّي للعمل الصالح النابع من اإِلميان، أْي أّن 

والتعاون، ويف  واملحبّة  والسلم  الرفاه  ملؤها  مطمئنًة  هادئًة  حياًة  البرشّي سيعيش حينها  املجتمع 

أمان من اآلالم الناتجة عن االستكبار والظلم والطغيان وعبادة األهواء واألنانيّة التي متأل الدنيا ظالًما 

وظالمات]]] هذا إضافة إل الجزاء األحسن يف عامل اآلخرة.

وإّن الحديث عن اآلثار الناتجة عن منط الحياة اإلسالمّي املوصوف يف القرآن الكريم بالحياة 

الطيّبة، يرتكّز يف بعدين أساسيّني يف حياة اإلنسان:

األّول: البعد الرتبوّي: ويرتكز هذا البعد عىل ما ترتىّب عليه شخصيّة اإلنسان يف الجوانب العقديّة 

إال  يريد  فال  بكلامته،  حّق  كّل  يحّق  هو  الذي  الحّق  بربّه  قلبه  "يتعلّق  لذلك  والروحيّة،  واإلميانيّة 

وجهه، وال يحّب إال قربه، وال يخاف إال سخطه وبُعده، يرى لنفسه حياة طاهرة دامئة مخلّدة ال يدبّر 

أمرها إال ربّه الغفور الودود، وال يواجهها يف طول مسريها إال الحسن الجميل، فقد أحسن كّل يشء 

خلقه، وال قبيح إال ما قبّحه الله من معصيته. فهذا اإلنسان يجد يف نفسه من البهاء والكامل والقّوة 

ر بَقَدر، وكيف ال؟ وهو مستغرِق يف حياة دامئة ال زوال لها، ونعمة  والعزة واللذة والرسور ما ال يقدَّ

باقية ال نفاد لها وال أمل فيها وال كدورة تكدرها، وخري وسعادة ال شقاء معها]5].

مناحي  عىل  تنعكس  التي  والثامر  بالنتائج  ويرتبط  االجتامعّي:  الفردّي  السلويك  البعد  الثاين: 

الحياة كافّة وتتحّول إل ثقافة يعيشها اإلنسان يف سلوكه الفردّي واالجتامعّي، وعىل هذا األساس 

]]]- سورة النحل، اآلية 97.

]2]- سورة الحديد، اآلية 28.

]3]- انظر: الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج9]، ص 97].

]]]- الشريازي، نارص مكارم، األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل، ج 8، ص ]]3.

]5]- انظر: الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج 2]، ص 2]3.
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وتربز  فيه،  الفاعلة  واملشاركة  مجتمعه  ويعمل عىل إصالح  املجتمعيّة،  املسؤوليّة  الفرد  يتحّمل 

واالجتامعّي  الفردّي  السلوك  يف  االجتامعيّة  الحياة  أمناط  يف  اإلسالميّة  والنامذج  املظاهر 

واملؤّسسايتّ، وينسجم منط العيش والسلوك االجتامعّي مع القيم املعياريّة لإلسالم، وتصبح آثار 

النمط اإلسالمّي ونتائجه يف الحياة الطيّبة جليّة ومتجّسدة يف سلوك الفرد واملجتمع مًعا.

وكذلك فإّن العلم بسنن الله -تعال- الكونيّة العاّمة يعترب طريًقا إل العلم بسنن الله الخاّصة 

يف املجتمع البرشّي، ومعرفة تقلّبات الحياة فيه، ومعرفة تطّوره، ومعرفة عوامل هذا التطّور، ومعرفة 

مدى سلطان السنن اإللهيّة عىل هذا املجتمع؛ ألّن العلم بهذه السنن؛ عاّمها وخاّصها، هو القيّم 

الكونيّة  الظواهر  لتصوير  الله يف خصائصها من طاقات  الحياة وترصيفها؛ مبا وضع  عىل توجيه 

ودوافعها القريبة أو البعيدة، وهذا العلم بالسنن اإللهيّة هو الذي وضع املجتمع اإلسالمّي يف مكان 

الصدارة من الحياة يوم كان العلم بأوسع معانيه هو القائد لهذا املجتمع، فطاف آفاق الساموات 

واألرض؛ نظّاًرا باحثًا يستشف الحقائق الكونيّة من وراء السجف، فيكشفها له القرآن ويهديه إل 

أصولها]]].

و"إّن إرشاد الله إيّانا إل أّن له يف خلقه سنًنا، يوجب علينا أْن نجعل هذه السنن علاًم من العلوم، 

لنستلهم ما فيها من الهداية واملوعظة عىل أكمل وجه، فيجب عىل األّمة يف مجموعها أن يكون 

فيها قوم يبيّنون لها سنن الله يف خلقه، كام فعلوا يف غري هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد 

بالتفصيل؛ عماًل بإرشاده؛ كالتوحيد، واألصول، والفقه،  بيّنها العلامء  القرآن باإلجامل، وقد  إليها 

والعلم بسنن الله تعال من أهّم العلوم وأنفعها، والقرآن يحيل عليه يف مواضع كثرية، وقد دلّنا عىل 

مأخذه من أحوال األمم، إذ أمرنا أن نسري يف األرض؛ ألجل اجتالئها، ومعرفة حقيقتها"]2].

لهذا كلّه تشغل السنن اإللهيّة حيّزًا واسًعا يف البحوث والدراسات القرآنيّة، بل إّن فهم السنن 

اإللهيّة يشكِّل دعامة أساسيّة من دعائم الفهم الشامل لإلسالم، وتؤيّد هذا الكالم اآليات الكرمية 

الكثرية التي تغطّي الحديث عن السنن اإللهيّة، ويف هذا ما فيه من أهّميّة لهذا املوضوع، وتلك 

العناية والرعاية بهذا املوضوع من القرآن الكريم، إشارة واضحة عىل رضورة أْن يعتني به املسلمون، 

وأن يولوه من األهّميّة ما يستحّق؛ مثله مثل بقية مواضيع القرآن العظيم.

]]]- أنظر: خصاونة، عامد عبد الكريم؛ قزق، خرض إبراهيم: السنن اإللهية يف القرآن الكريم ودورها يف استرشاف املستقبل، ص ].

]2]- رضا، محمد رشيد: تفسري املنار، ج ]، ص ]]].
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مداليل السنن القرآنّي�ة:
وردت كلمة سّنة يف القرآن الكريم مرّات عّدة يف سياقات مختلفة؛ منها، ورمّبا أكرثها، مبعنى 

املنهج والسرية التي يجريها الله عىل بعض املجتمعات اإلنسانيّة. ومن أمثلة ذلك اآليات اآلتية:

َفَقد   
ْ
َيُعوُدوا َوإِن  َف 

َ
َسل د 

َ
ق ا  مَّ ُهم 

َ
ل يُغَفر   

ْ
يَنَتُهوا إِن   

ْ
يَن َكَفُروا ِ

َّ
ل

ِّ
ل ل 

ُ
ق الله -تعال-:  - قال   [

لنَِي]]].يقول السيّد الطباطبايئ يف تفسري هذه اآلية والسّنة هي الطريقة والسرية.  وَّ
َ
َمَضت ُسنَُّت ٱأل

أمر النبّي أن يبلّغهم ذلك، ويف معناه تطميع وتخويف، وحقيقته دعوة إل ترك القتال والفتنة 

ليغفر الله بذلك... فإْن مل ينتهوا عاّم نهوا عنه فقد مضت سّنة الله يف األولني منهم؛ باإلهالك، 

واإلبادة، وخرسان السعي"]2].

يَلَبُثوَن   
َّ

ل َوإِذا  ِمنَها  ِلُخرُِجوَك  رِض 
َ
ٱأل ِمَن  ونََك  يَسَتِفزُّ

َ
ل  

ْ
َكُدوا َوإِن  -تعال-:  الله  قال   -  2

]3]. ويف هذه اآلية 
ً

ِويل
َ

ُِد لُِسنَّتَِنا ت
َ

 ت
َ

َك ِمن رُُّسلَِنا َول
َ
بل

َ
رَسلَنا ق

َ
د أ

َ
لِيل ُسنََّة َمن ق

َ
 ق

َّ
َفَك إِل

َٰ
ِخل

يبنّي الله -عّز وجّل- أيًضا طريقته ومنهجه يف التعامل مع الذين يحاولون الصّد عن سبيله؛ بإخراج 

رسله  من ساحة دعوتهم وتبليغهم. وتقيض هذه الطريقة بأّن املخرِجني سوف يستأصلهم الله من 

األرض التي أخرجوا منها رسوله  ويفّكك وحدتهم االجتامعيّة التي كانت تربط بينهم وتدفعهم 

إل ما أقدموا عليه من عدوان.

هَدٰى ِمن إِحَدى 
َ
وُننَّ أ

ُ
َك ِئ َجاَءُهم نَِذير لَّ

َ
نِِهم ل

ٰ
يَم

َ
ـه َجهَد أ

َّ
 بالل

ْ
قَسُموا

َ
3 - قال الله -تعال-: وَأ

ٱلَمكُر   َيِيُق 
َ

ء َول ِّ ٱلسَّ رِض َوَمكَر 
َ
ٱأل ٱستِكَبارا ِف  ُنُفوًرا   

َّ
إِل َزاَدُهم  ا  نَِذير مَّ ا َجاَءُهم  مَّ

َ
ل
َ
ف َمِم 

ُ
ٱأل

َِد لُِسنَِّت اللّه 
َ

ن ت
َ
َِد لُِسنَِّت اللِّه تَبِديل َول

َ
ن ت

َ
ل
َ
لنَِي ف وَّ

َ
 ُسنََّت ٱأل

َّ
هلِه َفَهل يَنُظُروَن إِل

َ
 بِأ

َّ
يُِّئ إِل ٱلسَّ

]]].وتشبه هاتان اآليتان سابقتهام من حيث املضمون؛ وذلك أّن الله يف هاتني اآليتني يهّدد 
ً

ِويل
َ

ت
املستكربين الذين يقسمون عىل االهتداء، ولكّنهم بعد ذلك يستكربون وميكرون باملنذرين الذين 

يأتون إليهم من قبل الله تعال، يهّددهم مبا تقتضيه الطريقة والسّنة اإللهيّة يف التعامل مع األمم 

التي سبقتهم، ويلفت نظرهم يف اآليتني الالحقتني إل هاتني اآليتني ويدعوهم إل السري يف األرض 

]]]- سورة األنفال، اآلية 38.

]2]- الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج 9، ص 75.

]3]- سورة اإلساء، اآليتان 77-76.

]]]- سورة فاطر، اآليتان 2]-3].
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واالعتبار مبا جرى عىل األّولني وبالقوانني التي طبّقها الله -عّز وجّل- عىل من سبقهم من األمم.

وتفيدنا اآليات املتقّدمة أموًرا عّدة نستعرضها يف اآليت:

- العالقة بني الفعل ورّد الفعل: السّنة تشبه القانون الذي يحكم العالقة بني الفعل ورّد الفعل. 

ففي اآلية األول يحّدثنا الله عن مالزمة املخاطبني باآلية سرية األمم املاضية )الفعل( وعن انطباق 

سّنة الله عىل األمم املاضية عليهم )رّد الفعل(. ويف اآلية الثانية يخربنا -عّز وجّل- عن أّن إخراج 

الرسول من ميدان دعوته سوف يؤّدي )الفعل( إل تفّكك املتمرّدين وفقدانهم وحدتهم االجتامعيّة 

)رّد الفعل(. واألمر نفسه يُقال فيام يرتبط باآلية الثالثة.

تسمح  أنّها  اكتشافها  العلم عىل  يقدر  التي  القوانني  ميزة  أّن  العلامء  يذكر  املسبقة:  املعرفة   -

لإلنسان بالتنبّؤ باألحداث اآلتية يف الطبيعة. فيؤّدي فهم اإلنسان لقانون الجاذبيّة إل قدرة املهندسني 

مثاًل عىل تنظيم األبنية وفق قوانني محّددة تسمح بتامسك البناء وتحُول دون انهياره. وكذلك فهم 

القانون الذي يؤّدي إل الكسوف أو الخسوف يؤّدي إل إمكان التنبّؤ بحدوث هاتني الظاهرتني قبل 

حصولهام وعىل هذين األمرين يُقاس ما سواهام. وفيام نحن فيه معرفة سّنة الله يف األمم املاضية 

املتقّدمة هذه  اآليات  تغفل  أفعاله. وال  ترتتّب عىل  التي  واآلثار  النتائج  توقّع  اإلنسان إل  تهدي 

الخصوصيّة يف السّنة، بل تلفت النظر إليها بطريقة واضحة عندما تدعو إل االعتبار الذي هو النظر 

يف مصائر السابقني واآلثار التي ترتّبت عىل أفعالهم ملعرفة اآلثار والنتائج التي سوف ترتتّب يف 

حال تكّرر الفعل نفسه أو ما يشبهه من األّمة املدعّوة إل االعتبار مبن سبقها من األمم.

- الدوام واالستمرار: الدوام واالستمرار أو االطّراد هو من الخصائص التي تجعل املبدأ قانونًا 

وسّنة؛ سواء كان ذلك يف مجال العلم الطبيعّي، أو يف مجال اإلنسان واملجتمع. فال يكون القانون 

قانونًا إال إذا انطبق عىل الجميع بطريقة واحدة. وحتّى االستثناءات التي يظهر ألّول وهلة أنّها تخرق 

تكون  هنا ال  األصّل. ومن  القانون  مع  ينسجم  قانويّن  تكون خاضعة الستثناء  أن  القاعدة يجب 

التكليف -مثاًل- عن  باملعلول، وال يكون رفع  العلّة  التي تحكم عالقة  للقوانني  املعجزات خرقًا 

واآليات  قانويّن.  بشكٍل  االستثناء  إل  يؤّدي  قانون  هو  بل  الترشيعّي،  للقانون  الناس خرقًا  بعض 

املتقّدمة تشري إل دوام هذا املعنى بوضوح يغنينا عن الرشح والتفصيل.

- حفظ االختيار: الخصوصيّة الرابعة من خصوصيّات القوانني االجتامعيّة أنّها تحفظ لإلنسان 

اختياره وال تلغي إرادته. بل حتّى يف القوانني الطبيعيّة عندما يكتشف اإلنسان ّس القانون ويفهمه 
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َِد لُِسنَِّت 
َ

ن ت
َ
َِد لُِسنَِّت اللِّه تَبِديل َول

َ
ن ت

َ
ل
َ
حّق فهمه؛ فإنّه، وإْن مل يكْن قادًرا عىل تبديله وتغيريه: ف

قانون  إبطال  يقدر عىل  التكيّف معه واالستفادة منه. فاإلنسان ال  قادٌر عىل  لكّنه   ،[1[
ً

ِويل
َ

اللِّه ت

الجاذبيّة، ولكّنه قادٌر عىل تكييف حياته معه واالستفادة منه وتوجيهه يف خدمة أغراضه؛ ولو يف 

حدود مرسومة ال ميكن تجاوزها. فبدل أْن يجري علينا قانون الجاذبيّة ويسقطنا من أعىل إل أسفل 

ميكننا االستفادة منه يف االستقرار عىل وجه األرض. والقوانني االجتامعيّة -أيًضا- ميكن التعامل 

معها بهذه الطريقة، فيمكن لإلنسان أن يقدم عىل تحقيق الفعل ليتحّقق رّد الفعل، أو العكس ميتنع 

عن الفعل ويستفيد من تجربة األمم املاضية، فال يجري عليه ما جرى عليهم.

ختاًما، ال بّد من االلتفات إل أّن السّنة اإللهيّة يتكّرر حدوثها يف املجتمعات البرشيّة املعارصة؛ 

سواء التفت الناس إليها أم مل يلتفتوا إل أسباب حدوثها وظروفها، وما سقوط الظاملني من أنظمة 

وحّكام، ونرصة املظلومني واملستضعفني وعزّتهم؛ إال خري دليل وبرهان عىل ذلك.

اللِه للظَّاملني وإرجاُء عقوبَِتهم، وإمهالُهم إل أجٍل  أّن سّنة إمالُء  وليكن من املعلوم -أيًضا- 

والكيد  بهم  املكر  باب  من  إال  ليس  وزينِتها،  نيا  الدُّ بزهرِة  وإمتاعهم  بالنَّعم  إمدادهم  مع  ى،  مسمَّ

لهم؛ ليزدادوا إمثًا وبغيًا وطغيانًا وكفرًا. وهم ال يعلمون أنَّ الله يستدرُجهم من حيُث ال يعلمون، 

ثُّم يأخُذهم-بغتًة-وهْم ال يشعرون، ويحّق عليهم العذاب مبا أفسدوا من فطرة الله، وكفروا بأنعم 

َوإِيَلَّ  أََخذتَُها  ثُمَّ  َوِهَي ظَالَِمة  لََها  أَملَيُت  َقريٍَة  َوكَأَيِّن مِّن  الله، واغرتُّوا بحلمه تعال. قال تعال: 

ٱملَِصريُ]2]، وأَْملَيُْت لََها؛ أي أّخرت يف أجلها وأمهلتها.

يَف َكَن 
َ
ك

َ
َخذُتُهم ف

َ
 ُثمَّ أ

ْ
يَن َكَفُروا ِ

َّ
يُت لِل

َ
مل

َ
أ
َ
بلَِك ف

َ
ن ق َقِد ٱسُتهزَِئ بِرُُسل مِّ

َ
وقال -تعال-: َول

ِعَقاِب]3]؛ ومعنى أمليت: أطلت وأمهلت، من اإلمالء: أي اإلمهال والتأخري.

ِلم َشِديٌد]]]؛ وفيها 
َ
خَذهُ أ

َ
لَِمٌة إِنَّ أ

ٰ
َخَذ ٱلُقَرٰى َوِهَ َظ

َ
خُذ َربَِّك إَِذا أ

َ
لَِك أ

ٰ
َذ

َ
وقال -تعال-: َوك

ا- بحيث تكون عربة وِعظَة  تتنزَُّل العقوبُة من الله ـ تعال ـ عىل الظَّامل وتكون العقوبُة شديدٌة-جدًّ

للعاملني. وهي قد تكون يف الدنيا؛ لريتدع بها الناس، وينزجر بها من تَُسوُِّل له نفُسه سلوَك الطريِق 

، والفضيحُة أخزى، قال -تعال-:   نفِسه، وقد يؤّخرها الله-عّز وجّل-ليوم القيامة، حيُث العقوبُة أََشدُّ

]]]- سورة اإلساء، اآليتان 77-76.

]2]- سورة الحج، اآلية 8].

]3]- سورة الرعد، اآلية 32.

]]]- سورة هود، اآلية 02].
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ُ ُمهِطِعنَي ُمقنِِع  برَصٰ
َ
ُرُهم ِلَوم تَشَخُص فِيِه ٱأل لُِموَن إِنََّما يَُؤخِّ ٰ ا يَعَمُل ٱلظَّ  َعمَّ

ً
ِفل

ٰ
َسَبَّ اللّه َغ

َ
 ت

َ
َول

.[[[ف َدُتُهم َهَواء
َ
ِهم َطرُفُهم وَأ

َ
 يَرتَدُّ إِل

َ
ُرُءوِسِهم ل

فاإلمالء الوارد يف اآليات القرآنيّة هو اإلمداد واإلمهال الذي يواجه اللُه سبحانه به بعض عباده 

العقاب  بذلك  يستحّقون  الذنوب،  من  املزيد  ارتكاب  إل  فيُستدرَجون  املعصية،  املتامدين يف 

يِدي َمتنٌِي]2]؛ أي أُمِهلهم.
َ
ُهم إِنَّ ك

َ
مِل ل

ُ
األليم، قال -تعال-: وَأ

ويشار -هنا- إل أّن ما ينسبه القرآن الكريم إل الله -تعال- من املكر، والكيد، والخدعة، وأمثال 

ذلك، راجع إل الجزاء اإللهّي للعبد العايص.

والحمد لله رّب العاملني

]]]- سورة إبراهيم، اآلية 2].

]2]- سورة األعراف، اآلية 83].



المرجعّية األخالقّية للفكر اإلسالمّي

حتّديات التأصيل واملعاصرة

[[[
محمد علي مريزايئ]*[

يسعى هذا البحث إىل بيان املرتكزات الكربى للمرجعّية األخالقّية يف الفكر اإلسالمي؛ لُيؤكّد 

البعثة  عىل ثوابت عقائديّة ترى إىل األخالق كركٍن أسايسٍّ يف اإلسالم. وانطالًقا من قيام أصل 

عىل  مريزايئ  عيل  محمد  الدكتور  الشيخ  الباحث  يعمل  األخالق،  مكارم  عىل  الرشيفة  النبويّة 

يف  األخالقّية  النسبّية  تفرتضها  التي  املعرفّية  التحديات  إطار  يف  التأسيسّية  القاعدة  هذه  تأصيل 

الفكر الغريب الحديث. وما يرتتّب عليها من آثاٍر وتداعياٍت عىل مجمل القيم اإلنسانّية املعارصة.

  املحّرر

البحوث،  مسار  يف  ودورها  لها،  الّدالالت  وتحديد  املفاهيم  لِتأطري  البالغة  الحّساسية  باتت 

وكذلك االلتباسات املفهوميّة التي توجب عادًة نزاعاٍت عبثيًّة غري منطقيٍّة، تفرض علينا هنا، وقبل 

البدأ يف النقاش، أن نذكر نقاط عّدة نظّنها مؤثّرًة يف طبيعة املوضوع وَمنحاه:

أّوالً: إّن كلمة القيمة )ج = القيم(، هنا يف االصطالح مع أنّها عربية واضحة، ولكّن استخدامها 

يف هذه املعاين األخالقيّة أصلها يرجع إل مصطلح القيم )Values( باالنكليزية. ويف اهتاممي 

نحن  بيننا  املتداول  باملعنى  األخالق  أّن  األصيلة  اإلسالميّة  الّدراسات  يف  أالحظ  مل  الّشخّص 

املسلمني قد ُعرّب عنها ِبلفظ القيم. ما يعني أّن هناك بعَض التفاعل اإليجايّب أو السلبّي يف منهجيّة 

البحث عن القيم. وأغلب الظّن أّن كلمة األخالق عندنا تعكس كّل مخزون القيم، وإن بطريقٍة مختلفٍة 

*ـ باحث يف الفكر اإلسالمي واملستشار األعىل لرئيس جامعة املصطفى العامليّة، وعضو الهيئة العلميّة يف الجامعة ـ إيران.
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وبتعاريَف أخرى ومن جذور وأصول تختلف عن مناشئ القيم ومصادرها يف الفكر املعارص]]].

عليه، هنا نستخدم القيم؛ ألجل بناء املنطق التَواُصّل فحسب، فال نتبّنى الدالالت التفصيليّة 

للكلمة وال جذورها التاريخيّة، أو تعاريف الغربيني لها بالرضورة، ولكّننا نرغب يف تأكيد مصطلح 

األخالق وترسيخه، والحّث عىل استخدامها وبناء التنظريات املعارصة عليها، دون اإلرصار عىل 

إقصاء املصطلحات اإليجابيّة األخرى؛ ألنّها كلمة معرّبة وشاملة، ويف جانب من دالالتها أغنى من 

ا أن نفصل بني املفاهيم واملصطلحات وجذورها  القيم )Values(. ويف اإلطار نفسه يصعب جدًّ

املتّصلة بالّسياقات الحضاريّة الثقافية التي تنتمي إليها هذه املصطلحات. وهو ما يفرض علينا أن 

نأخذ كّل تدابري الحذر يف استعامل املفاهيم الوافدة من خارج السياق الفكري اإلسالمّي.

مفهوم  مع  جًدا  متقاربة  أو  مرتادفة  هي  اإلنجليزية  اللغة  يف  تُستخدم  أخرى  كلامت  إّن  ثانًيا: 

أنّها  رغم  املصطلحات  فهذه   ،)principles(و  )Morals(و  )Ethics( كأمثال:   ،)Values( القيم 

ا من مفهوم القيم )Values(، غري أنّها تختلف يف بعض الدالالت التفصيليّة يف املنهجيّة  قريبة جدًّ

الغربيّة. ونحن هنا، عندما نستخدم مصطلح القيم ال نقصد بها ما يقع يف موقع التّبايُن مع كّل هذه 

املفردات؛ ألّن الفوارق تلك صيغت عىل أساس املنظومة املعرفيّة الغربية، وقد ال تَْصدق عىل 

الّتي  أّن الخصائص  الكلمة، إالّ  تبّني  املخزون املعريّف األخالقّي اإلسالمّي. وهذه املقالة رغم 

تُذكر للقيم يف الثقافة الغربيّة قد ال تكون هنا يف التوّجه اإلسالمّي مَؤكّدًة.

فعىل سبيل املثال، ال ميكن قبوُل مبدأ النسبّية]2] يف القيم واألخالق يف اإلسالم؛ باعتباره مبدأً 

َضآلة  إل  يرجع  وهو  والكتّاب.  الباحثني  أوساط  يف  واملصطلحات  املفاهيم  استخدام  يف  الدقّة  وعدم  العفويّة  من  نوع  ياُلحظ   -[[[

املعلومات والثّقافات املرتبطة بتاريخ تكّونها والحدود املفهوميّة الدقيقة لِكّل مفهوٍم ولكّل مصطلح. فال شّك يف أّن الدالالت الحقيقيّة 

عليه،  والثقافيّة.  الحضاريّة  وجذورها  مِبناشئها  إملامنا  مبدى  وثيق  ارتباط  لها  استخدامها،  وبالتايل  وتفسريها  فهمها  يف  للمصطلحات 

بني  التفاهم  وارتباك  فهم  َسيُحدث حاالت سوء  الداللة  من  عاّم  إطار  استعاملها يف  أو  التأسيس  وُمالبسات  الظروف  بهذه  الجهل  فإّن 

األطراف. لذلك، كلاّم حرصنا عىل الرؤية املنظوَمويّة النظريّة الشاملة؛ القدر نفسه، علينا أن نضع ملفاهيمنا أنظمًة وشبكاٍت معنويًة دالليًّة 

دقيقًة عربها نستطيع فهَم الوجوه املعنويّة الدالليّة املميّزة ووجوَه الفوارق بني مدرستنا الفكريّة وغريها؛ ألّن املدارس الفكرية الفلسفيّة 

والدينيّة املختلفة ال تختلف كثرياً وبشكل جوهرّي عىل املعاين العاّمة للمفاهيم واملصطلحات، وإمّنا الفرق الحقيقي يظهر يف املناطق 

الليرباليّة أو العلامنيّة  أّن الكثريين يستخدمون  اللغويّة لها. فعىل سبيل املثال، نالحظ  الِفطريّة  البعيدة عن الدالالت املركزية واملعاين 

أو الدميقراطيّة ظّناً منهم بأّن لها معاين مشرتكة متطابقة، والحال، أّن االختالفات الدقيقة يف البنية الفلسفيّة الفكريّة التي بُنيت عليها هذه 

املصطلحات هي الّتي تحتملها هذه املصطلحات يف طبقات دالليّة خافية، فعىل سبيل املثال، دالالت فلسفة األنسنة أو اإلناسة الغربيّة 

التجريبيّة الوضعيّة هي من العنارص البنيويّة املَشكِّلة لها. عليه، فإن أحببنا أن نستخدم مصطلحاً معيّناً للتدليل عىل الحريّة ومركزيّة مفهومها 

يف مدرستنا الفكريّة اإلسالميّة، علينا أن نتجّنب لفظة الليرباليّة للداللة عليها وإمّنا األفضل أن نستعمل كلمة الحريّة نفسها. عىل كّل حال، 

النطاقات  العنيف عىل  والنزاع  املفهومي  نطاقها  تفسري بعض هذه املصطلحات وتحديد  التاريخ عىل  قد حصلت يف  فتّاكة  إّن حروباً 

املعنوية لها. فينبغي لنا يف مقام التنظري أن نلتفت إل هذه املعضلة واإلشكاليّة، ونبني النظريّات عىل الشباكات املعنوية والداللية الراجعة 

إل مدرسة الّذات وليس الغري.

[2[- relativism
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ثابتًا يف الفكر الغريب أن يُعّد القيم من األطر النسبية التي تختلف من قوم إل قوم ومن ثقافة إل 

ثقافة. فعليه ما يقبل بالتحّول ال ميكن عندنا يف الفكر اإلسالمّي أن نعتربه من القيم؛ ألّن املنهجيّة 

تُعطي  ال  التي  الوضعيّة  الفلسفات  املتبّناة يف  تلك  عن  كلّيًّا  تختلف  الدينيّة  املعرفة  البحثيّة يف 

للحقل القيمي واألخالقّي أّي اعتبار علمّي.

ثالًثا: هناك خصوصيّة للقيم باملقارنة مع الّنمط التقليدّي يف األبحاث األخالقيّة، وهي: إّن القيم 

لها أبعاٌد موضوعيّة ترتبط بحقائق الحياة ومسارات واقعها أكرث من الطريقة الفلسفية شبه املجرّدة 

لصياغة األبحاث األخالقيّة التقليديّة. ال نقصد القول إّن األخالق يف الفكر اإلسالمّي متّسمة بهذه 

حيثيّات  كّل  مع  والتخالط  الرتابط  منتهى  يف  اإلسالميّة  األخالقيّة  أّن  نالحظ  ونحن  الخصوصيّة 

الحياة البرشية بكّل ساحاتها، عىل الصعيد النفيس واالجتامعي العاّم.

يف  األخالقي  االختصاص  أهل  تشجيع  إل  نرمي  املقالة،  كهذه  كتابات،  يف  أصالً  ونحن 

املؤّسسات الدينيّة، وبالذات الحوزويّة؛ ليعملوا عىل إعادة بناء علم األخالق؛ ليكون معنيًّا بالقيم 

واألخالق يف عمق مسارات ومناحي العيش والواقع. رغم ذلك فإنّنا نالحظ أّن األخالق متيّزت 

عن القيم بانخراط الثاين يف الواقع وسلوكيات اإلنسان املعارصة باملقارنة مع األّول. وعىل كّل 

حال، فرغم أنّنا هنا لسنا بصدد توجيه الّنقد الجاّد املنهجّي ألمناط علامء األخالق وأنساقهم يف 

الكتابات األخالقيّة، غري أنّه كان من الرضوري اإلشارة إل رضورات العمل عىل التصنيف الجديد 

للكتابة األخالقيّة]]].

ال شّك يف أّن السعادة والشعور بالرضا يف الحياة يُعّد الغائب األكرب يف حياة اإلنسان املعارص. 

أعباء كثرية أن  التي أراحت اإلنساَن من  الهائلة  التقنيّة  التطّورات املاّديّة والتنمية  ومل تستطع كّل 

تُشعره بذلك اإلحساِس الحيوّي واملصريّي والغائب؛ حيث نشهد أّن اإلنسان بقدر ما توّغل يف هذه 

اإلمكانيّات واستغرق يف هذه األسباب املاّديّة والرّفاهية الكبرية؛ بالقدر نفسه َشَعر بالّضياع واألمل؛ 

ألّن الخطأ يف تشخيص ُسبُل السعادة وطرق الراحة قاتل وجسيم؛ فيصرّيه كاملتعطّش املُدمن عىل 

رشب ماء البحر املالح، فال يزيده إاّل تعطًّشا ومعاناة.

]]]- العقل األخالقي العريب، محمد عابد الجابرّي، ص]]. من امللفت نوعية النقد املنهجّي الذي يقوم به يف الكتاب عىل املصادر 

األخالقيّة األساسيّة، حيث يعتربها غري مؤّهلة لتقديم املناهج واألنظمة )الّنظم( األخالقية القيميّة املعارصة. من جملة ما يثريه عليها أّن 

الفلسفيّة وعىل طريقة مسكويه. عىل كّل حال، وليس املجال هنا إلثارة املالحظات عىل املصدر  بعض هذه املصادر تتبع املنهجية 

هذا؛ ألّن ما يقّدمه الجابري هنا من شأنه أن يستفّز الكثريين ويُثري عواصَف من النقد املعاكس. ولكنه يف كل األحوال، مصدر هاّم يساعد 

الباحث عن إشكاليات املنظومة األخالقيّة اإلسالميّة يف الطرح املعارص.
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إّن نظرة عابرة إل حركة الّنقد الفلسفّي]]] واالجتامعّي الحضارّي يف الغرب، تكشف بوضوح عن 

الوجه القبيح املنّفر املدّمر للفلسفات الغربية الحداثيّة، وتُثبت أنّها بالفعل، أحدثت كوارَث برشيًّة 

وطبيعيًّة من كّل نوع، وهذه الجروح النازفة والتشّققات الحضاريّة شّكلت َوقوًدا هائالً إلشعال حركة 

فكريّة انتقاديّة جديدة تبحث عن البديل الحضارّي لهذه الفلسفات الحداثيّة]2]. وهذه الجهود التي 

أميل إل اعتبارها مجرّد توجيه مالحظات وانتقادات منهجيّة ومعرفيّة واجتامعيّة وهي لحّد اآلن ال 

تعدو كونها محاوالت البحث عن البديل، وليست البديل نفسه، وهي الّتي تُدعى اليوم بـ »فلسفات 

لُها لتأسيس  ما بعد الحداثة«]3]. لكّن الحقيقة، أنّها ال متلك الطاقات الفكريّة والفلسفيّة التي تؤهِّ

البديل رغم أهّميّة هذه الحركة النقّديّة يف إثبات أّن املصدر األساس يف البُعد التدمريي يف الحداثة 

يتموقع يف منطقة قيم العدالة والفضائل اإلنسانيّة، وتهميش اإلنسان الوجدايّن املسؤول امللتزم 

باألخالق والروحانيّة النفسيّة. هنا نالحظ أّن الفرصة اإلسالميّة مؤاتية للمساهمة الفّعالة يف وضع 

االقتناع   « مبدأ  تبديل  اإلسالمّي سيساهم يف  اإلمياين  األخالقي  البعَد  أّن  الظّن،  وأغلب  البديل. 

العلمي« كأساس املعرفة الحداثية إل مبدأ اليقني واإلميان وترشيد النفس وفضائلها يف السلوك 

البرشي؛ ألّن اإلسالم فيه هذه املنظومة الرائعة.

يف املضامر نفسه، لو قارنّا مشاعر اإلنسان املعارص وطبيعة معاناة املجتمعات املعارصة مع 

كّل أدوار حياة البرش لََوجدنا أّن اإلنساَن مل يتجّرع أزمًة نفسيًّة ومأزقًا يف كّل أبعاد حياته كام اليوم. 

 Modern( الَحداثيّة الفلسفات  الّتي نتجت عن  الخطرية  ومن جملة هذه االنهيارات والتداعيات 

philosophies( الرّافضة للفضائل اإلنسانيّة املقترصة عىل األهواء والغرائز، ميكن أن نلّمح إل 

العناوين التالية:

1 - عىل املستوى العلمي املعريفّ املنهجّي: تدمري أدوات تقييم املعرفة، وحرصها يف التّجربة 

والحّس املاّدينّي، ِماّم جعل من اإلنسان تراكاًم ماّديًا محًضا، ومن معرفته مبا وراء املاّدة معرفًة 

[[[- Philosophical Critical Movement

]2]-  فيام بعد أخذت هذه الحركة النقديّة طابعاً أكرث انتظاماً وانسجاماً تحت عنوان عاّم هو »فلسفة ما بعد الحداثة« وطالت هذه الفلسفة 

كل أبعاد الحداثة، فسعى أصحابها واملوالون لها لِِبناء اقتصاد ما بعد حدايّث، وثقافة ما بعد حداثيّة، وفلسفة ما بعد حداثيّة، وفّن ما بعد 

حدايّث، وما إل ذلك من فروع التفكري ما بعد الحدايّث.و اليوم بعد التداعيات الخطرية عىل العامل من جرّاء الفكر الحدايّث نالحظ ما يشبه 

نهضة ما بعد حداثية عامليّة يساهم فيها املسلمون بقّوة متثّل الدعوة إل تخليق الحياة و االلتزام القيمّي واألخالقّي بالفضائل والعدالة 

واملساواة مركزاً لها.

[3[- Post Modern Philosophies
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ُخرافيّة ال مُيكن البناء عليها! فتولّدت الفلسفُة الوضعيّة التجريبيّة]]] والفلسفة الوضعيّة املنطقيّة]2]، 

هو  وهذا  اإلنسان.  خارج  من  تأيت  الّتي  ومصادرها  والّدينيّة]3]  األخالقيّة  املعايري  كّل  فاستُبِعدت 

أساس تفكيك العلوم، ورواج التخّصصيّة السلبيّة عىل حياة املجتمعات البرشيّة، وتشتّت مسارات 

العلوم اإلنسانية كلّها. ثّم تّم إحكام القبض عىل العقل البرشّي؛ ليكوَن عقالً ماديًّا محًضا ال ميلك 

أزمات  هي  بالطبع،  والتسلّط.  السيطرة  غريزة  وإشباع  والبطن  الفرج  شهوة  إدارة  عىل  القدرة  إاّل 

انعكست يف جميع مناحي الحياة الفرديّة واالجتامعيّة، وعىل مستوى األنظمة واملواقع السياسيّة 

العليا أيًضا.

بالطّبع، فإّن خلّو املناهج الحديثة من القيم األخالقيّة الدينيّة، بل من املبادئ العقليّة، واقتصارها 

والُعلامء  واملثّقفني  النَُّخب  قصور  إل  أطرافه  بعض  يف  يرجع  التجريبيّة  الحّسيّة  املنهجيّة  عىل 

املسلمني يف تفسري الجانب العلمّي املنطقّي والعقاليّن من الّدين. 

نّص  وكأنّه  الّدينّي  الّنص  الدينيّة، وتصوير  املعرفة  ُمشّوهة وغري عقالنيّة عن  إعطاء صورة  إّن 

وإِلْهاِب  الخطابة،  أدبيات  واقتصاره عىل  واالستدالل،  الرَبَْهَنة  مقّومات  من  يخلو  عاطفّي وعظّي 

َمشاعِر املُخاطبني؛ هو أحد أسباب هذا االنطباع الخاطئ عن النّص املؤّسس الدينّي. وينّص عىل 

هذه العقليّة الخاطئة عن الّدين الدكتور محّمد عابد الجابرّي، فيقول:

يعتمد الّدين عىل اإلميان كمنطلق وأساس، كام يعتمد الخطابة كمنهج... واألسلوب الجديل 

والخطايّب يف اإلقناع، هو نوع من املُشاّدات الكالمّية مع الخصم تستهدف إفحامه وإلزامه، وذلك 

بالعمل عىل إفساد براهينه، وهو يستهدف الهدم أكرث ماّم يستهدف البناء. ويلجأ التفكري الدينّي إىل 

الخيال لكسب وجدان الشخص، ولذلك كانت الخطابة تعتمد الخيال أكرث من العقل وتّتجه إىل 

[[[- positivism

[2[- Logical Positivism

]3]-  إقصاء التوّجه املعيارّي يف املعرفة اإلنسانيّة فتح الطريق أمام إباحيّة سلوكيّة يف حياة اإلنسان؛ لسبب أّن علوم اإلنسان خلت كليّاً 

من أّي توجه معياري وتَْوَصوّي، واكتفت مناهج العلوم اإلنسانية )االجتامعية( بتوصيف الظواهر والوقائع، ومل تعرتف أصالً بصالحيّة 

العلوم بدرس  الحياة(، عليه فاقترصت مهاّم هذه  ينبغي لإلنسان يف مجال من مجاالت  الينبغيّات )ما  العلم واملعرفة  يف توجيه  مطلق 

الظواهر والسلوك وجذورهام وآثارهام يف واقع الحياة وكّل ذلك باالستعانة من املنهج الطبيعّي الحيّسّ التجريبّي!. ملزيد من التفصيل 

يف إشكاليّات إهامل التقييم واملَْعرَية يف املناهج البحثية يف الغرب بإمكانكم الرجوع إل: أمزيان، محّمد، تالزم  املوضوعيّة واملعياريّة 

يف املثودولوجيا اإلسالميّة، مجلّة املسلم املعارص، العدد 59، ص 57.كذلك راجع: منهج البحث االجتامعّي بني الوضعيّة واملعياريّة، 

أمزيان، محّمد، املعهد العاملّي للفكر اإلسالمي،2008 م، ط ]، الواليات املتحدة األمريكيّة.يبدو يل أّن هذا الكتاب األخري من أحسن ما 

كتب بالعربيّة يف النقد اإلسالمّي للمناهج املعرفيّة الغربيّة للعلوم اإلنسانيّة وبالّذات فإّن الباب الثالث منه ينطوي عىل موضوع: إسالميّة 

العلوم االجتامعيّة والضوابط املنهجيّة للبحث االجتامعّي، وهو ما نحن بصدد تأكيده يف هذه املقالة.



االستغراب بحوث تأصيلّية144

2 0 2 ــف 1 ي خر
 A L - I S T I G H R A B21 االستغراب

إثارة الوجدان وإلهاب العواطف أكرث ماّم تعمل عىل إستثارة العقل، وصيلتها يف ذلك صور خيالية 

وتعابري فّنّية بالغّية وأمثال ُمحكمة، فيها بالغة وسحر وجامل وفّن. انتهى كالم الجابرّي.]1]

وما مل يرُّصح به الجابري يف كالمه اآلنف الذكر يعلنه أركون دون مواربة وخجل، قائالً: يَحرُص 

ه الّذي ال ميكنه أن ينمَو إاّل داخَل  الفكُر األصويّل الّنشاَط العقيّل يف حدود الَعقل املَؤطَّر واملوجَّ

مجموعة نّصّية ناجزة ُمغلقة عىل ذاتها، أي نصوص القرآن والحديث.]2]

املعرفة  مع  الدينّي  النّص  بانسجام  اإلميان  عن  املفّكرين  بعض  خروج  يف  وضوًحا  واألكرث 

وطاقاته الربهانيّة والعلميّة. الغريب هو ما يطالعنا به قول الجابرّي يف نقد املنهجيّة الفقهيّة ألنّها 

تعتمد عىل الّنص، وتعرتف بسلطته:

»إن كان العقل العريّب كان وال يزال عقالً فقهيًّا؛ أي عقالً تكاد تقترص عبقريّته يف البحث لكّل 

فرعٍ عن أصل، وبالتايل لكل جديٍد عن قديم يُقاس عليه، وذلك باالعتامد أساًسا عىل النّص، حتى 

غدا النّص هو السلطة املرجعّية األساسّية للعقل العريّب وفاعلّيته. وواضح أّن العقل يف مثل هذه 

الحال ال مُيكن أن يُنتَج إالّ من خالل إنتاج آخر«.]3]

عىل املستوى النفيس الروحّي: انتشاُر حالة الضياع النفيس والخواء الباطني، وفقدان الوجهة 

الواضحة والغاية املفهومة لإلنسان. وبالتّايل، توّسُع حاالت الكآبة النفسيّة، والسعي للتخلّص من 

الحياة، وكرثة ظواهر االنتحار. وجزء أساس من هذه املعضالت النفسيّة يرجع إل فقدان األجوبة 

عىل األسئلة املعّمقة واملصرييّة )Basic Beliefs(، وهي اليوم بدالً من أن تلقى إجابات، تُواَجه 

أرضيّة  إل  تتحّول  ماّم  نهائيًا؛  عليها  والشطب  الفرد،  حياة  من  إلقصاءها  وصارٍم؛  عنيٍف  بسلوٍك 

مالمئة لتكوين اضطرابات وحاالت قلق مكبوتة داخل اإلنسان تنتهي بأمر اإلنسان إل اإلحساس 

بالخواء والشعور بالاّل قيمة يف الحياة. ومن الواضح البديهّي أّن تنمية األوضاع املاّدية وظروف 

العمل وتطويرهام، وتأمني املقوّمات الحّسيّة املاّديّة لإلنسان ال تزيل هذه اإلشكالية، بل تزيدها 

 ،[97[ النرش املغربيّة،  دار  البيضاء،  الدار  البكالوريا املغربيّة، ال ط،  الفلسفة لطاُلّب  الجابري، محّمد عابد وآخرون: دروس يف   -[[[

ص36. وهذا النّص من الجابري كالم خطري جّداً ال ميكن الدفاع عنه يف تشويهه لصورة النصوص الدينيّة وهنا ليس املقام مالمئاً للرّد عليه 

وتأكيد الرثاء العقّل واملنطقي الربهايّن للنّص القرآيّن حتى مع تحكيم املنهجيات الحديثة. لكّننا هنا أتينا بهذا الّنص ليُعلم أّن املسلمني 

أنفسهم مل يعملوا عىل صياغة منهجيّة علميّة تثبت البعد املعريّف يف الّنص الديني دون أن يعني ذلك نفي األبعاد اإلميانيّة والرغبة يف 

عقلنة النص، وتجميد دالالته يف البعد العلمّي املحض. بيَد أّن نفي املعرفيّة عن النصوص الدينيّة أمر غريب مدهش بالتحديد عند انطالقه 

من هؤالء املفّكرين من أمثال الجابري.

]2]- أركون، محّمد: تاريخيّة الفكر العريّب اإلسالمّي، ط]، بريوت، منشورات مركز اإلمناء العريب، 986]، ص69.

]3]- الجابرّي، محّمد عابد: الخطاب العريّب املعارص، ط]، بريوت، دار الطليعة، ص36.
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النفسيّة  والكآبة  واألرق  القلق  حاالت  أّن  املعلوم  ومن  أحيانًا.  وخطورتها  عنفيّتها  وتطّور  عمًقا، 

يف البلدان املتطّورة أكرث من البلدان النامية أو املتخلّفة. ويف املضامر نفسه، لوحَظ يف الدول 

اإلسكاندينافية، وكذلك اليابان، أّن نسبة القلق النفيس والكآبة هي أكرث باملقارنة مع الدول األخرى؛ 

والحقيقة  باملطلق  اإلنسان  اتّصال  إّن  يُقال:  أن  والحّق  املشكلة.  تعالج  ال  املاّديّة  الرفاهيّة  ألّن 

املقاومة  اإلنسان،]]]ومتنحه  قلب  عىل  سرتبط  وحدها  اإللهيّة  الخالدة  واملعتقدات  املتعالية 

والصمود أمام األزمات واملآزق يف الحياة، ويطمنّئ بها قلُب اإلنسان.]2]

العالقات  الزوجيّة، وتاليش  الحياة  : تزلزُل أركان  العائيّل والعالقات االجتامعّية  الّصعيد  عىل 

العاطفية الودوة]3] املستمرّة والطويلة، وانهيار مفهوم السعادة األسية، وموت فكرة العائلة، وفقدان 

أوارص العالقة بني أفرادها، كلّها تشّكل وضًعا مأساويًّا يؤّدي باإلنسان إل أن يُصبح فاقًدا لألمل؛ 

مبجرّد التفكري يف النصف الثاين من العمر، وعذابات التهميش، والقطيعة مع األهل واألوالد؛ ألّن 

املساكنة والرشاكة الجنسية]]] ال ميُكن أن تضمن للرجل أو املرأة أّي مستقبل سعيد لهام يف أحرج 

لحظات الحياة.

من الّناحية الطبيعية: تدمرُي الطبيعة، واستهالك مصادرها بطريقٍة جنونيٍّة غري منضبطٍة، وسحقها؛ 

عرَب التّصنيع، وتخريب الحياة الصحيّة املرتكزة إل الزراعة والطبيعة.

عىل الجانب الفكري العقيّل: انتشاُر املدارس الفكريّة التي تدعو اإلنسان إل اإلباحيّة الفكريّة 

والعمليّة أيًضا، وهي ظاهرة طبيعيّة يف ضوء معاداة الفكر الديني وتدمريه بكّل الوسائل، والسعي 

القرون  البرشية طيلة  للسيطرة عىل مصائر  الكنيسة وملوكها  اخرتعتها  العتباره مجموعة خرافات 

املاضية. وهو مسار خطري من العلامنيّة أّدى إل الجرأة عىل كّل املقّدسات، وتّم تتويجها بإعالن 

ما سّموه والعياذ بالله موت الله! تعال الله عاّم يقولوَن علوًّا كبريًا. فانقطع اإلنسان عن السامء، 

وبات أسري الّنفس، موغالً يف ملّذات الدنيا وأهوائها.

رِْض لَن نَّْدُعَو ِمن ُدونِِه إِلًَها لََقْد قُلَْنا إًِذا َشطَطًا سورة  امََواِت َواألَْ ]]]- إشارة إل اآلية: َوَربَطَْنا َعىَل قُلُوِبِهْم إِْذ قَاُموا فََقالُوا َربَُّنا رَبُّ السَّ

بَطَْنا َعىَل قَلِْبَها لِتَُكوَن ِمَن الُْمْؤِمِننَي. )سورة القصص، اآلية( 0]. الكهف، اآلية ]] وإل اآلية : َوأَْصبََح فُؤَاُد أُمِّ ُموىَس فَارًِغا إِن كَاَدْت لَتُبِْدي ِبِه لَْواَل أَن رَّ

.28 سورة الرعد، اآلية( .الَِّذيَن آَمُنواْ َوتَطَْمنِئُّ قُلُوبُُهم ِبِذكِْر اللِّه أاََل ِبِذكْرِاللِّه تَطَْمنِئُّ الُْقلُوُب-[2[

َودًَّة َورَْحَمًة إِنَّ يِف َذلَِك آلَيَاتٍلَِّقْوٍم يَتََفكَُّروَن. )سورة الّروم. اآلية ]2(. ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكُنواإِلَيَْها َوَجَعَل بَيَْنُكم مَّ ] -[3َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ

]]]- هي كلامت ومفاهيم جديدة يطرحها ُرّواد الّنظام األسي الحداثوّي! بدياًل للنظام التقليدي العائّل كام يسّمونها!
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عىل املستوى التنظيمّي االجتامعّي والترشيعّي: تسلّط أصحاب الرثوات واألموال عىل الناس 

مجال  أّي  يف  مكانًة  لها  تكون  أن  من  والقيم  األخالق  رفضت  ليرباليّة  سياسيّة  أنظمة  خالل  من 

من نواحي الحياة؛ تنظريًا )ترشيًعا(، وتطبيًقا )تنفيًذا(، وتقيياًم )قضاًء( بعَد ما عّدوها من إفرازات 

الحاالت الشخصيّة الناتجة عن الخلل يف طريقة التفكري، أو مشكلة يف طبيعة النفس، أو أدوات 

تخدير املجتمع؛ ألغراض الشغوفني بالّسلطة من رجال الدين!

البرشيّة وتحويلها إل مجموعات متباينة  بنيِة املجتمعات  الّناحية السوسيولوجّية: تفّكك  من 

التي يف  الدميقراطّية  وفريُة  االجتامعي  العقد  كذبة  تجمعها  القيم،  ومتناقضة يف  التوّجهات،  يف 

حقيقتها تأمني املزيد من الفرص؛ ليستمّر الرأسامليّون العامليّون عرب رشكاتهم املتعّددة الجنسيّة؛ 

بامتالك املزيد من الّناس! وإكامل حلقات حضارة الجنس، وَمسخ القيم، ومن ثّم، ُمراكمة األموال 

واملمتلكات يف البنوك، وخزنها وتكديسها يف أيدي أقلّيّة قليلة]]] من الشعوب ال تتجاوز %] من 

أي  العاّم؛  الّذهبي  املبدأ  وبالّذات  القيميّة األخالقيّة،  العامل. وكّل ذلك يف غياب  مجمل سّكان 

العدالة يف كّل أبعادها الفرديّة واالجتامعيّة.

الفقر  وشيوع   ،)Pragmatism( املصلحيّة  النفعيّة  املدارس  انتشار  االقتصاديّة:  الناحّية  من 

واملجاعة بني املاليني من البرش، واحتكار كّل الرثوات والطاقات االقتصاديّة بيد عدد قليل من 

األغنياء. وهي ظواهر خطرية نشأت عن فقدان العدالة والقيم اإلنسانيّة الحقيقيّة يف طبيعة العالقة 

االقتصاديّة بني الّدول املتطّورة اقتصاديًّا وغريها، أو بني طبقات املجتمع الواحد. هذه املعضالت 

وعنارص االختالل االقتصادي )Economic Disorders( بدورها أّدت إل ذيوع أعىل نَِسب الفساد 

الِقيمّي يف أكرث املجتمعات تطّوًرا؛ ألّن العالقة القيميّة بني الحقل االقتصادّي  الُخلقي والتََحلّل 

بطريقٍة فاضحٍة وُمدويٍّة؛  ُعد  الصُّ انهارت عىل كّل  التعامالت االقتصاديّة  واألخالقّي اإلنسايّن يف 

حقيقة واضحة قام الغرب والرشكات الرأسامليّة عرب أمرباطورياتهم اإلعالميّة العمالقة طواَل القرن 

املايض عىل إخفائها، إالّ أّن هذه الُفقاعة قد تفّجرت مؤّخرًا من خالل األزمات االقتصاديّة، وانهيار 

.)occupy wall street(وشيك ألنظمتها، وبالتّحديد تلك الّتي كشفتها حركُة احتلّوا ول سرتيت

ِبيِل يكَْ ال يَُكوَن ُدولًَة بنَْيَ األْغِنيَاِء  ]]]-َما أَفَاَء اللَُّه َعىَل رَُسولِِه ِمْن أَْهِل الُْقَرى فَلِلَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذي الُْقْرىَب َوالْيَتَاَمى َوالَْمَساكنِِي َوابِْن السَّ

ِمْنُكْم. )سورة الحرش، اآلية 6(.
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يف الحقيقة، ال مُيكن التشكيك يف أّن العامل اليوم أمام مآزَق خطريٍة يف كافّة الّنواحي الحياتيّة. 

واإلنسان فيه متحرّي يف أمره، ال يعرف املساَر الّصحيح، وال يستقّر له باٌل يف يشء. وأحوال العامل 

يف توتّر مستمّر واضطراب خطري يُنذر مبزيد من الكوارث واملنازعات والتناحرات القاتلة، وكّل 

ذلك يف غياب ملفت ألّي مبادئ أخالقيّة ترتكز إل العدالة االجتامعيّة واملبادئ الُخلُقيّة األخرى.

ولهذه الحالة املرعبة أسباب كثرية؛ لكّن ضعف القيم األخالقيّة بالّنسبة لِموقِف صاحب املقالة 

أّن توتّرات كثرية نتجت عن عنارص متنّوعة؛  العاملّي؛ فرغَم  التأزيم  يشكّل األهّم من بني عنارص 

فيه  أفقدت األزمُة  الشخّص منه والّذي  النسبّي  النوع املاّدّي  أو  القيمّي املنهار  الجانب  أّن  غري 

األمَم واملجتمعاِت يف عالقاتها الداخلية بني أبنائها أو مع من خارجها، كلَّ فرص التالقح والتالقي 

الفردّي  التّدمري  يف  هائلًة  وتصّدعاٍت  تشّققاٍت  القيميّة  األزمة  هذه  وسبّبت  والحضاري،  الثقايف 

واإلجتامعّي اإلنسايّن. 

القيميّة  البدائل  نحَو  الجاّد  للتّفكري  الجميع  ِقبِل  من  الجهود  من  املزيَد  يستدعي  أمر  وهو 

والطباع  النوايا  من  أقوى  هناك  ليس  وألنّه  لها.  البّناءة  املناحي  اتّجاه  يف  الجريئة  واملراجعات 

كلّها  فهي  والسياسية،  االجتامعيّة  واألنظمة  والثقافات  الحضارات  صياغة  يف  البرشيّة  واألنفس 

أي إّن الدافع الداخل  تدخل يف إطار األعامل الّتي قال الرّسول: »إّنا األعامل بالّنّيات]1]«. 

الباطني يف نفس اإلنسان هو الذي سيحسم األفعال رشًّا أو خريًا. ومرشوع بناء اإلنسان وتهذيبه من 

الداخل وحده سيكون ناجًعا، وسيجّنب الحياة كثريًا من هذه الكوارث، وهو أمر سيطّور املعارف 

النفسيّة البرشيّة؛ يف حال أخذناه بالجّد.

كّل هذه املشاكل الحقيقيّة والوضع املأزوم البرشّي يف كّل جانب تقع ونحن نرى أّن الكثريين 

يف العامل، وتحت قبّة املؤّسسات العامليّة وما يسّمى بالرشعيّة الدوليّة وحقوق اإلنسان، ميارسون 

الضغوط عىل العامل ليقّدم مزيًدا من التنازالت السياسيّة واالقتصاديّة والثقافيّة لصالح اللصوص، 

لصوص اإلميان، وقراصنة األخالق، وّساق السعادة. ففي غياب املنهاج األخالقيّة يُصبح الحامي 

هو الحرامي بعينه، كام يُقال يف املثل الّشعبّي. واللّص يُفلسف ألهدافه من الرّسقة! واملنتهكون 

]]]-الحر العامل، وسائل الشيعة،ج]،، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،ط:2:قم، ]]]] هـ، باب وجوب النية يف العبادات الواجبة،ص 8]  
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مشغولون بالتنظري والتفلسف لتربير انتهاكاتهم يف حّق الشعوب والدول املستضعفة! هي حضارة 

الفساد واإلفساد يف غياب القيم واألخالق.

املرشوع اإلسالمّي يف تَخليِق الحضارِة والقيم]1] العاملّية وأَنَْسَنتها]2] الفطريّة:

مل أشعر بتأثّر هائل يف داخل يف مطالعتي للتّأثري األخالقّي عىل مصري الحضارات كام اهتّز 

ضمريي عىل أثر املقولة الّشهرية ألرنولد توينبي الربيطاين عندما لّخص دراساته الحضاريّة الّتي 

احتلّت الجزء األكرب من حياته فقال: الحضارات ال متوت قتالً، وإّنا متوت انتحاًرا. ويؤكّد يف 

مكان آخر: أّن االنهيار الحضارّي يحصل عىل أثر العجز األخالقّي والدينّي.

القيمّي ودوره يف ظهور  الّنظام  إّن ما يعطي ملراجعة  القول   يف ضوء ما مّر إل اآلن، مُيكننا 

الحضارات وانهيارها أهّميًّة بالغة ومصرييّة هو أّن للقيم عالقًة عضويًّة منطقيًّة مبارشة مع الّسلوك 

ا مع طبيعة األنظمة النظريّة  اإلنسايّن يف أبعاده الحياتيّة كلّها]3]، ومن جهة ثانية؛ لها صالت قويّة جدًّ

والترشيعيّة جميًعا؛ بحيث تشّكل حقيقة ُمذهلة ال تدع شكًّا يف أّن تحييد األخالق والقيم )الخري 

[[[- Moralization Of Valueses

 humanization  أو humanism 2]- ليس املقصود من مفهوم األنسنة هو بالتحديد ما يختزنه املعادل اللفظي يف الفلسفة الغربية أي[

ولكّننا نقصد  منها هنا عمليّة مقاربة فهم الرشيعة وصياغة الفكر الّدينّي عموماً، حيث اإلنسان وقضاياه وحيث متطلّبات الزمان واملكان، 

كام كان اإلمام الخمينّي )قده( يؤكّدها يف منهاجه االجتهادّي باستمرار. وخالصة الفكرة هي أّن األحكام اإللهيّة تنسجم بالرّضورة مع طبيعة 

اإلنسان، وبل هي سبب تأمني حاجياته، وترشيد نفسه وإسعاد واقعه الحيايتّ، فعليه ينبغي للفكر أن ينطلق من فهمني عميقني لإلنسان 

وللّدين معاً، وأن تبدأ العمليّة االجتهاديّة من الواقع إل الّنص حسب تعبري السيّد الشهيد الّصدر)قده(.

292،مؤسسة  الحديد،ج20،ص،  أيب  ابن  البالغة،  نهج  )رشح  َربّه>  َعرََف  فََقد  نَْفسه  َعرََف  من   >: اإلسالميّة  الّروايات  يف  جاء  وكام   

اسامعيليان،ال. ت( فال يُقبل أن يتباين أّي حكم إسالمّي مع طبيعة اإلنسان وفطرته. لكّنهم يف فلسفاتهم الغربيّة املُؤَنَْسَنة يرون أّن اإلنسان 

هو األساس واملحور،  وهو السقف األرفع يف إمكانيّة الفهم واملعرفة، وما يأتيه من مصادر أخرى ثّم ال ميكن اختباره يف املختربات 

الحّسيّة التجريبيّة، فهو باطل ال أساس من املعرفة له!. هذا بالتأكيد كفر رصيح بالله وإلحاد حقيقّي. 

غري أّن األَنَسَنْة إسالميّاً نستخدمها إللزام الخصم، وإشعاره بأنّنا يف فلسفتنا الّدينيّة اإلسالميّة ال نؤمن بترشيعات غري معقولة أو غري منصبّة 

يف صالح اإلنسان وأّن األحكام اإللهيّة تتبع املصالح واملفاسد كلها ترجع إل اإلنسان )غري أّن هذه الرؤية يف مصلحة اإلنسان تختلف 

جوهريّاً عن املصلحيّة والنفعيّة Pragmatism(، عليه فإّن هذه األنسنة اإلسالميّة( )Islamic Humanism رغَم أنّها تؤكّد مركزيّة اإلنسان 

أيضاً، وهي تأكيد عىل أّن اإلنسان هو أرشف املخلوقات وأعّز الكائنات والله عّز وجّل أرسل األنبياء)عله( وأنزل معهم الكتاب إلسعاده 

يف الدنيا واآلخرة، وهو سّخر له ما يف الساموات وما يف األرض؛ إالّ أّن اإلنساَن ليس املصدر األّول واألخري  يف الترشيع وتنظيم الحياة، 

وأّن املصلحيّة املنفعيّة املاّديّة ليست الغاية الحقيقيّة، وأنّه هو مسؤول أمام الله عن كّل ما عالقاته الثالث مع ربّه ومع نفِسه ومع غريه. 

]3]- والسبب يف هذا الحكم الشامل الواسع هو أّن اإلنسان وما يفعله خاضع للنفسية اإلنسانية وتابع لها. ويف الحقيقة أّن أكرث أحداث 

التاريخ خطورة تتغّذى من إرادة إنسان أو مجموعة خرياً أو رّشاً؛ ألّن القرارت املصرييّة التي حسمت خرائط العامل واملجتمعات تأيت 

البعد  أهّمية  الثامر ستكون مباركة، وإال ستكون كارثيّة. حول  فإّن  أو أشخاص معيّنني إن كانوا صالحني؛  بالغالب ضمن رغبة شخص 

الطابع الشخّص للمسؤوليّة من  الباب األّول:  القرآنية، راجع: باب رشوط املسؤوليّة األخالقيّة والدينيّة،  القيميّة  الفردايّن يف املنظومة 

دستور األخالق يف القرآن، ج]، ص 8]]؛ ألّن الباب يفّصل كيف أّن اإلنسان الفرد هو مسؤول عن فعله  وأّن » النفس« لها مكانة مركزية 

يف النظم األخالقيّة القرآنية.
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والرّش أو ما ينبغي وما ال ينبغي]]]( من مسار العلوم، بعد اعتبارها أمرًا غري معريّف وغري علمّي]2]، 

أحدَث فجوة خطرية داخل العلوم، وأخّل يف املنهجيّة املعرفيّة عموًما ومناهج الحقول املعرفيّة 

اإلنسانيّة خصوًصا، كام أّن الفقر القيمّي يف هذه العلوم انتهى إل إخالء الحياة من القيم واألخالق؛ 

حيث نرى أّن هذه العلوم ال تعرتف باألخالق والقيم كجزء من العلوم املنطقيّة]3]، وتعتقد منهجيًّا 

أن ال ميكن إقحام القيم يف القوانني والربامج الحياتيّة، حتى باتت ميادين الرتبية وعلم النفس أيًضا 

ال تعطي لها أّي وزن؛ فبالتايل ال يُول لها يف ميادين الحياة ومجاالت الرتبية وأنظمة التعليم أّي 

عناية ودور. إّن النتيجة واضحة، حيث أصبحت حياة اإلنسان، ومنظومات املجتمع البرشّي تخلو 

من األخالق، فلَْم يعد بإمكان اإلنسان أن يجد تفاعالً أخالقيًّا يف عالقاته مع اآلخرين، مبا يف ذلك 

أكرث العالقات حميميّة يف مناخ العائلة والعالقات األسيّة.

نافع وصالح وخري، وما هو ضاّر  ما هو  بني  التمييز  أّن  أمٍر وهو  تأكيُد  الّنافع  من  يكون  قد  و 

وطالح ورّش من املنظار اإلسالمّي هو:»إلهام داخيّل]4] مركوز يف الّنفس اإلنسانّية، قبل أن يكون 

رشعة سامويّة؛ وبأّن الفضيلة- يف نهاية املطاف- إّنا تّتخذ مرقاتها من طبيعتها الخاّصة، ومن قيمتها 

الّذاتّية وأّن العقل والوحي عىل هذا ليسا سوى ضوء هاٍد، مزدوج، ملوضوع واحد وترجمة مزدوجة 

لواقع واحد أصيل، متتّد جذوره يف أعامق األشياء«.]5]

]]]- أرّص رّواد العلوم االجتامعيّة )اإلنسانيّة( الحداثية عىل أن ال وجود حقيقاً للخري والرّش، وكّل الخريات والرشور هي نسبيّة، فال ميكن 

إقحامهام يف موضوع العلم. انظر عىل سبيل املثال : دوركايم، إميل: قواعد املنهج يف علم اإلجتامع، ترجمة: محمود قاسم، ط2، مرص، 

مكتبة الّنهضة املرصيّة، ص05-93].

]2]- النسبيّة القيميّة، الشخصانيّة األخالقيّة وخصوصيّتها الفردانيّة، والطابع الذوقي واإلحسايس غري العلمّي واملعريّف قضايا وأحكام باتت 

محسومة بالنسبة لقادة املنهجيّة املعرفيّة يف الغرب، لكّن املشكلة يف الحقيقة تكمن يف أمرين: األّول هو أّن القيّم العرفيّة االجتامعّي 

يف أغلبها غري مرتكزة إل العلميّة والعقالنيّة، فكان من الطبيعّي أن ال يستثني صّناع التنوير العلمّي الغريب وحركة الّنهضة وقادتهم هناك 

من إخضاع ميدان القيم أيضاً للمعايري العلميّة، وبخاّصة أّن الفكر الدينّي املسيحي يف الغرب مل يقدر عىل تقديم صورة معقولة وعلميّة 

عن اإلميان واألخالق ميكن للعامل املنطقّي أن يعتربها حقالً آخر للتفكري والتعّقلن غري أّن الفكر الدينّي اإلسالمّي فيه الطاقات الالفتة 

يف تقديم صورة عمليّة عن النظام األخالقّي عليه فاقتصار العمل اإلسالمّي يف توجيه النقد إل املنهجيّة الغربيّة يف العلوم االجتامعيّة أو 

غريها، باعتبارها فاقدة للبعد القيمّي والتقييمي، واملعيارّي هو أمر ال يفي بالغرض، وال يصنع بديالً. يبدو يل أّن الغربيني أنفسهم قد التفتوا 

إل إشكالية القيم وأهّميّتها وكذلك إل إشكاليات تعميم املنهاجيّة البحثية  املعتمدة يف العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة عىل العلوم اإلنسانيّة. 

إذاً فالحاجة امللّحة اليوم هو الذهاب إل تقديم البديل اإلسالمّي.

املعرفيّة  املنهجية  لتوحيد  املعارض  االتجاه  للتعرف عىل  أيضاً   Feigl,M. Reading in the philosophy of scice, P.528:أنظر

وأدوات صناعة العلم يف الحقل الطبيعي واإلنسايّن أنظر:

  Natanson,M.)ed( philosophy of the social SscinceA.Reader.,  op,cit.,p.186.

[3[- Logical Sciences

]]]- ونَْفٍس وَما سوَّاَها، فَأَلَهَمَها فُجورََها وتَْقَواَها، قَْد أَفْلََح َمن َزكَّاَها، وقَْد َخاب َمن َدّساَها.)سورة الّشمس، اآلية 6-9 (. علينا أن نفهم 

كلّها  وآثارها  تكوينها  وعنارص  والتزكية  والتقوى  والفجور  الفالح  مفهوم  الواسع،عليه،فإّن  اإلجتامعّي  النطاق  اآليات ضمن  هذه  معاين 

تتمظهر يف األبعاد الفرديّة واإلجتامعيّة.

]5]-  دّراز، محّمد عبد الله: دستور األخالق يف القرآن، ترجمة: عبد الصبور شاهني، ج]، ص6].
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 وهذا هو ما يدفعنا لنؤكّد االنسجام املطلق الطبيعّي بني اإلنسان وهذه القيم األخالقيّة يف الفكر 

اإلسالمّي؛ مام يجعل من عمليّة العوملة للّنظام األخالقّي القيمّي اإلسالمّي أمرًا ميسوًرا لو اتّبعنا 

هذا املبدأ، وإل جانب الرباهني الّنّصية الداخلية للّدين قمنا بأبحاث واقعيّة تثبت هذا االنسجام 

الذايت بني منظومة القيم اإلسالميّة وطبيعة اإلنسان.

هنا، وباملناسبة، ينبغي ذكر أهّميّة دور األخالق وقيمها يف الفكر اإلسالمي؛ ليكون الفارق بني 

العلامنيّة  الحضارة  وبني  األساس،  وموقعيّة  املركزيّة  املكانَة  األخالق  منح  اإلسالمي يف  التوّجه 

الّتي تستبعدها عن مسارات املعرفة والتطبيق نهائيًّا؛ باعتبارها قضايا شخصيًّة ال توصف بالعلميّة، 

املعرفة  املستوعَب ملناهج  والّشامل  الّصحيح  الفهَم  إّن  الحياتيّة!.  األنظمة  منطقيّة  تؤثّر يف  فال 

اإلسالميّة ومضامينها يف ضوء مرجعيّة القرآن الكريم، يكشف حقيقَة أّن األخالق يف الفكر اإلسالمّي 

أكرث أهّميًّة من الّنظام الفقهّي وبرامج الحياة، وبالتّايل متقّدمة عليها.

و من جهة أخرى، نستطيع الجزم بأّن أصوَل األخالق والقيم هي أساس الفقه والفلسفة الحقيقيّة 

للرشيعة؛ ألّن الفقيه ميارس االجتهاد لفهم ما ينبغي فعله عىل املَُكلَّف وصوالً إل تنجيز مواصفات 

معيّنة يف نفس اإلنسان؛ أي، تحقيق األخالق]]] يف داخل اإلنسان، وتقديم مبدأ تهذيب الّنفس عىل 

تنمية الخارج، وترشيد العمل. نالحُظ أّن العبادات كلّها تهدف إل تهذيب النفس وتزكيتها، وإّن 

فلسفة بعثة األنبياء وإنزال الكتب السامويّة يف األساس هي ترجع إل الرتقّي بالطبع اإلنساين]2] 

ونفسه إل مستوى الخالفة اإللهيّة، وتظهري األسامء والصفات اإللهيّة، وتجسيدها يف النفس.

أّن  وهي  هاّمة  نقطة  تأكيد  ينبغي  القيم،  دور  مركزية  عىل  اإلسالميّة  الّشواهد  بعض  ذكر  قبل 

الغربيني الذين قتلوا قيمة القيم، وأقصوها عن مدار املعرفة، ومن ثّم الحياة نهائيًّا، يتحّدثون بكرثٍة 

]]]- فيام تابعت من األبحاث األخالقية اإلسالميّة الحديثة الحظت أّن النقاش الذي أىت به الدكتور محّمد دّراز  يف الفصل األّول من كتابه 

تحت عنوان ]النظرية األخالقية يف اإلسالم[ )باب اإللزام(، ومن ثّم بحثه عن تشّكل حالة املسؤوليّة الداخليّة والخارجيّة؛ باعتبارها مثرة 

حالة اإللزام، هو من أغنى األبحاث يف ما يتّصل ببناء الجوهر األخالقي اإلسالمي عىل زرع الدافع النفيّس، وتكوين اإللزام املبني عىل 

التقوى. أنصح  املتابع لهذه املباحث مراجعة هذه الصفحات من الكتاب.

] -[2لََقد اَرَْسلْنا رَُسلَنا ِبالْبَيِّناِت واَنْزَلْنا َمَعُهم الِْكتاَب والْميزاَن لِيَُقوَم الّناُس ِبالِْقْسط، سورة، اآلية 25.

كَام اَرَْسلْنا فيُكْم رَسوال ِمْنُكم يَتْلُوا َعلَيُْكم آياتِنا وِيَزكّيُكم ويَُعلُِّمُكُم الِْكتاَب والِْحكَمَة وِيَعلُِّمُكْم ما لَم تَُكونُوا تَْعلَُمون. سورة البقرة، اآلية ]5].

ُهَو الَّذى بََعَث ىِف االُميِّنّيَ رَُسوال ِمْنُهم يَتْلُوا َعلَيِْهْم آياتِِه ويَُزكّيِهْم ويَُعلُِّمُهُم الِْكتاَب والِْحكَمَة واِْن كانوا ِمْن قَبُْل لَِفى َضالل ُمِبني. سورة 

الجمعة، اآلية 2.

 .يَأُْمرُُهم ِبالَْمْعُروِف َويَْنَهاُهْم َعِن الُْمنَكِر َويُِحلُّ لَُهُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرُِّم َعلَيِْهُم الَْخبَآئَِث َويََضُع َعْنُهْم إِرْصَُهْم َواألَْغالََل الَِّتي كَانَْت َعلَيِْهْم

سورة األعراف، اآلية 57].

كَتاٌب اَنْزَلْناُه اِلَيَْك لِتُْخِرَج الّناَس ِمَن الظُّلاُمِت اَِل النُّوِر ِباِْذِن َربِِّهْم اِل رِصاِط الَْعزيِز الَْحميد. سورة ابراهيم، اآلية ].

وعرشات اآليات الواضحات األخرى الّتي تتحّدث عن املناخ القيمّي والفضاء األخالقّي باعتباره الفلسفة الحقيقيّة لترشيع الدين وإرسال 

الرّسل وإنزال الكتب.
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عن فلسفة األخالق وكذلك فلسفة الدين؛ وهكذا بسبب أّن هذه املقوالت ال ميكن درس مضامينها 

وأحكامها للسبب نفسه، ولكن يرون من الرضوري أن يسلّطوا الضوء عىل أسسها الكليّة الخارجة 

عن مسائلها وموضوعاتها الداخلية.

الدينيّة  والقيم  الّدين  هذا  مضامني  بعلميّة  يعرتفون  ال  الغربيّة  املعرفيّة  الفلسفات  رّواد  إّن 

املشاعر  ضمَن  لها  واضعني  املعرفيّة،  مناهجهم  خصائص  خالل  من  ذلك  يؤكّدون  ومنطقيّتها، 

واألحاسيس وأحيانًا أدوات نفسيّة يلتجئ إليها اإلنسان كآليّة طبيعيّة نفسيّة للحامية]]]. عليه، فإنّهم 

يدرسون يف الجامعات فلسفة األخالق وفلسفة الّدين وفلسفة الوحي وهكذا! والذي يثري الغرابة 

عىل  املعرفة  صناعة  منهجيّة  يف  العلامنيّة  املعادلة  نغرّي  أن  من  فبدالً  املسلمني  نحن  واألسف، 

فلسفة  إل  والدين  األخالق  فلسفة  دراسة  من  الوجهة  فنحّول  وصياغتها  املسألة  صناعة  أساس 

الحياة االجتامعية األخالقيّة، ودرس خصائص املجتمع القائم عىل القيم واألخالق الدينيّة، وقعنا 

يف فّخهم املنهجّي، وصارت أنظمتنا ونخبنا أسى مناهجهم ومسائلهم.

التأسيس النظري لألخالق الديني�ة:
وساحات  والّدين  األخالق  بني  تفاعل  الّنظري ملنهجيّة  التّأسيس  أجل  من  أكيدة  مثة رضورة 

الحياة كلّها. قام فالسفة الغرب بإسقاط منهجيّتهم املعرفيّة الرّافضة للقيم واألخالق، لتكون جزًءا 

من املنظومة املعرفيّة اإلنسانيّة، ونحن علينا أن نخوض معركة نثبت من خاللها عالقة القيم يف 

خالل  من  األرض،  عىل  الفطري  واإلنساين  الرّشيد  اإللهي  الواقع  وتحقيق  األرض،  استعامر]2] 

هذه  بني  املنهجيّة  النظاميّة  العالقة  يف  أيًضا  مناهجنا  يف  عنها  املسكوت  الخيوط  عن  الكشف 

القيم األخالقيّة وبني كّل مفردات العيش ومخطّطات الحياة، ال أن نخوض معركة إثبات الوجود 

اإللهّي وإقامة الرباهني عىل أّن القيم اإلسالميّة هي ميكن أن تُطرح إل جانب القيم الغربيّة! ينبغي 

طاقاتنا  جّر  نسبيًّا يف  نجحت  الغرب  والدينيّة يف  الفلسفيّة  النَُّخب  أنَّ  وهي:  املالحظة  هذه  ذكر 

اإلسالميّة إل جامعاتهم؛ لِتصدير املسائل الفلسفيّة الدينيّة أو الفلسفيّة األخالقيّة القيميّة إل عمق 

أنظمتنا، ومدارسنا، وجامعاتنا، بل حوزاتنا العلميّة، يف حني أّن مسائلهم التي شيّدوا عليها رصوَح 

]]]- هذا هو الّرأي الغالب والتفسري السائد بني فالسفة نفس الدين وعلامئه ملا هم يسّمونه الظاهرة الدينيّة وفقاً للتفسري الفلسفّي النفيّس 

الدينّي. وبعضهم رغم أنهم يؤكّدون أهّميّة وبل حيويّة الّدين لحامية الّنفس ولكّنهم يرّصون عىل أنّه أمر متافيزيقّي ال ميكن القول بأنّه 

حقيقة، ولكّنهم يرون يف االعتقاد به منفعة نفسيّة للمتديّن به وللمعتنق له!

رِْض َواْستَْعَمرَكُْم  ُه ُهَو أَنَْشأَكُْم ِمَن األَْ وَد أََخاُهْم َصالًِحا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا اللََّه َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغرْيُ ]2]-  إشارة إل اآلية الرشيفة : َوإَِل مثَُ

ِفيَها فَاْستَْغِفُروُه ثُمَّ تُوبُوا إِلَيِْه إِنَّ َريبِّ قَِريٌب سورة هود – ]6.
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التجربة  النص اإلسالمي، ودالالت  بنية  بالخصائص نفسها يف  الفلسفات ال مرّبر لوجودها  هذه 

املعصومة، والتطبيق النبوّي واملعصوم لها.

إنّه من بديهيّات مضامني ديننا وواضحاتها أن نعترب األخالق والقيم أساَس صعود الحضارات 

أو سقوطها، وتقلّبات الثقافات واملجتمعات. وواجب العلامء املسلمني أن مييطوا اللثام عن هذه 

العالقات ويفرّسوا األوارص املعرفيّة واملنطقيّة فيها.]]] واألهّم من نقاش املنهج وتبيني الرضورة 

العلوم  عرض  يتّم  منهجيّة،  عنارَص  إل  القيم  تحّول  أمكن  لو  ما  وأيًضا  فيها  القيم  مقام  لتحديد 

اإلنسانيّة عليها؛ وهذه خطوة جبّارة، ولكّنني متأكّد من أّن األنظمة الرتبوية واالقتصاديّة والسياسية 

الخطرية  املآزق واألزمات  الغربية وصلت إل هذه  الحضارة  والثقافيّة عموًما وبشكل محّدد يف 

بسبب خلّوها من القيم والتربير األخالقّي وتداعيات علمنة اإلنسان وعقله قبل املجتمع وأنظمته.

وظهورها،  وجودها،  يف  تتأثّر  واألقوام  األمم  فإّن  بالتحديد،  والقرآيّن  اإلسالمّي  املنطلق  من 

وتطّورها، وفتورها، وضعفها، وخلودها أو سقوطها، تأثّرًا مبارًشا وقويًّا بنوعيّة تفاعلها وتعاملها مع 

القيم واألخالق واملناحي البنيوية املتّصلة باملسائل األساسيّة حول اإلنسان، والتاريخ، والّدين، 

والثقافة، والقيم، والعالقة اإلنسانية اإللهيّة وما يشبهها.]2]

أشار ابن خلدون يف مقّدمته إل مراحل خمس، متّر عليها الحضارات من البدء إل الختم:

جاهدت  َعصبيّة  أصحاب  الّناس  من  مجموعة  إّن  حيث:  والنشأة.  القيام  طور  األّول:  الطّور 

وقاتلت حتى حصلت عىل امللك تجد أنّهم يف املرحلة األول مجتمعني؛ ألّن امللك حصل لهم 

جميًعا؛ فبينهم تعاون، وتضافر، وتالحم.

]]]- رغَم أهّميّة تنظيم القيم اإلسالميّة وبالتحديد يف ضوء الدرس القرآين، إال أنّنا ال نرى يف أعامل العلامء املسلمني مرشوعاً شاماًل 

جامعاً عن الرشيعة األخالقية من القرآن، كام يؤكّد هذه الحقيقة، الدكتور محّمد دّراز – رحمه الله - يف عمله الخالد : دستور األخالق يف 

القرآن، م.س، ج]، ص8، من املقّدمة.

]2]-  تشري إل هذه الحقيقة يف عالقة مصري األمم والحضارات باملسألة األخالقيّة، مجموعة كبرية جّداً من اآليات، وأغلبها هي تندرج 

ضمن آيات الّسنن االجتامعيّة. من جملة هذه اآليات ميكن اإلشارة إل:

إّن الله ال يُغرّي ما بقوم حتّى يغرّيوا ما بأنفسهم. )سورة الرعد، اآلية]](، يبدو يل من فهمي لآلية، أّن مآل األمم واألقوام ومصري هام 

مرتبط مبا يف أنفسهم وليس مبا يف خارج أنفسهم باألساس. عليه، فإّن التغيري الحقيقّي تبدأ جولته الحقيقيّة من النفس وما تتّسم به من 

أخالقيّات وقيم.

َولََقْد أَْهلَْكَنا الُْقرُوَن ِمن قَبْلُِكْم لاَمَّ ظَلَُمواْ َوَجاءتُْهْم رُُسلُُهم ِبالْبَيَِّناِت َوَما كَانُواْ لِيُؤِْمُنواْ كََذلَِك نَْجزِي الَْقْوَم الُْمْجرِِمنَي. سورة يونس، اآلية 2].

َولََقْد آتَيَْنا ُموىَس الِْكتَاَب ِمن بَْعِد َما أَْهلَْكَنا الُْقُروَن اأْلُوَل بََصائَِر لِلنَّاِس َوُهًدى َورَْحَمًة ََّعلَُّهْم َتََذكَُّروَن. سورة القصص، اآلية 3].

اَمَواِت َوال يِف  ٍء يِف السَّ ًة َوَما كَاَن اللَُّه لِيُْعِجزَُه ِمْن يَشْ أََولَْم يَِسريُوا يِف اأْلَرِْض فَيَْنظُُروا كَيَْف كَاَن َعاِقبَُة الَِّذيَنِمْن قَبْلِِهْم وَكَانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ

اأْلَرِْض إِنَُّه كَاَن َعلِيامً قَِديراً . سورة الفاطر، اآلية ]].

رْنَاَها تَْدِمرياً. سورة اإلساء، اآلية 6]. َوإَِذا أَرَْدنَاأَن نُّْهلَِك قَْريًَة أََمرْنَا ُمرْتَِفيَهافََفَسُقواْ ِفيَها فََحّق ََعلَيَْها الَْقْوُل فََدمَّ
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الطّور الثاين: هو ما يسّميه طور االستبداد واالستئثار بالسلطة والسلطان.

الطّور الثالث: طور الفراغ والدعة؛ لتحصيل مثرات امللك.

الطّور الرابع: طور الخنوع واملساملة والتقليد للسابقني، بحيث »يقول اإلنسان إن ما كان عليه 

آباؤه وأجداده هو السليم«.

وء، وإبعاد الصالحني الناصحني]]]. الطور الخامس: هو اإلساف، والتبذير، واصطناع قُرَناء السُّ

كام تالحظون أّن األطوار الخمسة التي تنتهي يف آخر املطاف إل انهيار الدولة وسقوط الحضارة 

كلّها تأيت من املأزق األخالقّي والتخلّف القيمّي. التفتوا إل مفردات: االستبداد، واالستئثار بالسلطة 

للسابقني،  والتقليد  واملساملة،  والخنوع،  امللك،  مثرات  لتحصيل  والّدعة  والفراغ  والسلطان، 

واصطناع  والتّبذير،  واإلساف،  الّسليم،  هو  وأجداده  آباؤه  عليه  كان  ما  إّن  اإلنساُن  يقول  بحيث: 

قُرَناء الّسوء، وإبعاد الّصالحني الّناصحني؛ هي كلامت تحيك االنهيار الخلقّي والسقوط األخالقّي 

بجميع تجلّيّاته يف السلطة والدولة. عليه، فإّن الحضارات واألمم يف الرؤية الخلدونيّة يف أطواره 

الخمسة للحضارات والدول تسقط بسقوطهم األخالقي. ومُيكننا القول رصيًحا إّن هذه األوصاف 

كلاّم تأّخرت حاالت وقوعها؛ كلاّم تأّخر االنهيار.

 وهذه القراءة الخلدونيّة يف كيفيّة االنهيار الحضارّي وبعض تعابري عبد الرحمن يف مقّدمته، 

أثارت احتجاجات من بعض املحلّلني بأّن ابن خلدون يقول بحتميّة االنهيار وال إراديّته يف األمم، 

غري أنّنا بوضوح رأينا أّن ابن خلدون يتحّدث عن ظروف موضوعيّة إراديّة يف مصري األمم والدول 

والحضارات، فإن سعت لعدم الوقوع يف تلك الظروف الال أخالقيّة والال قيميّة؛ سيتأخر ما ترَتَّب 

عليها من سقوط الحضارة. وأغلب الظّن، أّن مركزيّة السبب األخالقّي والقيمّي يف انهيار الحضارات 

يف فكر ابن خلدون أثّر بقّوة يف أفكار رّواد النظريّات الحضاريّة. ومن جملة هؤالء الذين رصّحوا 

ترقّيًا  وتدمريًا،  تعزيزًا  الحضارات  مصري  يف  واألَْحَسم  األقوى  السبب  هو  األخالقّي  التاليش  بأّن 

وتالشيًا هو أرنولد توينبي املؤّرخ الربيطايّن الشهري؛ حيُث يعتقد توينبي أّن موَت الحضارات ليس 

عن  واالستجابة]2]  بالتّحّدي  املعروفة  نظريّته  مؤرّشات  بعض  يف  ويقول  منه،  مفّر  ال  حتميًا  أمرًا 

الحضارات: 

]]]-- املقّدمة )لتاريخ ابن خلدون(، الفصل السابع عرش)يف أطوار الّدولة(، ص 72].

]2]-  الّنجم، زياد عبدالكريم: توينبي ونظريّته.. التحّدي واالستجابة، الحضارة اإلسالميّة منوذجاً، الهيئة العاّمة السوريّة للكتاب، ]]20. كان 

من الرضورّي أن أنّوه إل أنّني يف توضيح فكرة التحّدي واالستجابة الحضارية ألرنولد باألساس عّولت عىل هذا املصدر الهاّم واملفيد.
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إّن الحضارة إذا تغلّبت عىل التّحدي، ميكن أن متيض يف الطّريق من جديد، وميكن أن تنسحب 

وتعود مرّة ثانية، أو ميكن أن تتجّمد إل أن يشاء الله لها الحياة أو الّسكون أو املوت؛ ولكّن املوت 

ليس حتميًا]]].

التحّدي  نظريّة  هو  الحضارات  عن  أرنولد  قاله  ما  أشهر  أّن  تعرفوا  أن  ينفعكم  قد  باملناسبة 

واالستجابة، بالنسبة له فإّن الحضارات تقوم وتصعد استجابًة لتحّديات ُمَعيّنة؛ سواء أكانت ماّديّة أم 

اجتامعيّة. ويف تحليله، أّن الحضارة، عندما تصل إل مرحلة تعجز فيها عن االستجابة للتحّديات 

الّتي تجابهها، فإنّها تدخل يف مرحلة االنهيار، لكّن سؤاالً كبريًا يطرح نفَسه هنا بقّوة، أال وهو: ما 

الّذي يجعل حضارًة تعجز عن االستجابة للتّحّديات؟

يف رأي أرنولد توينبي، أّن السبب األساس لهذا العجز عن االستجابة هو عندما تفقد الحضارة 

قّوتها األخالقيّة والقيميّة والّروحيّة؛ أي عندما تشهد انهياًرا قيميًا وأخالقيًّا ودينيًّا. يف تحليل توينبي 

إّن هذا االنهيار القيمّي واألخالقّي والدينّي يقود إل الجمود وإل العجز عن االبتكار والتجديد 

واإلبداع، ومن ثّم العجز عن مواجهة التّحّديات. حني يحدث هذا تشهد األّمة أو الحضارة ما يسّميه 

توينبي رشخ يف الّروح يقود إل موت القدرة الّروحيّة واألخالقيّة عىل اإلبداع والتجديد ومجابهة 

التحّديات.

تأثّره  يقّسم مراحل تطّور الحضارات إل خمس مراحل. ونالحظ  بناء عىل نظريّته هذه،  وهو 

الّشديد هنا بالتّقسيم الّذي قّدمه ابن خلدون يف مقّدمته:

 ] - مرحلة امليالد والنشأة.

2 - مرحلة االزدهار والتوّسع الرسيع. 

3 - مرحلة الجمود والعجز عن التّطّور واإلبداع والتجديد. 

] - مرحلة االنحالل والتدهور األخالقّي. 

5 - مرحلة الّسقوط واإلنهيار. 

إًذا، جوهر نظريّة توينبي يقوم عىل أّن األمم والحضارات متوت أساًسا بسبب عوامل داخليّة. 

ويف القلب من هذه العوامل الداخليّة انهيار القيم والقّوة األخالقيّة. ولقد لّخص هو بنفسه القضيّة 

]]]-  توينبي، أرنولد: الفكر التاريخّي عند اإلغريق، ترجمة: ملعي املطيعي، ط 3، القاهرة، الهيئة املرصية العاّمة للكتاب، 990] م، ص]].
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ا، عندما قال: الحضارات ال متوت قتالً، وإمّنا متوت انتحاًرا]]]. برّمتها يف عبارة بليغة حقًّ

الخصوصيّة  إنسايّن وفطرّي، وهذه  لها طابع  الطبيعيّة  القيم  أّن  أخرى نالحظ  هذا، ومن جهة 

هي الّتي تؤّهلها لتلعب دوًرا إنقاذيًّا للحضارات. وأغلب الظّن، أّن السعي ألنسنة القيم]2] اإلسالميّة 

اإللهيّة وَعْقلََنتها ستنفعنا أكرث بكثري من أن نحاول أَْسلََمة القيم القامئة والتامس النصوص اإلسالميّة 

لها؛ ألّن اإلسالم حقيقة إلهيّة نازلة من الّسامء عرب الوحي إل اإلنسان واألرض. عليه، يف الحقيقة 

نحو  ويتعّقلها  حياته،  ويُدركها يف  اإلنساُن  ليعيها  قابلًة  فباتت  تنزّلت،  الربّانيّة  الوحيانية  القيم  إّن 

تطبيقها. فال ميكن ألّي حقيقة دينيّة أن تتحّقق عىل األرض إالّ إذا صارت ماّم يصطاده اإلنسان 

بفهمه وعقله، ُمدركًا أنّها نزلت لتحقيق مصالحه. 

ويف ضوء ذلك، فبدالً من أن ننقل املنهجيّة القيميّة الغربيّة إل داخل عقولنا ومجتمعاتنا، ومن 

ثّم نسعى إلضفاء الغطاء الرشعي اإلسالمّي عليها - وهي أصالً نشأت يف ظروف حضاريّة وثقافية 

ومجتمعيّة متباينة مع أوضاعنا - ثّم نسّمي عملنا هذا باألَْسلََمة! علينا أن نعيد صياغة نظامنا القيمّي 

دعوها  نفسه  الوقت  ويف  رشيعتنا،  مقاصد  مع  واملتالمئة  الدينيّة،  الفلسفيّة  مبادئنا  مع  املتطابق 

لتكون عمليّة يف منتهى املرونة وغلبة البعد اإلنساين املوضوعّي ورامية إل معالجة الحياة وواقع 

اإلنسان والعامل املعارص.

غري أنّنا نستطيع القول جزًما، إنّه من املمكن أن نفّكر يف استحضار القيم اإلسالميّة مبواصفاتها 

وخصائصها التي سنذكر بعضها بعد قليل إل خضّم الحياة املتفاقمة اليوم، وندرس خيوَط العالقة 

مع  منهجيّاتها  اندمجت  لو  اإلنسانيّة  العلوم  أّن  البحثيّة  باألدلّة  ونثبت  والواقع،  العقل  وبني  بينها 

الواقع  النتائج عىل  يُراد يف منظوماتنا املعرفيّة اإلسالميّة؛ ستكون  الّذي  األخالق والقيم باملعنى 

ا.  كبرية جدًّ

ُعد  عليه، فعندئٍذ ستشهد املجتمعات املعارصة منوذًجا آخر للتنمية والتطّور الحضارّي يف الصُّ

كافّة، دون أن تستمّر الكوارث هذه عىل الحياة. وهذا هو ما أسّميه هنا بعمليّة تَْخليق الواقع وأَنَْسَنة 

األخالق اإلسالمية. وكلتا املهّمتني لهام أهّميّة بالغة؛ ألّن الواقع اليوم غرُي أخالقّي أو غري متخلّق، 

واالعوجاجات  واالنحرافات  التلّوثات  من  وتهذيبها  النفس  تنمية  عن  يبحث  ال  اليوم  واإلنسان 

املدّمرة والساحقة. 

]]]- زياد عبد الكريم النجم، تويبني ونظريته...التحّدي واالستجابة، م.س، ص]3.

[2[- Humanization of Values.
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بناًء عليه، فيجب العمل عىل جعل املسار الواقعي للحياة مساًرا متخلًّقا.

الدرس  ألّن  عندنا؛  األخالق  علم  يف  حقيقيًّا  تطويرًا  هناك  أّن  نشعر  ال  ثانية،  جهة  من  ولكّننا 

الجاّد، وال يقع فيه يشء  العلمّي  األخالقّي الحوزوّي مثالً، درس ال يخضع العتبارات االجتهاد 

يُذكر من اإلبداع والتطوير يف مفاهيمه ونظامه املعريّف؛ ليصبح درًسا يُعالج حياة اإلنسان املعارص، 

ويسعى لتخفيف آالمه من التداعيات واالنهيارات املتنّوعة يف املجتمعات الحديثة.

يف الحقيقة، إّن الدرس األخالقّي اإلسالمّي؛ ليُصبح درًسا جادًّا قادرًا عىل التأثري يف حياتنا اليوميّة، 

ينبغي له أن يلقى شيئًا ماّم يحظى به الّدرس الفقهي من االهتامم والرتكيز. واملطلوب أن تتداخل 

ا عرصيًّا  املسألة األخالقيّة مع إشكاليات املعرفة والعيش والواقع، وأن يتحّول هذا الحقُل سؤاالً ملحًّ

حسَب تعبري الّدكتور طه عبدالرّحمن الفيلسوف املغريّب يف كتابه الهاّم »سؤال األخالق«. 

تكون  أن  لتصلح  الكثري  ينقصها  بعض مصادرنا  املوجودة يف  التقليديّة  بالطريقة  األخالق  إّن 

النبيل  الغرض  بهذا  تفي  والعرض  التفسري  ومنهجيّة  األخالقيّة  مضاميننا  وليست  العمليّة،  أساس 

القيميّة اإلسالميّة صالحة إلقحامها يف عمليّة صياغة املعرفة  الهاّم. من هنا، وليك تكون املواّد 

واالجتامعّي  الفردي  اإلنسايّن  السلوك  أساس  لتُْعترَب  مالمئة  تكون  أن  وألجِل  منهجيّة،  بطريقة 

الشامل، يجب القيام بتطويرها، والكشف عن مقاصدها، وتفسريها تفسريًا عرصيًّا، وإعادة صياغة 

مسائلها وتنظيمها من جديد؛ من منطلق املسائل املعارصة؛ وطبيعة متطلّبات الزمان واملكان.

 كام أّن تطّورات هائلة ينبغي لها أن تقع يف نََسق العالقة بينها وبني غريها من الحقول املعرفيّة 

الدينيّة، كالفقه بكّل شعبه الفردية واالجتامعيّة، العباديّة والسياسيّة، وغريها، أيًضا يف عالقتها مع 

يتّم  أن  لوال  معجزة  تحدث  أن  اإلسالميّة  القيم  من  التوّخي  ميكن  ال  ألنّه  والعقيدة؛  الكالم  علم 

َهيَْكلَتها وإعادة بنائها وفًقا ملسائل عرصنا. وال مُيكن أن نتوقّع منها معالجَة أَزَماتنا قبل أن ترجع 

القيم هذه عىل  الطبيعيّة داخل املنظومة املعرفيّة اإلسالمية. كيف مُيكننا أن نعرض  إل مكانتها 

العامل وهي يف داخل املنهجيّة اإلسالميّة أيًضا )مع األسف كام يف مناهج الغربيني( علم األخالق 

غريب ومهّمش؟

أليس من املرشوع أن نتساءل، كيف أّن فرًعا فقهيًّا يستنفد الطّاقة الهائلة من املجتهد املسلم 

الوصول  الجبّارة يف  الجهود  ومستنفًدا  والتّحقيق  الّنظر  أدوات  كّل  مستخدًما  وبحثًا  وتنقيبًا  درًسا 

إل الحكم الرشعّي، ولكّن األخالق، رغم أنّها ينبغي أن يُعرتف بها غايًة للفقه نفسه، وفلسفًة لِبَعثة 

الحوزات  واالجتهاديّة يف  املنهجيّة  بالطّريقة  درسها  يتّم  ال  أنّها  غري  نعلم جميًعا،  كام   النبّي
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الحكم  تفسري  إل  الحاجة  أليست  الدينيّة؟  الفروع  يف  االجتهاد  حكر  إل  الّداعي  وما  العلميّة؟ 

الرشعّي هو سبّب توسيع رقعة العمل اإلجتهادي الفقهي يف الظروف املستجدة واملستحدثات؟ 

وهل نشّك يف أّن إشكاليّات العامل اليوم وأزمات إنسان عرص الّنهضة والتقنيات وتعقيداته، واقع 

يف مستنقع الفساد األخالقّي والفقر اإلميايّن والروحايّن أكرث من أي موضوع آخر؟ يبدو يل أنّنا ال 

نزال مرتّددين يف أّن األخالق يف أهّميّتها وتأثريها متقّدمة عىل الفقه. وأّن األخري هو أساس لِتحقيق 

األّول، وال قيمة له لوال يكون ضمَن نطاق تهذيب النفس، وتربية الباطن، وتوسيع الفضائل.

إًذا، نقول برصاحٍة كاملٍة: إّن الظروف هذه تقتيض أن نعلم بدقّة علميّة واجتهاديّة أيًضا دوَر القيم 

بُل العلميّة للتعامل  واألخالق يف الترشيع اإلسالمّي بطريقٍة منهجيٍّة أّوالً، ومن ثّم نتعرّف عىل السُّ

الطبيعّي العلمّي مع األبعاد الواقعيّة العقليّة اإلنسانيّة يف الحياة.

وأنظمة  الواقع  ساحات  يف  اإلسالميّة  والقيم  األخالق  تفعيل  إّن  للقول:  هنا  التّأكيد  يصّح  و 

الحياة تستدعي إعادة بناء االجتهاد اإلسالمّي أّواًل؛ ألّن مشكلة تهميش األخالق يف العمليّة الفقهيّة 

األخالق  فال  العمليّة  هذه  إل  نبادر  ولوال  منه.  بّد  أمر ال  أيًضا  الفقه  وتَخليُق  ُمؤكّد  أمر  التقليديّة 

تحقيق  عىل  قادًرا  سيكون  الفقه  وال  الهامش،  يف  وستظّل  الرشيعة  بّوابة  من  حياتنا  يف  ستدخل 

أهداف أبوابه وأحكامه تكليًفا ووضًعا]]].

األّوليّة  التنظريات  العلامء املعارصين يف وضع  بعُض  الحمد- نجح  -ولله   ويف ضوء ذلك، 

ا يطرح نفسه هنا وهو: هل الفقه  يف الّسياسة اإلسالميّة وتطّور الفقه السيايّس، إاّل أّن سؤاالً ُملحًّ

السيايّس الّذي قمنا باملقاربة نحوه، فيه العنارص القيميّة األخالقية الكافية ضامنًا ألخالقيّة التجربة 

السياسيّة الّدينيّة وحتى ال تقع التجربة السياسية الدينيّة يف ضوء الثورات العربية املباركة هذه يف 

أزمات التجربة الغربية نفسها الفاقدة للمرشوعيّة األخالقيّة والقيميّة؟

 أقول هذا أليّن أشعر أحيانًا أّن العقل اإلسالمّي السيايّس املعارص يهتّم بالجانب الحضارّي 

واألسباب املاّديّة أكرث بكثري بالجانب األخالقّي والقيمّي للتجربة اإلسالميّة، وهذا بالفعل مخيف 

السياسة  نافذة  من  الدين  وتقرأ  األخالق،  من  أكرث  السياسة  تفهم  مسلمة  أجيال  تربية  نالحظ  أن 

فحسب، مع أّن الفلسفة الحقيقيّة للحضارة والدولة يف الفكر اإلسالمّي ترجع إل بسط العدالة، 

]]]- أعني هنا، رضورة العمل عىل إعادة َمْوقََعة األخالق يف األحكام التكليفيّة ولزوم اعتبار القضايا األخالقيّة ضمن الفقه، ألنّها متثّل من 

أسس التكليف والسلوك اإلنساين، شأنه شأن العمل الجوارحي،  وألّن مجرّد كون عمل هو من أعامل الجوانح ليس مرّبراً كافياً إلقصاءه من 

الفقه اإلسالمّي، أيضاً يجب أن تكون األخالق مؤثّرة يف األحكام الوضعيّة أحياناً، فعىل سبيل املثال يف صّحة العبادات ال يجوز استبعاد 

األخالق؛ باعتبارها شأناً غري فقهّي، واقتصار الفقه يف الدرس يف الصّحة باملعنى الجوارحي! وليس القلبّي الجوانحّي.
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ونرش القيم، وتوطيد األخالق يف النفوس، كام أّن النبّي الكريم أُرسَل ليُتَّمَم مكارم األخالق. 

وأّي قيمة للسياسة اإلسالميّة لو ال يكون أخالقّي املضمون، وقيميَّ املحتوى، وربّاينَّ املقصد؟

اخلصائص العاّمة للّنظام األخاليّق القييّم البديل يف اإلسالم:
متباينة  بل  أنّنا نالحظ عدًدا كبريًا من املدارس واملذاهب األخالقيّة وفلسفات مختلفة،  رغَم 

أحيانًا، غري أنّنا يف الوقت نفسه ومن خالل دراسة مقارنة يف املبادئ الّنظريّة الفلسفيّة بني الفكر 

األخالقّي اإلسالمّي ومصادره، وأدوات تقييمه، وَمْعرَيَته، وكذلك نوعيّة اإللزامات األخالقيّة فيه، 

نجد أّن املدرسة األخالقيّة اإلسالميّة تتّسم بسامت وصفات ُمَعيَّنة متيّزها عن غريها.

هذه امليّزات الدينيّة تتغّذى من اختالف تفسري الوحي اإللهي والفلسفة اإلسالميّة للّه، ولإلنسان 

ونفسه، وللمعرفة ومنهجيّتها، وللمجتمع وطبيعة أنظمته وأجهزته، وهي وليدة املعنى الّذي يعتمدون 

عليه للحياة والوجود. 

األخالقيّة  املدرسة  بني  واضحة  فوارق  إحداث  يف  ساهمت  جميعها  العنارص  فهذه  عليه، 

أصالة  أو  أصالة املصلحة]2]،  أو  اللّذة]]]،  أصالة  املتأّسسة عىل  املدارس  من  اإلسالميّة، وغريها 

الواقع]3]، أو أصالة الفرد، أو أصالة املجتمع، أو أصالة الحّس والتجربة، وهكذا بإمكاين أن أؤكّد، 

أنّنا منلك ِبَعَدد الفلسفات البرشيّة كلّها، مدارَس ومذاهَب وتفاسرَي أخالقيّة، فبالتايل، أنظمًة أخالقية 

هنا، وباختصار شديد نستعرض بعض هذه الخصائص:

املقاصد التوحيديّة اإللهيّة]]] والتعايل الوجودّي أساس النظام القيمّي يف اإلسالم:

من أعظم ما ابتليت به الحضارة الغربيّة واملفاهيم القيميّة فيها أنّها ليست لها ُوجهة غري ماّديّة 

وال ترتكز إالّ عىل املقاصد املاّديّة، والّتي ترجع يف آخر املطاف إل الغرائز اإلنسانيّة؛ ألّن الفكر 

.)HedonismMoral( نظريّة اللّذة األخالقيّة -[[[

)Moral Pragmatism(2]- الرباجامتية األخالقيّة[

.)Moral Realism( 3]- الواقعيّة األخالقيّة[

]]]- يف الفكر اإلسالمّي تحظى كلمة التوحيد مبركزية مطلقة يف جميع مناحي اإلسالم، وفلسفات الّنظر،  وأنظمة العمل. بدأت هذهالقيمة 

)التوحيد( من خالل آيات التوحيد يف القرآن الكريم، وهي تربو عىل  أكرث من ألفي آية من محكامت القرآن تُلّمح إل هذا املبدأ الرّكن 

مبارشًة أو غري مبارشة. يف ضوء ذلك، فإّن التوحيد اعتقاداً وتطبيقاً يف أرض الواقع، هو مبثابة عمود اإلسالم واإلميان وركنهام. بدأ الرّسول 

تُفلحوا>. الله  إالّ  إله  قائالً: <قولوا ال  املحوريّة   القيمة  بالتأكيد عىل هذه  األصنام  والجهل، وعبادة  الرّشك  مواجهة  ِحراكَه يف  الكريم 

تجعل  تالحظون  كام  وهي  بريوت(  العريب،  الرتاث  إحياء  ط3،ت983]م،دار  ص:302،  األنوار،،ج8]،  بحار  باقر،  محمد  )املجليس، 

من مبدأ التوحيد النظري العقدي والسلويك العمّل، حيث الحجر األساس وصخرة الزاوية يف جميع أبعاد الفكر الدينّي وبالذات البعد 

األخالقي القيمّي؛ ألنّه هو التوحيد يحّول املنظومة األخالقيّة إل مرقاة عروج النفس اإلنساين نحو الله والّذوبان فيه واألنصهار املطلق 

بينه وبني الله املطلق الالمتناهي.
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الرتبوّي واالجتامعّي ال يعرتف بالخري والرّش إاّل ضمَن املنظومة الحّسيّة الرباجامتيّة. 

بناًء عىل ذلك، فإّن القيمة ال تتّسم بالوجهة واملقصد املتعايل عن الحياة املاّديّة.

 إل هنا فإّن األمر طبيعّي بالنظر إل الفلسفة الوضعيّة يف الغرب )وفيام بعد يف أغلب األنظمة 

األخالقّي  الّنظام  ألّن  بكثري؛  هذا  من  أعمق  أبعاد  لها  املشكلة  أّن  غري  العامل(  يف  االجتامعيّة 

الّشخّص لن يقدر عىل التحّكم بالوضع االجتامعّي ولن تساهم بقّوة يف ضبط السلوك االجتامعّي 

والسيايّس. عليه، فينترش يف املجتمع النزعُة املاكيافيليّة التربيريّة الرباجامتيّة. فال يفّكر أّي نظام 

يف  واألخالقيّة  القيميّة  تعزيز  إل  تهدف  مخطّطات  أو  سياسات  انتهاج  يف  واجتامعّي  سيايّس 

السلوك اإلنسايّن الفردّي أو االجتامعّي.

والقيمة عندهم أمر حيّسّ ماّدّي نسبّي، ويف حال القبول بوجود مستوى معنّي من القيم األخالقيّة 

غري املاّديّة إاّل أنّها ال ترتبط مببادئ علياء يف منظومتهم املعرفيّة والعلميّة، ومن ناحية أخرى فإنّها 

التوّجه  يُضعف  ما  وهو  املجتمع،  املاّديّة يف  الوضعيّة  األنظمة  مركزيّة  أثر  الحياة عىل  تذبل يف 

الدينّي املسيحّي أيًضا، كام أّن التناقضات القامئة بني القيم الدينيّة واملنهجيات الوضعيّة من جهة 

بني  فََجوات خطرية  أحدَث  ثانية،  جهة  من  املسيحّي  الفكر  بها يف  املعرتف  العلامنيّة  وتكريس 

النظامني فانهارت منظومة القيم املتعالية )املرتابطة مع التفسري الدينّي املسيحّي للقيم( يف رصاع 

القيم املاديّة والدينيّة.

ولكّن املقاصد اإللهيّة هي املستوى األعىل يف تحفيز اإلنسان نحو العمل، وهي األساس يف 

تشكيل السلوك ومنحها الخصائص. إنّنا يف الفهم اإلسالمّي نسري نحو الله واملقصد هو اللقاء معه، 

أيًضا إّن ألفاظًا مثل: وجه الله، سبيل الله، لله، يف الله، االحتساب عند الله، رىض الله، قربًة إل 

ا كلّها تتحّدث عن رضورة تحديد وجهة العمل اإلنسايّن.  الله، وما إل ذلك من مفردات كثرية جدًّ

والّنصوص  القرآنيّة  اآليات  يف  نالحظه  أمر  وهو  اإلسالميّة.  القيم  يف  ومحسوم  ثابت  مبدأ  وهذا 

الروائيّة بكثافة:

.[[[ادّلِيَن ُ َ ُمْلًِصا لَّ نَزْلَا إَِلَْك الِْكَتاَب بِاْلَّقِ فَاْعُبِد اللَّ
َ
إِنَّا أ

.[2[ادّلِيَن ُ َ ُمْلًِصا لَّ ْعُبَد اللَّ
َ
ْن أ

َ
ِمرُْت أ

ُ
قُْل إِّنِ أ

]]]- سورة الزّمر، اآلية2.

]2]- سورة الزّمر، اآلية 0].
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.[[[َرب الَْعلَِمنَي ِ قُْل إِنَّ صالىت ونُسِك وحمَْياى وَمَماىت للَّ
بِْغ َربًّا وُهَو َرب لّكِ ىْشٍء وال تَْكِسب لكُّ َنْفٍس إاِل َعلَيَها وال تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر 

َ
ِ أ  َغرَي اللَّ

َ
قُْل أ

.[2[رِْجُعكْم َفُينَّبُِئكم بَِما ُكنُتْم فِيهِ ختَْتلُِفوَن ْخَرى ُثمَّ إىِل َرّبِكم مَّ
ُ
أ

َما  ِ َواِسَعٌة إِنَّ رُْض اللَّ
َ
نَْيا َحَسَنٌة َوأ ْحَسُنوا ِف َهِذهِ ادلُّ

َ
ِيَن أ ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا َربَُّكْم لِلَّ قُْل يَا ِعَبادِ الَّ

.[3[ْجَرُهم بَِغرْيِ ِحَساٍب
َ
ابُِروَن أ يَُوفَّ الصَّ

ََذ الَلُّ إِبَْراهِيَم 
ّ
َة إِبَْراهِيَم َحنِيفاً َواخَت

ّ
َبَع ِملَ

ّ
ِ َوُهَو حُمِْسٌن َواَت

ّ
ْسلََم وَْجَهُه لِلَ

َ
ْن أ

ّ
ْحَسُن دِيناً ِمَم

َ
َوَمْن أ
.[[[َخلِياًل

فَلَْيْعَمْل  َما إِلَُهُكْم إَِلٌ َواِحٌد َفَمن َكَن يَرُْجو لَِقاء َرّبِهِ  نَّ
َ
نَا بََشٌ ّمِثْلُُكْم يُوَح إىَِلَّ أ

َ
َما أ قُْل إِنَّ

.[5[ًَحدا
َ
َعَماًل َصاِلاً َواَل يُْشِْك بِعَِباَدةِ َرّبِهِ أ

نُفِسُكْم َذلُِكْم َخرْيٌ لَُّكْم إِن 
َ
ْمَوالُِكْم َوأ

َ
ِ بِأ ِ َورَُسوِلِ َوُتَاهُِدوَن ِف َسبِيِل اللَّ تُْؤِمُنوَن بِاللَّ

.[6[ُكنُتْم َتْعلَُموَن
ْجُرُهْم ِعنَد َرّبِِهْم 

َ
َُّهْم أ ًذى ل

َ
نَفُقواُ َمّناً َواَل أ

َ
ْمَوالَُهْم ِف َسبِيِل الّلِ ُثمَّ اَل يُتْبُِعوَن َماأ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ الَّ

.[7[َواَل َخوٌْفَعلَيِْهْم َواَل ُهْم َيَْزنُوَن
.[8[ِْطَعُموُهْم لِوَْجهِ اللَّ َيْعُنوَن َطلَب رَِضا اللَّ َوالُْقْرَبة إَِلْه

َ
َما ُنْطعِمُكْم إَِذا ُهْم أ إِنَّ

التدبّر يف هذه اآليات وهي قليل من كثري، يفتح آفاقًا واسعة أمامنا لنعَي كيف أّن النوايا والقصد 

إّن  الحقيقة،  آثار جسيمة. يف  العمل وما يرتتّب عليه من  نوعيّة  العامل، ويف  ستؤثّر يف شخصيّة 

األعامل بقدر بُعِد مقاصدها وُعلُّو هّمة فاعلها، ستكون يف الواقع وتتجّسد يف الحياة. وإّن األعامل 

تتّسم بسامت القصد الّذي وراءها. ومن الطبيعّي أاّل يبلغ العمل املاّدي مع مقاصد حّسيّة دنيويّة 

محدودة، كلَّ َمَدياته، وال يقدر عىل أن يستنفد كلَّ طاقات اإلنسان؛ ألّن املرء يف الغالب، يبذل 

]]]- سورة األنعام، اآلية 62].

]2]- سورةاألنعام، اآلية ]6].

]3]- سورة الزّمر، اآلية]].

]]]- سورة الّنساء، اآلية 25].

]5]- سورة الكهف، اآلية 0]].

]6]- سورة الصّف، اآلية ]].

]7]- سورة البقرة، اآلية 262.

]8]- سورة اإلنسان، اآلية 9.
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املطلُق  أو  الله  كان  إن  العمل،  مقام  يرتفع  النيّة  فبقدر  النيّة.  مع  وبالتناسب  العزمية  بقدر  جهَده 

الّنهايَئ ورضاه  القصَد  واملبتغى وهو  الهدَف  هو  والجالليّة  الجامليّة  الصفات  املتعايل صاحُب 

هو األصَل، فال بّد للعمل أن يأيت بأقىص ما ميكن أن مينحه الفاعل من جهد وطاقة وأن الّنجاح 

فيه يقوى. وإّن املقاصد اآلنيّة املاّديّة العاجلة لن تفرز إالّ ما يصلح لالستهالك يف األمد القريب. 

بعيدة  القصديّة املتعالية ليست عنارص  القيم ومن جملتها هذه  إّن  إًذا،  بنوعيّة عالية.  ولن تحظى 

عن الواقع واألمر املوضوعّي. وهو عىل خالف املنهجيّة الغربيّة التي استبعدت القيم باعتبارها 

خصائص الشخص وغري فّعال يف بنية العمل االجتامعّي أو مصري األمور. والقصديّة اإللهيّة يف 

َما  اِلْمِرٍئ  َا  َوإِنَّ ِبالنِّيَِّة،  اأْلَْعاَمُل  َا  ]إِنَّ  :األكرم النبي  فيه  يقول  مستوًى  يصل  اإلسالمّي  الفكر 

نََوى[]]]. أي أّن قيمة اإلنسان هي بقدر ما ينويه وليس بقدر ما يصدر منه من أفعال. قيمُة اإلنساِن يف 

فعل قلبه ال يف عمل أركانه وجوارحه.

بناًء عليه، فإّن النيّة الحسنة واإلخالص لله يف العمل ليس حسنة تنفع املؤمنني يف يوم القيامة 

فحسب، وإمّنا عنرص أساس سيساهم بقّوة يف تعزيز العمل ورفع مستوى نوعيّته يف الدنيا أيًضا. 

النوايا  أبعاده وجوانبه من خالل تحسني  كّل  اإلنسايّن يف  الواقع  نعّزز  أن  علينا  ذلك،  ويف ضوء 

ومتتني املقاصد وتوجيهها نحو آفاق غري ماّديّة بحتة.

 والقيم التي تتفاعل مع النفس والضمري أّوالً هي عامل حاسم يف طبيعة الحياة التي يصنعها 

يف  اإلنسانية  املعرفة  أركان  ومن  االجتامعّي  الفعل  مقّومات  من  تكون  أن  ينبغي  وهي  اإلنسان. 

جميع األنظمة البرشية.

من هنا، يجب االلتفات إل أهّميّة أن يعيش اإلنسان ذكر املعاد واملوت]2]؛ ألنّه أمر يُحدث يف 

النفس اعتداالً يف الحياة]3]، ومينعه من أن يَطغى]]] ويفجر]5] فيسحق نفسه ويُهلَك محيطَه أو يقع 

ا الِْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إَِل اللَِّه َورَُسولِِه فَِهْجرَتُُه إَِل  ْعامَُل ِبالنِّيَِّة، َوإمِنََّ ا األَْ ]]]- النّص الكامل للحديث النبوّي الرشيف : »إمِنََّ

ُجَها فَِهْجرَتُُه إَِل َما َهاَجَر إِلَيِْه«. اللَِّه َورَُسولِِه، َوَمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إَِل ُدنْيَا يُِصيبَُها أَْو اْمَرأٍَة يَتَزَوَّ

نيا. سورة القصص، اآلية 77. اَر اآلِْخرََة َوال تَْنَس نَصيبََك ِمن الدُّ ] -[2َوابْتَغِ ِفيامَ آتَاَك اللَُّه الدَّ

]3]- ُوصف املوت يف بعض الّروايات النبويّة الرشيفة بهادم اللذات،ألّن ذكر املوت يقتل الشهوة الجامحة ويضبط جيشانها وغليانها 

الحياة وضبط  أّن ذكر املوت واملعاد من أهّم أسباب االعتدال يف  القيمّي اإلسالمّي  النظام  ويجعلها تحت سيطرة اإلنسان. لذلك يف 

جموح النفس وتخفيف االندفاع نحو موبقات األفعال من السلوكيات املدّمرة والرّذائل عىل مستوى الفرد أو املجتمع أو الدولة والحضارة.

]]]- إّن اإِلنْساَن لَيَطْغى أْن رآه اْستَْغنى. سورة العلق، اآليتان 6و7.

نَْساُن لَِيْفُجَر أََماَمُه، يَْسأَُل أَيَّاَن يَْوُم الِْقَياَمِة. سورة القيامة، اآلية 6. اآلية الكرمية تدلّنا عىل النتيجة الكارثّية لنسيان املوت أو  ] -[5بَْل يُِريُد اإلِْ

إنكار القيامة.و من ثّم الرغبة الجامحة والنزعة الالمتناهية وإزالة جميع القيود واملوانع من أمامه،ليفعل ما يشاء دون مانع ورادع. عليه، فإّن 

ذكر القيامة سُيَقّيد اإلنسان ويضبط سلوكه. لذلك نؤكّد دوماً أّن القيم يف الفكر اإلسالمّي هي تضبط اإلنسان وتنهى عن الفحشاء واملنكر، 

وتخّفف الفلتان والتحلُّل الخلقي والفساد اإلجتامعّي.
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فريسة الشهوات]]] وهي أساس عدد كبري من االضطرابات النفسيّة واالجتامعيّة. كام أنّه من الثابت 

يف الفكر اإلسالمي، أّن اإلنساَن الّذاكر للموت هو أقّل خطرًا عىل نفسه ومن حوله وما يحيط به، 

وإّن اإلنسان املتذكّر ليوم الحساب والذي يرى أّن ما يفعله من ذرّة خري أو من ذرّة رّش فإنّه سيلقاه 

يوم الحساب، وأنّه مسؤول أمام رّب العاملني ملا يصدر منه وإنّه تعال يكتب ما يفعل وآثار أفعاله.

اإلنسان  اإللهيّة يف حركات  والوجهة  النيّة  وصدق  الحقيقّي،  والزهد  التقوى  أّن  املؤكّد  ومن 

التأثري  إّن  للمجتمع.  إفسادّي وساحق  أّي عمل  منع  بل  عرقلة  ا يف  فّعاالً جدًّ واملجتمع سيكون 

الباطن عن خراب املجتمع وفساد االقتصاد، وهالك اإلنسان هو  السرية وسالمة  الردعّي لحسن 

تأثري محسوم وحتمّي تّم اختباره يف أرض الواقع. علاًم أنّه مل تندلع حرب يف أّي نقطة يف العامل 

وأغلب  حقيقيّة.  إلهيّة  مقاصد  وصاحب  وطاهر  زاهد  إنسان  يد  عىل  التاريخ  من  حقبة  أّي  ويف 

الحروب املدّمرة يف القرون املاضية اندلعت عىل أثر شهوة يف السلطة، أو رغبة يف املال أو نزعة 

شيطانيّة نحو إسقاط اآلخر وَسْحقه.

أّن اإلسالم  القيمّي اإلسالمي، لوجدنا  الفكر األخالقّي والنظام  بنية  يف الحقيقة، لو نظرنا إل 

يف مرشوعه اإلصالحي يكرّس مبدأ حاكميّة األخالق عىل امليادين األخرى. ما يعني أّن تخليق 

غياب  يف  يتحّقق  أن  ميكن  ال  وهذا  الرشيعة.  مقاصد  بني  األسمى  الهدف  هو  والفرد  املجتمع 

الطبيعة  الكّم وإمّنا من قضايا تخّص  ليس من مقوالت  الرتشيد األخالقّي  والنيّة؛ ألّن  اإلخالص 

بالقيم  النفس  وتحلية  والتزكية  التهذيب  الحقيقّي عرب  التشّخص  يبلغ  أمر  وهو  اإلنسايّن  والباطن 

واألخالق.

وباختصار، ميكننا القول إّن املقصد التوحيدّي سيوّجه اإلنسان يف نظام أخالقّي منسجم تنتهي 

جميع أبعاده إل الله الواحد القّهار. وهي ميّزة هائلة الدالالت تنقذ النظام الوجودي البرشي وحياته 

الفردية واالجتامعية من أن تقع فريسة مصالح األرباب املتفرقني! ألّن املنظامت الّتي ال تتمركز حول 

محور موّحد ستتحول إل عنرص تدمري من الداخل يوًما ما من خالل تكاثر التناقضات والتباينات. 

اُر *  َقهَّ
ْ
وَِحُد ال

ْ
ِم اهلُل ال

َ
وَن َخرْيٌ أ

ُ
ق َتَفرِّ ْرَباٌب مُّ

َ
ْجِن َءأ ـِٰحَبِ السِّ َص ـٰ ولعّل اآلية تشري إل هذا املعنى: يَ

ُْكُم  ٍن إِِن الْ ـٰ َط
ْ
َُ بَِها ِمن ُسل نَزَل اهلل

َ
آ أ نُتْم وَءابَآُؤُكم  مَّ

َ
ْيُتُموَهآ أ ْسَمآًء َسمَّ

َ
َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه إآِل أ

]]]- جاء يف أمايل الطويس، ج]، ص27. هذا الحديث وهو دليل ما قلناه من أّن ذكر املوت ضابط للنزعات ومتحّكم بالشهوات: يف 

كتاب أمري املؤمنني إىل محمد بن أيب بكر وأهل مرص، قال: وأكرثوا ذكر املوت عندما تُنازعكم إليه أنفُسكم من الّشهوات، وكفى 

باملوت واعظاً؛ وكان رسول الله كثرياً ما يُومي أصحابَه ِبِذكر املوت، فيقول: أكرثوا ذكَر املوِت، فإنّه هادُم اللّذات، حائل بينكم وبني 

الشهوات.
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.[[[ُموَن
َ
 َيْعل

َ
َثَ انلَّاِس ل

ْ
ك

َ
ـِٰكنَّ أ َقيُِّم َولَ

ْ
يُن ال  َتْعُبُدوٓا إآِل إِيَّاهُ َذلَِك ادلِّ

َّ
ل

َ
َمَر أ

َ
 هلل أ

َّ
إِل

.[2[ثرِيًا
َ
ا ك

ً
 فِيِه اْختِلَف

ْ
وََجُدوا

َ
ْو َكَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اهللِ ل

َ
ُقْرآَن َول

ْ
لَ َيَتَدبَُّروَن ال

َ
ف
َ
واآلية : أ

هذه اآليات وعرشات من أمثالها تؤّسس ملركزية الله سبحانه وتعال يف التوّجه املقصدي يف 

األخالق، أي ليس يجب أن يكون املقصد هو غري ماّدّي وغري ذايتّ، بل ينبغي أن يكون املقصد 

هو الله بإخالص دون أن يكون ألي يشء آخر أّي مدخليّة )رِشْكيّة( يف العبادة والقصد، أي، يجب 

أن يكون اإلنسان مخلًصا له يف حياته. هنا تقع اآلثار الهائلة عىل هذا التوّجه نحو الله]3]، والفرار 

اآلثار  وإّن هذه  به،  الرشك  عليه وحده، ورفض  والتوكّل  إليه]6]،  االنقطاع  به]5]،  إليه]]]، واالستعاذة 

ستنعكس عىل نوعيّة سلوك اإلنسان ومقاومته أمام األهواء ومامنعته من أن يقع يف سلوكيّات غري 

أخالقيّة ومعاكسة للقيم؛ ألّن مصدر اإللزام هو الله تعال وألّن النفس اإلنسانيّة ستنتفع من جرّاء 

هذا اإلخالص لله أكرث من أّي مثار ماّديّة يف الفلسفات املاّديّة.

أرقى نظريات اإللزام )obligation( وأكرثها فّعاليّة يف الردع وتكريس املسؤوليّة:

يف  والتعّهد  اإللزام  مركزيّة  بل  أهّميّة  هو  الدينّي  األخالقّي  الفكر  يف  ا  جدًّ الهاّمة  القضايا  من 

عىل  الباطنيّة  والقدرة  النفس  من  تنشأ  والقدرة  الحالة  هذه  ولكّن  والقانونيّة،  الحقوقيّة  املنظومة 

االرتداع واالمتناع قبل أن يتحّقق تحت وطأة القانون والرشطة من الخارج.

مع أّن األنظمة واملذاهب األخالقيّة جميًعا؛ تستند يف نهاية األمر إل فكرة اإللزام وحسب قول 

الدكتور دّراز]7]:

]]]- سور يوسف، اآلية 39.

]2]- سورة النساء، اآلية 82.

ُق َوالَْمْغرُِب فَأَيَْنامَ تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اللِّهِإنَّ اللَّه َواِسٌع َعلِيٌم. سورة البقرة ن اآلية 5]]. ] -[3َولِلِّه الَْمرْشِ

اَمَواِت َواألَرَْضَحِنيفاً َوَما أَنَاْ ِمَن الُْمرْشِكنَِي. سورة األنعام، اآلية 79. ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي فَطََر السَّ إِينِّ َوجَّ

ٍء َهالٌِك إاِلَّ َوْجَهُه لَُه الُْحْكُم َوإِلَيِْه تُرَْجُعوَن. سورة القصص، اآلية 88. َواَل تَْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو كُلُّيَشْ

]]]- فَِفرُّوا إَِل اللَِّه إِينِّ لَُكْم ِمْنُه نَِذيٌر ُمِبنٌي  َوال تَْجَعلُوا َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر إِينِّ لَُكْم ِمْنُه نَِذيٌر ُمِبنٌي. سورة الذاريات، اآلية 50.

 .قُل أعوُذ ِبربِّ الناس، َملِِك الناس، إلِه الّناس، ِمن رّش الَوْسواِس الخّناِس، الّذي يَُوسِوس يف ُصدور الناِس من الِجّنة والّناس -[5[

جميع آيات سورة الناس. يف الواقع إّن اآليات الباهرات هذه تدفع باإلنسان املَُهّدد واملتعرّض ملخاطر ثالث: ما يُعالَج باالستعاذة بربوبيّة 

الله وما يُعالج ويُدفع باالستعاذة مبالكيّة الله وما يُدفع ويعالج باالستعاذة بألوهيّة الله؛ وهي محاور ثالثة يتعّر ض لها اإلنسان يف حياته 

كلّها. ومن الطبيعيّة أن تكون هذه املحاور هي أساس تكوين الرذائل اإلنسانيّة، حيث انّنا نالحظ أّن سورة موجزة بهذا الحجم تعيذنا بالله 

وإل الله من رشور  الوسوسة والنزعات السلبيّة. إذنن أّن السورة هذه تدلّنا عىل التوحيد كمصدر أساس يف التخلّص من النزعة وامليل 

الشديد نحو االنهيارات الُخلُقيّة والتحلّل القيمّي.

]6]-  )إِلَِهي َهْب يِل كَامََل االنِْقطَاِع إِلَيَْك وأَنِْر أَبَْصاَر قُلُوِبَنا ِبِضيَاِء نَظَرَِها إِلَيَْك َحتَّى تَْخرَِق أَبَْصاُر الُْقلُوِب ُحُجَب النُّوِر فَتَِصَل إَِل َمْعِدِن 

الَْعظََمِة وتَِصرَي أَْرَواُحَنا ُمَعلََّقًة ِبِعزِّ قُْدِسَك(. فقرات من املناجاة الشعبانيّة املعروفة.

]7]- محّمد دّراز، دستور األخالق يف القرآن، مصدر سابق، ص ]2.
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»وهو القاعدة األساسيّة واملدار، والعنرص النووي الّذي يدور حوله كّل نظام أخالقّي، وبدونه 

ال معنى لجوهر الحكمة العمليّة ذاته وفناء ماهيّتها، ذلك أنّه إذا مل يكن هناك إلزام فلن تكون هناك 

أّي مسؤوليّة، وإذا عدمت املسؤوليّة، فال ميكن أن تعود العدالة؛ وحينئٍذ تتفىّش الفوىض، ويفسد 

النظام، وتعّم الَهَمجيّة، ال يف مجال الواقع فحسب، بل يف مجال القانون أيًضا، وطبًقا ملا يُسّمى 

باملبدأ األخالقّي«]]].

والغريب، أن يسعى البعض لطرح فكرة أخالقيّة أو نظام قيمّي بال إلزام! مع أّن النظام األخالقّي 

والقيمّي لو يخلو من أّي إلزام فهو يناقض نفسه وال ميكن أن يشّكل يف اإلنسان عامل ردٍع عىل 

اإلطالق. لكّنه وبغّض النظر عن أصل اإللزام وهو األساس يف إيجاب روح املسؤوليّة والشعور به 

أمام اآلخر وبل أمام النفس وأمام الله، غري أّن هذه اإللزاميّة النفسيّة قد تتحّول يف بعض مراتبه إل 

التصنيف الثاليّث املعروف للّنفس: اللّوامة، واملطمئّنة، األّمارة؛ وهي كلّها تنشأ عن وجود شعور 

داخّل يف اإلنسان تجاه الخري والرّش سواء كان هناك قوانني وروادع ونواهي وأوامر خارجيّة أم ال. 

فهناك عرشات اآليات تؤكّد هذه الحقيقة بأّن اإلنسان كائن مختار، فيأخذ الحق أو يذره عن وعي 

ومعرفة وشعور وإرادة. 

وذاته  نفسه  يُحّقق  أنّه  يعني  اإلسالمّي  الفكر  يف  أخالقّي  قيمّي  بفعل  اإلنسان  فقيام  وعليه، 

ويتحرّك ضمن عنارص االنسجام مع نفسه، كام أّن ارتكاب السوء يأيت مناقًضا للنفس وفاعله يشعر 

أنّه يعادي ويخاصم ذاته وينقلب عليها، لذلك ينشأ حالة وخز الضمري ولوم الذات )اللّوامة(، يف 

بعض الحاالت وهي أقوى حالة الرّدع واملنع لإلنسان؛ ألّن أثر الواعظ النفيس أقوى من الناصح 

نوعيّته  وإمّنا  اإللزام هذا،  تواجد  األساسيّة هي  امليزة  ليس  إًذا،  مثالً.  القانوين  والرادع  الخارجي 

الفّعالة واملتميّزة عن مفهوم اإللزام يف املدارس األخالقيّة األخرى]2]. 

[[[- Moral Principle

]2]- ضيق املجال ال يسمح لتناول وتفسري الخصائص األخرى، ولكّني أسدها عناوين دون أّي توضيح، أماًل يف أن تُتاح فرصة لتحريرها 

يف النصف الثاين من املقال يف املستقبل إن شاء الله تعال، وهي:

ـ الوسطية واالعتدال.

ـ الشمولية يف حدود الواقع.

ـ الشمولية يف أبعاد اإلنسان.

ـ منطق الحوار والتعامل والتفاعل اإليجايب بينها وغريها.

ـ العقالنية واحرتام منطق األسباب والعلل الطبيعية للظواهر.

ـ املنظوموية والجهاز التوحيدي يف املفاهيم.

ـ الفطرية اإلنسانية أساس الترشيع القيمي.

ـ علميّة القيم اإلسالمية ومنطقيّتها املعرفيّة.

ـ قابليّة الترشيع والتقنني، وإمكانيّة التّحويل إل مبادئ الواقعية اإلسالمّي



سؤال التنمية في فكر مالك بن نبي

مالمح رؤية إسالمّية شاملة لقضايا التخّلف احلضاري

[[[
أحمد إدعلي]*[

  شّكل املفّكر الجزائري الراحل مالك بن نبي ظاهرة مفارقة يف الفكر العريب واإلسالمي 
خالل القرن العرشين املنرصم. فقد أخذ بسبيل التنظري لإلحياء اإلسالمي الحديث يف مقابل 

نقد البنية املعرفية للغرب مبجمل مكوناتها الفلسفية والفكرية والسياسية. ولذا فهو مل يكتِف 

بوصف أحوال املجتمعات اإلسالمية وأسباب تخلفها، بل أقام صلة وطيدة بني نظرية التأخر 

والسلوك االستعامري الذي مارسته الكولونيالية األوروبية واألمريكية عىل مدى أجيال متعاقبة.

يف  التنمية  أطروحة  عىل  وتجيب  والتأخر،  التقدم  جدليات  تأصيل  تحاول  الدراسة  هذه 

منظومة بن نبي الفكرية.

املحرر

تشكو املجتمعات اإلسالميّة من انحطاٍط حضاريٍّ مزمٍن مل تنجح يف االنفكاك من آساره. هذه 

االنتكاسة الحضاريّة، تتعاضد مع مشكلة استعصاء االستئناف الحضاري؛ بسبب تراكم األعطاب 

ملاذا  سؤال  لطرح  النهضة  عرص  مفكرو  انربى  ولنئ  الحضاريّة.  بالدورة  الّصلة  النقطاع  املغّذية 

زوايا  يف  أنفسهم  حرصوا  فإنّهم  مختلفٍة،  مبقارباٍت  متوسلني  املسلمون،  وتخلّف  الغرب  تقدم 

ضيّقة، إما بانغالقهم يف خدر املايض وكيل املديح ألمجاد التاريخ، أو قصور منهجهم يف التغيري؛ 

املأساة  لفهم علل  املانعة  والكالمية  والذرية  الكميّة  الّنزعات  ثوريّة وغلبة  فائض حامسة  بسبب 

اإلسالميّة. وباملثل، مل يحد بعض رّواد حركة اإلصالح والحداثيني عن منزعهم. إنّهم مبراهنتهم 

عىل منطق التكديس، واحتضانهم لألفكار املقتبسة املميتة، وبتعلّقهم الصنمي مبا بدا لهم حتميّة 

االختيار بني الرأسامليّة واالشرتاكيّة، وبانهجاسهم املفرط بفكرة أّن املال قوام الّنشاط االقتصادي، 

*ـ  باحث وأستاذ العلوم السياسية ـ جامعة ابن طفيل ـ اململكة املغربية.
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أخطؤوا الطريق للجواب عن سؤال كيف يتم تحويل الجمود الحضاري إل ديناميّة تؤّمن اإلقالع؟ 

لقد أثبتت الخربة التاريخية محدوديّة فاعليّة »الثقافة األثرية« االنتكاسيّة، وكيف إّن الدول العربية 

الّنمو يف البالد الغربية، فشلت يف  واإلسالمية بتعلّقها بوثنياٍت جديدٍة ومساعيها ملحاكاة مناذج 

كسب رهان التنمية الشاملة.

من هذا املنطلق، تحاول الورقة طرح استفهام: كيف شّخص مالك بن نبي مظاهر االنحطاط 

الحضاري ومعيقات الّنهضة االقتصاديّة للمجتمعات اإلسالميّة؟ وماهي املسالك التي عبّدها من 

أجل تنشيط الديناميات املعطّلة وتحقيق اإلقالع االقتصادي؟ ويف العالقة مع ذلك، تستفهم عن 

متظهرات فرادة منهجه وراهنيّة فكره؟   

عام،  بشكل  الحضاري  التخلّف  إشكاليّة  لطرح  مسعاه  يف  نبي،  بن  مالك  أّن  الورقة  تفرتض 

مالمسة  يف  براعته  عكستها  متفرّدًة  حضاريًة  رؤيًة  بلور  خاص،  بشكل  االقتصادي  والتخلف 

الحضارة،  لنواميس  العميق  وفهمه  الحضاري،  لالنحسار  املركّبة  واألبعاد  املختلفة  التمظهرات 

ومهاراته التحليليّة واملنهجيّة يف تعبيد مسالك االنتهاض الحضاري، وتجاوز مظاهر قصور مناهج 

بن  مالك  أبان  لقد  الحضارة.  بطريق  اإلسالمية  املجتمعات  وقدرته عىل وصل  ورؤاهم،  األوائل 

نبي عن انهجاس كبري بتغيري الواقع املوبوء للمجتمعات اإلسالميّة، وعنايته الفائقة مبنهجيّة صنع 

مصريها. وقد شّدد، متأثّرًا بابن خلدون، عىل أهميّة مدخل التنمية االقتصادية يف تحقيق النهضة. 

فاالقتصاد يعّد مناط قّوة الدول، بل و»تجسياًم للحضارة«]]]. 

املجتمعات  منها  تشكو  الذي  التنمية  ملآزق  حضاريٍّة  رؤيٍة  مالمح  لعرض  إذن  الورقة  تسعى 

العربية واإلسالمية، وتحليل كيف شّخص مالك بن نبي مظاهر تخلّف نهضة املجتمعات اإلسالمية 

ومعيقاتها، ورصد طبيعة املسالك التي عبّدها لالنتهاض من حجر العجوزات املرتاكبة واالنعتاق 

من درك التخلّف الذي وقعت فيه يف منحنى الحضارة، وتحقيق نهضٍة حضاريٍة تقطع مع الحضارة 

الشيئيّة التي ترتكن إل منطق التكديس.  

وتتجىّل أهميّة الورقة يف أنّها تتناول جانبًا مهامًّ من مرشوع مفكٍر ذي دربٍة يف معالجة مشكالت 

الحضارة، وتتيح الفرصة للوقوف عىل نوعيّة اإلشكاالت التي أثارها وعمقها يف ما يتّصل بقضايا 

أفكاره،  أّن راهنيّة  اقرتحها ملقاربتها. كام  التي  باملداخل  الحضاري، واإلحاطة  التنمية والتخلّف 

وجّدة طرحه، ومهاراته التحليليّة واملنهجيّة يف استقراء الظواهر وفهمها، وقدرته عىل التشخيص 

]1] - مالك بن نبي: املسلم يف عامل االقتصاد، ال ط، دمشق، دار الفكر، 2000، ص61.
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أسئلة  ثلمة  شامٍخ عرب  فكريٍّ  من رصٍح  ندلف  بأن  تغري  عنارص  والتجاوز،  والرتكيب  والتفكيك 

االقتصادي  التخلف  بتعبريات  اإلمساك  يحاول  تحليل  وصفي  مبنهج  الورقة  وتتوّسل  التنمية. 

خالل  ومن  حضاريّة،  اقتصاديّة  آفاق  صوب  لالنطالق  عقالها  من  التحّرر  ورشوط  والحضاري، 

ذلك، رصد القسامت العامة لفكر مالك بن نبي سيام يف شقه االقتصادي.   

أّواًل: جتليات االحنسار احلضاري للمجتمعات اإلسالمّية 
استحكم الركود الحضاري للمجتمعات اإلسالميّة نتيجة تظافر العلل األول لالنحسار واألسباب 

املحدثة لعرس االستئناف الحضاري]]]. وتتنوع تلك العلل املتفاعلة بني عوامل داخليّة تتمثل يف 

استبطان قابليّة االستعامر بحكم خلل يف العقيدة، وسبب خارجي جّسده االستعامر. فقد شاعت 

يف املجتمعات اإلسالميّة حالة ذهنية انهزاميّة استحكمت يف نفوس األفراد واخرتقت بنية املجتمع، 

فأضعفت مناعته إزاء إرادات االستعامر والهيمنة. ولعّل الخلل العقدي الذي كانت تشكو منه تلك 

من  وزاد  الحضارة  من  رصيدها  قّوض  أصابتها،  التي  والعوادي  املآيس  خضم  يف  املجتمعات، 

قابليتها لالستعامر. إّن عجزها عن تجديد الّصلة بالقرآن الذي يكسب اإلنسان »الفعالية الروحية« 

األفول، وأنعش جرعات  الحضارة ومقام  قعر  بها إل  الحضاري، هوى  البناء  منطلق  التي تشّكل 

سباتها وخمولها. عىل أّن نفسيّة االستسالم والهزمية تلك، علّة أصليّة]2] يرّست إحكام املستعمر 

لقبضته عىل عقول املسلمني ومقّدراتهم وقلوبهم. وقد ساعد هذا العامل الخارجي عىل تعميق 

املجتمعات  فأوغلت  األصليّة،  العلّة  بدورها  تُغّذي  الثانوية  العلّة  أضحت  بحيث  الذهنيّة،  تلك 

اإلسالميّة يف نفق تأّخٍر حضاريٍّ مزمٍن. لقد غدا األفراد خاملني وسلبيني وضعيفي الهّمة، ومنغلقني 

يف الحدود الضيّقة التي رسمها املستعمر. ومل تيرّس موجة االستقالالت الشكلية تحّررها من ربقة 

الرصيد السلبي املغذي لقابليّة االستعامر وألشكال االستعامر الجديدة. هذه العلل، كرّست إذن 

االنحدار الحضاري للمجتمعات اإلسالميّة، وعرّست فرصة تجديد الّصلة بالدورة الحضارية. ومن 

تفكك  واالقتصادية،  والفكرية  والنفسية  االجتامعية  الطبيعة  ذات  الحضاري  االنحسار  متظهرات 

أوصال الشبكة االجتامعية وخطوطها، وانعطاب عوامل األشخاص واألفكار واألشياء، وما ارتبط 

بذلك من هيمنة األشخاص وانحجاب األفكار، واستحكام الّنزعة الشيئيّة ومنطق التكديس. إضافة 

وضعف  واالستحالة،  السهولة  ذهان  بني  الحدي  والتأرجح  الفعاليّة،  وغياب  الذرية  الّنزعة  إل 

]1] - عمران بودقزدام: التجديد يف املرشوع الحضاري عند مالك بن نبي، ال ط، الجزائر، وزارة الثقافة، دار الهدى، 2015، ص 201.

]2] - مالك بن نبي: وجهة العامل اإلسالمي، ترجمة: عبد الصبور شاهني، ال ط، دمشق، دار الفكر، 2002، ص 95.
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أخالق الواجب، والتعامل، والعجز عن توفري الضامنات االجتامعية لألفراد. عىل أّن هذه التعبريات، 

فضاًل عن كونها نتائج ملسبّبات، تتشابك يف إطار ديناميّة تفاعليّة تتحّول يف قلبها مظاهر االنحدار 

يزيد من خطر  نحو  والنتائج عىل  األسباب  فتتناسل  الحضاري،  التخلّف  تغّذي مشكلة  إل علٍل 

االستعصاء الحضاري.

1- تمّزق شبكة العالقات االجتماعّية:
إذا كان املجتمع يوثّق شبكة عالقاته مع انطالق البناء الحضاري متوّساًل بوقود الفكرة الدينيّة، 

فإّن طاقة الدفع تلك قد تفرت، وتخبو جذوة الّروح جراء ما يصيبه من انحطاط بسبب تراخي خيوط 

تلك الشبكة]]]. عىل أّن وهن أنسجة شبكة العالقات االجتامعيّة ومتزّقها، وتفكك أوصال املجتمع 

عىل  مصالحهم  ويؤثرون  أنفسهم،  عىل  األفراد  فينكفئ  الفردانيّة،  نزعة  تغّذي  أعراٌض  ومرضه، 

العدوى إل عوامل  انتقال  العالقات االجتامعيّة، تكمن يف  إّن خطورة ضمور  مصالح املجتمع. 

األفكار واألشياء. فالخلل الذي يُصيب تلك الشبكة، يؤثّر سلبًا عىل فاعليّة األفكار؛ ويفيض إل 

طغيان عامل األشياء؛ فيترّضر املجتمع وتستعر شهوة إرادة السيطرة وينتفي الوفاق االجتامعي]2].

2- احنجاب األفكار البن�اءة وتن�اسل األفكار امليت�ة واملميت�ة:
البّناءة بنظر مالك بن نبي، قّوة دفعٍ وطاقٍة محرّضة عىل اإلنجاز. لذلك، حني  تُشّكل األفكار 

تغرب األفكار اإليجابيّة وتغيب القاعدة الفكريّة التي تكون أساًسا لعمليّة البناء الحضاري، يشيع 

الجهل فترشق األصنام]3]، وتتناسل األفكار امليتة، ويعرس فرز األفكار املميتة]]]، فيفقد املجتمع 

بوصلته وتتعطّل التنمية، ويساء تشخيص مشكالته وتحديد غايته والوسائل املالمئة لبلوغها]5]. فال 

غرو إذا أخطأت املجتمعات اإلسالمية موعدها مع فرصة وصل الرباط بالدورة الحضارية. 

لقد أفرز وضع الفوىض الفكريّة الذي ساد املجتمعات اإلسالمية وضع هجانة مثبطة؛ حيث 

احتضنت مزيًجا من رواسب األفكار امليتة ومستحدثات األفكار املُميتة الوافدة من الغرب. عىل 

]1]- مالك بن نبي: ميالد مجتمع. شبكة العالقات االجتامعية، ترجمة: عبد الصبور شاهني، الط، دمشق، دار الفكر، 1989، ص 42.  

]2]- م.ن، ص 45. 

]3] - مالك بن نبي: رشوط النهضة، ترجمة: عبد الصبور شاهني، ال ط، دمشق، دار الفكر، 1986، ص 28. 

]4] - يقصد مالك بن نبي باألفكار امليتة، تلك التي انسلخت عن الثقافة األصيلة لألمة، فأمست مبثابة جراثيم تنقل العدوى. أما األفكار 

املميتة فعنى بها تلك التي »فقدت هويتها وقيمتها الثقافية بعدما فقدت جذورها التي بقيت يف مكانها يف عاملها الثقايف األصيلـ».

راجع: مالك بن نبي: مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي، ترجمة: بسام بركة وأحمد شعبو، ال ط، الجزائر، دار الفكر، 1992، ص 153 و ص 158.

]5] - مالك بن نبي: تأمالت، ط 5، الجزائر، دار الفكر، 1991، ص 158.
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أّن األفكار امليتة التي تخلقت يف تلك املجتمعات يف انسالخ عن أصولها، غدت بنظره جراثيم 

تنخر جسم املجتمعات، وتُشيع وعيًا يعصب أعني النخبة عن األفكار الحيّة يف الحضارة الغربية 

ويفتح حدقاتها عىل التافه منها]]]. إّن األفكار املنقطعة عن الثقافة اإلسالمية األصيلة، مثلام األفكار 

الوافدة السقيمة التي جرى تلقفها، تغدو بؤرة الاّل فعاليّة ومصدر االستالب يف أبعاده املختلفة. 

رثّة،  لحداثٍة  متلّقٍف  الظالل، وبني  منشد ملاٍض وارف  بالرّتاث،  ينشطر بني مستعصٍم  فاملجتمع 

مستبرش بفتوحاتها، فتضعف مناعته، ويفتقد لنسغ توازنه، وتضعف وشائج بنياته. وعوض أن يغدو 

االختالف عامل إثراء وإخصاب، مييس عامل متزّق وفوىض قيمية، ويُغّذي بالتايل منطق استعصاء 

االنتهاض الحضاري.

 وفضاًل عن ذلك، تُفيض فوىض األفكار وهجانتها إل انعطاب »الوعي املنهجي يف أبعاده 

املعرفيّة واإلجرائيّة واألخالقيّة«، بحيث يتعّذر اإلمساك بسنن التغيري والربط املنطقي بني النتائج 

البناء السليم لشبكة املفاهيم التي تُيرّس فهم الظواهر ولنموذج التحليل الذي  ومسبّباتها؛ ويعرس 

يصل العالقات بني الظواهر وبني الظواهر واملفاهيم. كام ينتفي أثر الفكرة عىل الواقع، ويجري 

تغليب الّرؤى الجزئيّة والتجزيئيّة، ويحصل االنبهار  بظواهر األمور  دون جواهرها]2].

3- هيمنة عالم األشخاص وسلطة األشياء:
حني تتفّكك أوصال املجتمع، وتختّل املوازين بني عوامل األشخاص واألفكار واألشياء، يزداد 

سحر األشياء، فتسيطر عىل اإلنسان. لذلك، تتسّنم األشياء خالل طور االنحطاط الحضاري سلم 

األفكار  وأولويّة  الشهوات،  واستعذاب  األشياء،  قدر  أّن سمّو  التقويم. عىل  معيار  القيم، وتصبح 

متخلّفٍة.  مجتمعاٍت  يف  استهجاٍن  موضع  تصري  ال  أموٌر  الحياة،  مناحي  كّل  غزت  التي  الكميّة 

االنهجاس  عوض  اإلسالميّة  فاملجتمعات  والتبعيّة.  الضحالة  كرّست  تلك،  التكميم  نزعات  إّن 

استهالٍك  آلة  مجرّد  فأصبحت  سلطانها،  تحت  باتت  الّنهضة،  لتحقيق  األشياء  وتسخري  بالّنوعيّة، 

خاملٍة. وباملثل، تُكرّس أولويّة األشخاص عىل األفكار واملبادئ، تواكل املجتمع ودعته، فيقرتن 

الخالص باألشخاص، وليس بالجهد الجامعي. وقد تتم حوصلة انحرافات األشخاص يف رصيد 

املجتمع، وترتهن الفكرة الجيّدة إل الشخص غري املناسب. إّن املجتمعات اإلسالميّة مل تلتقط 

رسالة القرآن املؤكّدة عىل أولويّة الفكرة واملرشوع، وعدم تحويل األشخاص إل أوثان تقدس. 

]1]- مالك بن نبي، مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي، م.س، ص 148 و ص 152. 

]2]- مالك بن نبي، وجهة العامل اإلسالمي، م.س، ص83 وما بعدها.   
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»وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم«]]].

4 - الّنعة الشيئّي�ة ومنطق التكديس:
ال غرابة يف ظّل مجتمعات تنحجب فيها األفكار، ويصري فيها األشخاص أوثانًا تُقّدس، وينغلق 

فيها األشخاص يف سجن األشياء مثلام كان سائًدا يف مجتمعات الجاهليّة، إًذا استحكمت النزعة 

الشيئيّة باعتبارها نزعًة مرضيًّة ال تخاطب سوى أحد أبعاد اإلنسان، املادة دون الروح. ويف العالقة 

األشياء]2]،  تكديس  منطق  إل  الحضاري،  سباتها  خالل  اإلسالمية  املجتمعات  ترتكن  ذلك،  مع 

أّن  والحال  واإلنتاج.  التفكري  من خالل  وليس  واستهالكها،  الغريب  العامل  منتجات  تكديس  عرب 

بعض  بروز  من  التكديس  ظاهرة  مّكنت  ولنئ  تكديس]3].  مجرد  وليست  وبناء،  هندسة  الحضارة 

مظاهر التمّدن يف املجتمعات اإلسالميّة، فإنّها أبعد ما تكون عن الحضارة. بل إّن مالك بن نبي 

التكديس  أمارات خروج املجتمع من عرصه. وتنتقل عدوى  الظاهرة املرضيّة إحدى  يعترب تلك 

لتشمل مختلف مناحي حياة تلك املجتمعات، فتغرق يف دّوامة تكديس إفرازات الحضارة، وتعجز 

عن رتق أفٍق حضاريٍّ ينتشلها من سديم األشياء. ولعّل النخبة املتعلّمة تتحّمل -بنظر مالك بن نبي- 

مسؤوليّة هذا السلوك االنحرايف، بارتكانها إل »السطحيّة الفكريّة يف الّنظر إل حضارة العرص«]]]. 

عىل أّن الحضور الطاغي لنزعة الشيئيّة وداء التجميع]5]، يكشف عطبًا آخر يشكو منه عقل املسلم، 

وهو الّنزعة الذرية؛ حيث تعوزه القدرة عىل تركيب األجزاء واألبعاد املختلفة، وبلورة تصور مؤتلف 

العنارص، وربط األجزاء بالكليات. فال غرو، باستهدائه مبنهج الربغوث، القفز من جزئيّة إل أخرى، 

إذا تناسلت املشاكل وتشابهت، وعجز عن صوغ إجاباٍت فّعالٍة للمعضالت املستفحلة لألّمة.

 5 - غياب الفعالّية: 
تفتقر مجتمعات ما بعد املوحدين للطاقة املحرضة عىل اإلنجاز؛ بسبب مناخ الّدعة املخيّم 

تُعطّل  التي  القدرية  للرؤى  واالستسالم  للفعل،  املستثرية  االجتامعيّة  العالقات  وضمور  عليها، 

األخذ باألسباب. ورغم استعصام املسلمني بعقيدتهم، فإّن أثر العقيدة عىل سلوكاتهم االجتامعيّة 

]1] - سورة آل عمران، اآلية 144.

]2]  - مالك بن نبي، تأمالت، م.س، ص 166.

]3] - مالك بن نبي: فكرة األفريقية- األسيوية يف ضوء مؤمتر باندونغ، ط 8، دمشق، دار الفكر، 2001، ص 84. 

]4] - بشري قاليت: »ظاهرة التكديس عند مالك بن نبي. دراسة يف الفقه الحضاري«، املجلة الثقافية، العدد 70 )2007(، ص 143.  

]5] - حذر املفكر الربيطاين مجتمعه من ذلك الداء الذي اعتربه »أحد أوهام العقلـ».

راجع: العابد ميهوب: » مفهوم التنمية يف فكر مالك بن نبي«، مجلة علوم اإلنسان واملجتمع، العدد 2 )يونيو 2012(، ص 145.
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كان ضعيًفا أو معدوًما. لقد حصل انفصام بني املثل واملبادئ من جهة، والسلوكات الحياتيّة من 

جهة أخرى، وشلّت الفاعليّة االجتامعيّة للعقيدة، واختزلت يف حزمة طقوس ال يتعّدى أثرها أسوار 

املساجد]]]. فاملسلم املعارص، يشكو انفصاًما بينه وبني البيئة الخارجة عىل املسجد]2]. إنّها تخنق 

حّسه األخالقي، فيتأثّر بها عوض أن يؤثّر فيها. 

ولعّل جانبًا كبريًا من املسؤوليّة عىل غياب الفعاليّة يتحّمله القوارض وهدام وسائل املجتمع. 

فالقوارض،  »يقرضون جوهر الحضارة« بدعواتهم لتكسري أغالل الغرائز، فيهدمون الّروح ويحصل 

التاريخ. وهدام وسائل  نشاطه يف  يواصل  الذي يجعل املجتمع  اإليجايب  للتوتر  املدّمر  الخواء 

املجتمع يوّجهون«امللكات املبدعة وجميع الفضائل األخالقية يف املجتمع خارج عامل الوقائع 

والظواهر« ]3].

6- ذهان السهولة واالستحالة:
يتموضع املسلم حني تقوميه لألمور عىل طريف نقيض، االستسهال أو االستحالة. فاالستسهال 

مُيثّل أحد مظاهر التطرّف يف الحكم عىل األشياء. إّن ذهان السهولة يعفي من بذل الجهد وتحري 

العمق، ويورّط يف الضحالة والتسطيح، وسوء تشخيص األسباب املوضوعية للمشكالت، وقلّة 

الهمم.  ويثبّط  العجز  االستحالة  ذهان  يُغّذي  املقابل،  يف  املستقبلية]]].  التحديات  حقيقة  تقدير 

العجز، يقيض  إّن استبطان  العاجز املستكني.  الظواهر واملشكالت موقف  فاملسلم يقف حيال 

عىل فرص املبادرة باألخذ بأزمة املبادرة والتوثّب لتحقيق االستئناف الحضاري، ويرشع الباب يف 

املقابل عىل انتظار حصول املعجزات. 

7- تضّخم املطالبة باحلق وآفة التعالم: 
تبدو العالقة بني الحق والواجب يف تصّور مالك بن نبي تكوينيّة. فالحّق هو صنو الواجب، 

والحق نتيجة حتميّة للواجب. وإذا كان تقديم الواجب عىل الحق، يُشّكل أساًسا أخالقيًا للنهضة]5]، 

واعترب إميانويل كانط الواجب هدفًا يف ذاته، فإّن تضّخم املطالبة بالحقوق عىل حساب الواجبات 

]1] - مالك بن نبي: ميالد مجتمع، الجزء األول شبكة العالقات االجتامعية، ترجمة: عبد الصبور شاهني، ط 3، دمشق، الجزائر، دار الفكر، 

1986، ص105.

]2]  - مالك بن نبي: فكرة كومنويلث إسالمي، ترجمة: الطيب الرشيف، ط2، دمشق، دار الفكر، 1999، ص 22.

]3] - مالك بن نبي، ميالد مجتمع، م.س، ص97.

]4] - مالك بن نبي: الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة، ال ط، دمشق، دار الفكر، 1960، ص27.

]5] - مالك بن نبي، تأمالت، م.س، ص-30 31.
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يُخّل بالتوازن املطلوب بني طريف املعادلة، وينعكس سلبًا عىل توازن املجتمع. إّن الواجب يف 

تصّور مالك بن نبي »هو تخزين للقيم الروحية املطلقة يف مستوى املجتمع يف مواجهة الحقوق 

التي هي استهالك لهذه الطاقة يف مستوى الفرد«]]].  

يف  »الحرفيّة  أو  »التعامل«  ظاهرة  اإلسالمية  املجتمعات  عرفتها  التي  الجديدة  الظواهر  ومن 

الذي  الذرائعي  املنطق  لللظهور واالسرتزاق]2]. هذا  العلم وسيلًة  من  الفرد  يتّخذ  الثقافة«؛ حيث 

ينزع عن املثقف جوهره باعتباره ضمري األّمة، يجعل من حرفيي الثقافة متكّسبني منهجسني بالرتقي 

يف مدارج الحياة املادية. عىل أّن خطورة هذا »الجهل املركّب« بنظر مالك بن نبي، أكرب من خطورة 

جهل العوام؛ إذ يعرس أن يربأ منه صاحبه.

8- احلرمان االجتماعي عطب مثّبط لطموح اإلقالع االقتصادي
يُشّكل الحرمان االجتامعي تجليًا آخر من تجليات االنحطاط الحضاري. فاملجتمعات اإلسالميّة 

تعجز عن توفري الضامنات االجتامعيّة التي تكفل كرامة األفراد وسعادتهم. ومن متظهرات ذلك، 

عجز كثري من األفراد عن املشاركة يف سوقي اإلنتاج واالستهالك. فكيف ملجتمع أخّل بطريف 

البناء  مبهّمة  يضطلع  أن  ساعد؛  لكل  واجب  وعمل  فم،  لكّل  العيش  لقمة  توفري  حيويّة؛  معادلة 

الحضاري؟ وكيف للضامنات االجتامعيّة أن تتوفّر من دون بناء مجتمع حضارة]3]؟

هذه املالمح العامة لالنحطاط الحضاري، والتي تتعاضد وتتشابك يف إطارها أعطاب وعلل 

والشامل  الدقيق  والتشخيص  األسباب،  فمعرفة  األهميّة.  غاية  تبدو يف  قدمية وأخرى مستحدثة، 

لتعبيد  ورضورّي  شاّق  ومنهجي  معريف  جهد  الحضاري،  االنحدار  يجسده  مزمن  داء  ألعراض 

املقطع  ينرصف  لذلك،  ذلك.  بارًعا يف  كان  نبي  بن  مالك  ولعّل  الحضاري.  االنتهاض  مسالك 

من  واالنتهاض  االقتصادي  اإلقالع  لتحقيق  امليرّسة  األساسيّة  املداخل  بعض  بسط  إل  املوايل 

العجوزات التنمويّة والحضاريّة املرتاكمة.

ثانًي�ا: شروط اإلقالع االقتصادي
تتلّقف  تقنيّة  لبلورة خطاطة  يدفعه  االنطالق«، مل  بـ»رشوط  الكبري  نبي  بن  مالك  انهجاس  إّن 

]1] -عمر مسقاوي: »رشوط النهضة والبناء الجديد يف فكر مالك بن نبي«، بونة للبحوث والدراسات، العدد 3 )حزيران / يونيو 2005(، ص 105. 

]2] - مالك بن نبي: مشكلة الثقافة، ترجمة: عبد الصبور شاهني، ط 4، دمشق، دار الفكر، 2006، ص 75.  

]3] - مالك بن نبي، تأمالت، م.س، ص 163. 
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عنارصها من طيف الّنامذج االقتصادية املتداولة، بل صاغ مالمح مرشوع حضاري أصيل ومتّصل 

الحلقات. مرشوع يدمج األبعاد املختلفة للتنمية، ويأخذ يف الحسبان كيمياء املجتمعات اإلسالمية 

وخصوصياتها. وال غرابة يف ذلك، ما دامت مشكلة املجتمعات اإلسالمية يف جوهرها حضارية. 

لقد بلور مالك بن نبي رؤيته الفكرية العميقة بعد استقراء دقيق ألحوالها الحضاريّة، وجهد منهجّي 

يصل العالقات بني الظواهر، ومُيسك بسنن ونواميس األفول واالنبعاث، متوّساًل يف تطلّعه لتحقيق 

االستئناف الحضاري، بالغاية والوسيلة، املبتدأ واملنتهى، اإلنسان املسلم صانع الحضارة.

1- تشيي�د اإلنسان: أولوّية الرأسمال االجتماعي على الرأسمال المايل
الرئيسيّة يف املجتمعات  أّن املشكلة  تركّز عىل اإلنسان، من منطلق  نبي رؤيًة  بن  بلور مالك 

مصانع  وتشييد  بنك  إنشاء  قضيّة  ليس  »فاالقتصاد  واقتصاديّة.  ماديّة  مبقاييس  ليست  اإلسالميّة 

فحسب، بل هو قبل كل يشء تشييد اإلنسان«. إّن اإلقالع االقتصادي املنشود، يرتهن إل اإلنسان 

أثبتت  لقد  الحضارة]]].  لبناء  ديناميًا  وعنرًصا  واملجتمع،  التاريخ  ومحرّك  التغيري،  خمريَة  باعتباره 

التجربة التاريخية كيف تعرّثت محاوالت تلك املجتمعات املتواترة لتحقيق نهضة اقتصادية؛ بسبب 

تركيزها عىل منطق التكديس، ومراهنتها عىل االستثامرات املالية، وإهامل اإلنسان الذي يُشّكل 

طاقة الّدفع الرئيسيّة، والضلع األسايس من أضالع مركب الحضارة. يف املقابل، أثبتت تجربة اإلقالع 

يف الصني، قدرة اإلنسان العجيبة عىل صنع املعجزات، وكيف إّن اإلمكانات االجتامعية مخزون 

طاقي ُمبهر يُيرّس اإلنجاز رغم محدوديّة اإلمكانات املايل. فقد نجحت الصني يف تحقيق معدالت 

تنموية مرتفعة بتصويب اهتاممها عىل اإلنسان الصيني، ومراهنتها عىل الرأسامل البرشي. فال غرو 

إذا جعل مالك بن نبي من كيفية صنع »رجال ميشون يف التاريخ مستخدمني الرتاب والوقت »رهانًا 

حاساًم«. إّن التحدي الكبري الذي تواجهه املجتمعات العربية يتمثل يف تشييد إنسان]2] جديد له من 

القدرة والتصميم ما يكفي لتحديد غايات سامية والسعي لبلوغها. ولذلك، يغدو بناء اإلنسان ذي 

الفاعلية االجتامعية ]3]، والقادر عىل تحقيق اإلقالع االقتصادي رهانًا حضاريًا. 

يف  اإلنسان  فعاليّة  تضمن  التي  الرشوط  بعض  عن  االستفهام  يقتيض  الرهان،  هذا  كسب  إّن 

التاريخ، وتقوي اإلمكان االجتامعي. إّن مطمح بناء اإلنسان املولّد للديناميّة االقتصاديّة يقتيض 

]1] - مالك بن نبي، تأمالت، م.س، ص 129.

]2] - مالك بن نبي، املسلم يف عامل االقتصاد، م.س، ص 59.  

]3] - بن براهيم، الطيب: مواقف وأفكار مشرتكة بني مالك بن نبي وابن خلدون، ال ط، الجزائر، دار مداين للنرش والطباعة، 2008، ص 114.
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البيئة  تُشّكل  أنّها  تتجىّل يف  الثقافة  فأهميّة  املال.  والعمل ورأس  الثقافة  اإلنسان،  العناية مبثلث 

التي تتشّكل يف إطارها شخصيّة وسلوكات إنسان التنمية، والرشط الذي يرهن قدرته عىل استثامر 

الرتاب والوقت. ولذلك يلزم أن يسهر املرشوع الثقايف للمجتمع عىل تنمية األخالق التي تشذب 

التقني، وتزّود  الّصناعة والتقّدم  الخرّية والذوق الجاميل، وتُحرّض عىل  النزعات  الغرائز، وتنّمي 

اإلنسان بحّس عملٍّ يصل بني الفكرة وتجسيدها، وبني الغايات والوسائل]]]. ولعّل فشل الدكتور 

شاخت يف ضامن اإلقالع لالقتصاد اإلندونييس، وهو الذي نجح يف النهوض باالقتصاد األملاين 

يف  الثقايف  البُعد  وأهميّة  اإلنسان،  يف  االستثامر  أولويّة  عىل  يدلّل  الثانية،  العاملية  الحرب  قبل 

تغدو عدمية  االقتصادية  املعادالت  إّن  االقتصادي.  اإلقالع  وتحقيق عملية  التنمية  إنسان  صناعة 

الفعاليّة يف غياب معادلة اجتامعية تأخذ يف الحسبان الخصوصيات الثقافيّة واملعطيات املتعلّقة 

بعد  محوريّة  عن  وفضاًل  الحركة.  إل  السكون  من  وضعيّتها  وتنقل  بلد،  لكّل  البرشيّة  بالطاقات 

التوجيه الثقايف، يلزم توجيه عمل اإلنسان عىل نحو يضمن تكثيف الجهود من أجل صناعة التاريخ. 

التغيري من خالل استنفار العمل وتظافر الجهود، تتيح االستعاضة عن عدم كفاية اإلمكان  فإرادة 

الحضاري. ثم إّن فعاليّة الديناميّة اإلنسانيّة باعتبارها مولّدًة للتغيري، تفرتض قدرة اإلنسان عىل تجاوز 

داء التكديس، ومواجهة عطالة الرثوات من خالل تحريكها لتصبح رأس مال منتًجا ومتداواًل. فال 

عجب إذا استطاعت أملانيا أن تنبعث من ركام الحرب وتصنع لنفسها تجربة تنموية فريدة من خالل 

واستثامر  والتنمية،  الفعل  املحرّضة عىل  األفكار  واإلقبال عىل  للتقدم،  املعيقة  للثقافة  التصدي 

الرساميل لتوليد طاقة تغيريية. 

2- ختليق معادلة اإلنت�اج و االستهالك:
تبدو املجتمعات اإلسالميّة يف أغلبها مجتمعات استهالكيّة. فال غرابة إذا انطبع ميزان مبادالتها 

مثل  قليلٍة،  قبل عقوٍد  االقتصادي  إقالعها  األوروبيّة  البالد  وبينام حّققت بعض  بالعجز.  التجارية 

إسبانيا والهند، بقيت املقّدرات اإلنتاجيّة للمجتمعات اإلسالميّة متخلّفة عن نزوعاتها االستهالكية. 

هذا االختالل بني اإلنتاج واالستهالك، يضعف مناعة اقتصادياتها، ويرهن تبعيتها للخارج، فيعرس 

بالتايل تحقيق اإلقالع. إّن جعل املعادلة االقتصادية إيجابية، يقتيض أن يُغلّب املجتمع أخالقيًا 

ولعّل  املنتج.  العمل  أبناءه عىل  ويُحّفز  لإلنتاج،  األولوية  يُعطي  بأن  الحق، وذلك  الواجب عىل 

السرية النبويّة تحّض أكرث عىل القيام بالواجب بحكم مفاعيله اإليجابيّة. 

]1] - مالك بن نبي، رشوط النهضة، م.س، ص 78.
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لقد أسبل مالك بن نبي طابًعا أخالقيًا عىل معادلة اإلنتاج واالستهالك من خالل تقدميه لإلنتاج 

مبا هو واجب عىل الحق يف االستهالك. هذا التواشج بني األخالق واالقتصاد، يُنمي أثر العوائد 

اإليجابية عىل املجتمع. وعليه، فإّن فوائض اإلنتاج ال يجب أن ينظر إليها من زاويٍة اقتصاديٍة جربيّة 

رصفة. فبقدر ما تدلّل عىل مستوى النمو املادي، بالقدر نفسه تعكس مقدار االرتقاء األخالقي يف 

املجتمع. ذلك أّن أسئلة التنمية ومشاكل الندرة، تستعص عىل الحّل يف غياب إنسان مسلم يفّجر 

طاقاته ويكثّف نشاطه من أجل صالح املجتمع. عىل أّن هذا الرتجيح ال يبدو اختياًرا سهاًل، بل 

يُشّكل محصلة مجاهدة تشذب السلوك األناين وتنمي الّنزعة اإليثارية. من هنا، أهميّة الوازع الديني 

يف تخليق االقتصاد، وتغذية االلتزام الّذايت باإلقبال عىل اإلنتاج. بيد أّن بّث الوازع ليس مسألة ذاتيًّة 

بّناءٍة فتخلق  أو مرتوكة النتظار وقوع أثر النص يف النفس، بل يتطلّب تربية اجتامعية تبّث أفكار 

بذلك قابليات جديدة وهيئات و»صور جديدة«، وتغرّي الطاقة الحيوية املنطلقة بالغرائز إل طاقة 

اجتامعية«]]]. فتحقيق هذا االنزياح صوب الواجب، يتطلّب مسرية شاقّة، بل و»ثورة ثقافية مضاّدة« 

تقّوم اعوجاج الهيئات والصور]2]. 

3 - التخطيط وتعجيل خطى التاريخ:
ال مُيكن تحقيق اإلقالع االقتصادي من خالل التوّسل فقط باألطر النظريّة، بل ال بّد فضاًل عن 

االقتصاديّة  املعضالت  من  كثريًا  أّن  ويبدو  األولويات.  سلّم  ترتّب  وتنظيميّة  فنيّة  صيغ  من  ذلك 

بعناية  تُحّدد  تنميٍة  غياب خطط  إل  تُعزى  اإلسالمية،  املجتمعات  منها  تشكو  التي  واالجتامعيّة 

األهداف املرحليّة واالسرتاتجية، وتقدر الكلفة املطلوبة، وتعبئ بشكل علمّي الوسائل واإلمكانيات 

»وثنيّة جديدة«،  هاوية  اإلسالمي يف  العامل  نبي سقوط  بن  مالك  لقد الحظ  لبلوغها.  الرضوريّة 

إشارة إل »االقتصادانية«. هذه األخرية، تحيل بنظره عىل تسيري ارتجايلٍّ ينضبط ملنطق املصالح 

الوعي  عدم  أو  الجهل  نقيضني،  بني  وترتحل  التخطيط،  مقتىض  وتعاند  والفئويّة،  الشخصيّة 

االقتصادي الشامل، والهوس بـ»البرش االقتصادي«]3].

التاريخ«، يجب أن يراعي الهويّة  أّن التخطيط باعتباره »مظهرًا من مظاهر تعجيل خطى   عىل 

الخطط  واستنساخ  تقليد  محاوالت  فشل  التجربة  أثبتت  فقد  اإلسالميّة.  للمجتمعات  الحضاريّة 

]1] - مالك بن نبي، ميالد مجتمع، م.س، ص 80 - 81.

]2] - مالك بن نبي، املسلم يف عامل االقتصاد، م.س، ص 89.

]3] - م.ن، ص 40.
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يف  التخطيط  يأخذ  أن  رضورة  عىل  نبي  بن  مالك  أكّد  لذلك  للتنمية.  واالشرتاكية  الرأساملية 

الحسبان، األرصدة االقتصادية لتلك املجتمعات، ويحرتم خصوصياتها. إّن املجهود التخطيطي 

التنمية.  أولويات  ويحّدد  والوقت،  والرتاب  اإلنسان  بثالوث  يُعنى  أن  نبي  بن  مالك  بنظر  يتعنّي 

القوت«. ويبدو  »اقتصاد  بدوٍر حيويٍّ يف  أنّها تضطلع  الفالحة، من منطلق  أهميّة  وقد شّدد عىل 

الصناعة  عىل  الرتكيز  يف  الغرب  منهج  تلقف  اإلسالمي  العامل  يف  الدول  من  كثري  محاوالت  أّن 

وإهاملها للتنمية الّزراعيّة، واإلغضاء عن بعض التجارب الغربية الناجحة املتوسلة بالزراعة مدخاًل 

للتنمية، يفرّس عجزها عن توفري العيش الكريم لقطاعات كبرية من ساكنيها، فكيف ملن ال يضمن 

القوت لكّل األفواه، وال يشغل كّل السواعد أن يُحرّك الطاقات االجتامعيّة ويُنعش من مثّة الديناميّة 

االقتصاديّة؟ فاقتصاد التنمية يرتهن إل حّد كبري إل اقتصاد القوت]]]. من جهة أخرى، راهن مالك 

بن نبي عىل االستثامر األمثل للمواد الخام التي تزخر بها بلدان العامل الثالث، من خالل املبادرة 

بالتنقيب والتحويل وتشكيل مرصف املادة الخام، باعتباره إطاًرا تنسيقيًا يسهر عىل حامية مصالحها 

ويخلّصها من تسلّط العملة. عىل أّن تأمني قطاع الفالحة لالكتفاء الذايت، وحامية املواد الخام من 

االستنزاف وتثمينها، مداخل تقي تلك البلدان من خطر التبعيّة وتقلّبات الّسوق الّدوليّة، وتؤّهلها 

إليجاد قاعدة للتصنيع وتوفري سبل اإلقالع االقتصادي.

4 - إحلاحّية التكامل االقتصادي بني دول اجلنوب: 
اإلسالمية  وللبلدان  عاّمة  الجنوب  لبلدان  واستعجاليًّة  ملّحًة  مسألة  االقتصادي  التكامل  يبدو 

واملصري،  العقيدة  ووحدة  إمكاناتها،  وتنّوع  القطريّة،  اقتصادياتها  فعاليّة  فتواضع  خاص.  بشكل 

ذاتيّة  عوامل  عامليًا،  االقتصادية  التكتالت  منطق  ورسوخ  العاملية،  املنافسة  وطيس  واشتداد 

الدينامية االقتصادية،  ينعش  نبي »اقتصاد موحد«،  يُسّميه مالك بن  ما  وموضوعيّة تفرض تشكيل 

ويعضد مناعتها ضّد تربّصات الرشكات متعّددة الجنسيات والقوى االقتصاديّة الكربى. إّن دعواته 

إل تجسيد فكرة األفروآسيويّة والكومنويلث اإلسالمي، تعكس قناعته باستعصاء تحقيق اإلقالع يف 

ظّل االنغالل يف إطار  جغرافيات ضيّقة ومحدودة]2]، وتشّوقه لتشكيل تكتل ميتّد من جاكرتا إل 

طنجة، ويشكل »نواة للحضارة«]3]، وإطاًرا لتحقيق االكتفاء الذايت وتعزيز نفسيّة البناء. إّن االقتصاد 

التكامل الفعل الذي ينهض عىل التخّصص الفّني واستثامر امليزات التنافسية لكّل بلد، هو وحده 

]1] - مالك بن نبي، بني الرشاد والتيه، ط 2، الجزائر، دار الفكر، 1988، ص 183.

]2] - مالك بن نبي، املسلم يف عامل االقتصاد، م.س، ص 32.

]3] - مالك بن نبي، فكرة األفريقية- األسيوية يف ضوء مؤمتر باندونغ، م.س، ص 128.
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الذي يُعّزز موقع البلدان اإلسالمية يف خارطة التكتالت االقتصاديّة، ويحّول الكتلة العربيّة اآلسيويّة 

إل قّوة مؤثّرة عوض اختزالها يف مجرّد حزمة إجراءاٍت سياسيٍّة ضعيفة الفعاليّة. غري أّن فرص نجاح 

التكامل االقتصادي ترتبط بجملة الرشوط، ومن ضمنها إشاعة الفكرة الخاّلقة والفّعالة، وعناية كّل 

قطر باإلنسان، وجعل العمل يف طليعة القيم االجتامعيّة.

5 - محورّية الفكرة الدينّي�ة واملنطق العملي يف مشروع اإلقالع االقتصادي:
ترتهن دورة الحضارة باملبدأ األخالقي أو بالطاقة الروحية التي يوفرها الدين. فبينام تنطلق تلك 

الدورة حني تتوهج الفكرة الدينيّة، يسهم ضمور تلك الفكرة يف تكسري عقال الغرائز والشهوات، 

متثّل  أصاب  الذي  الخلل  أّن  كيف  التاريخية  الخربة  بيّنت  وقد  الحضارة.  من  بالخروج  ويوذن 

الحضارية.  انحراف مسريتها  الدفع، وّسع من وترية  قوة  أفقدها  للعقيدة،  املجتمعات اإلسالمية 

فال غرو بالتايل إذا أول مالك بن نبي عناية كربى بالوظيفة اإلنقاذية والفاعلية االجتامعية للدين]]]، 

وربط التغيري الحضاري بـ»ازدهار الفكرة الدينية«]2]. إّن الفكرة الدينيّة تضطلع بدوٍر حيويٍّ يف البناء 

الدافعة،  الطاقة  وتوفري  العجز،  استبطان  من  التخلّص  خالل  من  االقتصادي  واإلقالع  الحضاري 

للزمن،  االجتامعي  واالستثامر  البناء  نفسيّة  صنع  يف  تُسهم  فالعقيدة  اإلعامر.  مكاسب  وحامية 

وتُحرّض عىل تشييد إنسان التنمية، وتشذب الّنزعات الّسيّئة، مثلام توثّق الروابط بني أقطاب الشبكة 

االجتامعية، وتجرّس املسافة بني عوامل األشخاص واألفكار واألشياء. يقتيض اإلقالع االقتصادي 

الطاقة  الدينيّة؛ إلنعاش  الفكرة  الروحي واملادي، واستثامر  التّوازن  معادلة  انعطاب  إًذا، تصحيح 

الحياة، ومغالبة مرض  فّن  تعليم  بقدرتها عىل  والخالقة  املتوازنة روحيًا،  القدوة  الروحية، وصنع 

االنفصام الذي يشكو منه الفرد املسلم واملجتمع املسلم؛ والذي يحّول الدين إل مجرّد طقوس 

لالنتقال  الضامن  العمل  السلويك  التوجيه  أهميّة  هنا،  من  االجتامعي.  السلوك  عىل  تنعكس  ال 

العمل  ومن  وقيمها،  ملبادئها  العمل  والتطبيق  الفعل  التمثل  إل  العقيدة،  باسم  الحديث  من 

صوب الهدف، والربط بني الفكرة أو املبدأ، وبني العمل والتجسيد، وبني التصّور والوسيلة. هذا 

االنفصام، يجعل املسلم يشكو من الالفعالية والعقم]3]، بحيث يضيع وسط الحشد ويتأثّر بالظروف 

يحافظ عىل شعلة  أن  الضمري، عوض  وأعزل من  أجوف  »فرد خام«  إل  تحّوله  التي  االجتامعية 

]1] - مالك بن نبي ميالد مجتمع، م.س، ص 104.

]2] - عمران بودقزدام، التجديد يف املرشوع الحضاري عند مالك بن نبي، م.س، ص 231.

]3] - مالك بن نبي، رشوط النهضة، م.س، ص 96.
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الدينيّة ونفاذ أثرها إل السلوك  الفكرة  الضمري، ويؤثر يف وسطه االجتامعي]]]. وعليه، فإّن وهج 

الواقع،  عىل  وسلطان  بالله،  وثيقة  صلة  لهم  اجتامعيني  مربني  إل  يحتاج  واالجتامعي،  الفردي 

وقدرة عىل تغيري األنفس واملحيط، ومهارة تعليم فن الحياة والعيش املشرتك والتحرض]2].  فحضارة 

اإلنقاذ ونجدة االقتصاد، يفرضان وجود إنسان اإلنقاذ، واملزاوجة بني بُعد األرض وبُعد السامء.

6 - اإلرادة احلضارّية وقود حيوي للبن�اء االقتصادي واحلضاري
إّن مشكلة املجتمعات اإلسالميّة هي يف الجوهر مشكلٌة حضاريٌّة. لقد أصيبت إرادتها بالضمور 

والوهن، فتخلّفت عن ركب الحضارة. لذا، فإّن فرص إقالعها االقتصادي ترتهن إل إرادة قويّة تضخ 

الفعاليّة يف األفكار، ومتنح الوعي باألهداف، وتذيك التفاعل بني النفس والفكرة، وتنتشل املجتمع 

اإلمكان  تصنع  التي  هي  فاإلرادة  التخلّف.  ورشاك  الطوارئ  وحالة  الدونيّة  استبطان  سجن  من 

والعامل  اإلمكان]]]،  سبب  هي  الحضاريّة  فاإلرادة  سببيّة.  عالقة  بينهام  العالقة  إّن  الحضاري]3]. 

الذي يساعد عىل تجاوز حدود اإلمكان. ولعّل منجزات األّمة اإلسالمية يف بداياتها، وتجربة الصني 

تنطوي عىل دروٍس مثينٍة يف هذا املجال. لقد حّققت األّمة اإلسالمية يف زمن الرسول منجزات 

تفوق إمكاناتها. واستطاعت الصني بفضل تصميمها وقوة إرادتها أن توازن بني اإلنسان واملجال 

تسلّحت  وباملثل،  مبهرًا.  حضاريًا  إنجازًا  وتحّقق  االقتصادي،  تقّدمها  وترية  من  وترّسع  والزمن، 

أملانيا بإرادتها الحضاريّة الصلبة لالنبعاث من رماد الحرب العامليّة الثانية وتسلّق مراقي الّنهضة 

االقتصاديّة]5].

ثالًثا: فتوحات منهجّية يف حتليل التخّلف االقتصادي والفجوة احلضارية:
مل يكن مرشوع اإلنقاذ الحضاري ملالك بن نبي متفرًّدا يف عمق مضامينه وثراء أفكاره فحسب، بل 

كان متميّزًا أيًضا يف منهجيّة قراءته لواقع بلدان الجنوب، وطريقة تناوله لقضايا التخلّف الحضاري. 

ولعّل منهج مالك يف مقاربة سؤال التنمية وتعبيد مسالك لإلقالع، يطفح بكثري من مظاهر الجّدة 

واالبتكار. فإضافة إل أّن رهان االنتهاض الحضاري يعّد أيًضا مسألة منهج وصيغ فنيّة، الحظ مالك 

بن نبي أّن منزع األوائل يف تشخيص األمراض واألعطاب الحضاريّة لألمة اإلسالمية، ال يساعد 

]1] - مالك بن نبي، ميالد مجتمع، م.س، ص 106.

]2] - م.ن، ص 100.

]3] - مالك بن نبي، املسلم يف عامل االقتصاد، م.س، ص 83.

]4] - م.ن، ص 62.

]5] - مالك بن نبي، رشوط النهضة، م.س، ص 73.
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عىل االنفكاك من آسار االنحطاط؛ بسبب انعطاب منطلقاتهم املنهجيّة، ووجود خلل يف الرؤية ال 

ييرّس اإلمساك بسنن الدورة الحضارية، وصياغة بدائل حضارية فعالة. وسرنكز يف هذا الصدد عىل 

األبعاد املنهجيّة املتعلقة فقط بسؤال التنمية.

، وزاوج بني التوّسل بالفكر  انخرط مالك بن نبي، املنهجس مبنهج التغيري، يف أفٍق حضاريٍّ

القرآين وارتياد آفاق فكريّة مختلفة. وإذا كان قد متثّل »فلسفات الحضارة الحديثة متثاًّل عميًقا«، ورفد 

من مفكرين وفالسفة غربيني]]]، فإنّه أبان عن قدرة فائقة عىل استيعاب تلك الفلسفات واالتّجاهات 

الفكرية ونقدها وتجاوزها. وظف الحضارة وحدة للتحليل، وطّور عّدة منهجيّة لتشخيص وعالج 

معضالت العامل اإلسالمي ومشكالته الحضارية]2]، انطالقًا من رؤيٍة شاملٍة ومتامسكٍة تتجاوز الذرية 

التي وسمت منهج اإلصالحيني والتجديديني، واإلفراط الذي طبع منزع الرأساملية واالشرتاكية.  

متتاز مقاربة مالك بن نبي لقضايا التنمية متيزها إًذا، من قدرته عىل مراجعة ونقد فلسفة املذاهب 

االقتصادية الكربى، والنزوعات املنهجيّة لحركات النهضة، ومحاوالت املثقفني تلّقف وصفات 

الغرب ومنظوماته اإليديولوجية، وأيًضا من براعته يف تجاوزها ووصل العالقة بني أهداف الوحي 

وقرارات األرض، وبني األخالق واالقتصاد. ينترص املذهب االقتصادي التقليدي، الذي يُعدُّ آدم 

سميث أحد رّواده، ملنطق السوق. فالنمو االقتصادي املنتظم واملتوازن حسب النظرية التقليدية، 

يتحّقق بشكٍل آيلٍّ بفضل قوانني طبيعيّة. فاالستثامر يتّجه تلقائيًا بشكل تلقايئٍّ نحو املجاالت ذات 

القيمة املضافة العالية. مثة يد خفيّة توّجه األفراد لتحقيق املصلحة العامة التي ال تتعارض يف يشٍء 

مع املصالح الخاّصة. وألّن وظيفة النقود، حسب هذه النظرية هي التبادل، فإّن الدخول يتم إنفاقها 

إّن كّل عرض يخلق طلبًا مقاباًل له. فالطلب يتم خلقه عرب الدخول  عىل االستهالك واالستثامر. 

الناتجة عن توظيف العاّمل. عىل أّن إنفاق هذه الدخول يعني جني أفراد آخرين ألرباح يُعاد إنفاقها 

من جديد. ويف حالة ما إذا كان الطلب ضعيًفا، فإّن الّسوق تظهر ذلك، بحيث تعّد األمثان مؤرّشًا 

عىل حجم اإلنتاج. لقد آخذ مالك بن نبي عىل هذه العقيدة اإليديولوجية، التي عرفت خلخلة كربى 

بسبب الكساد الكبري لسنة 929]، تغذيتها الضطرابات اجتامعيّة وانحرافات ثقافيّة، بسبب إباحيتها 

بنظر  الكالسييك  االقتصاد  فروض  إّن  الرثوة]3].  توزيع  إعادة  يف  وإفالسها  اإلنتاج،  يف  وإفراطها 

2، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش،  ]1] - فهمي جدعان: أسس التقدم عند مفكري اإلسالم يف العالم العريب الحديث، ط 

1981، ص 410.

]2] - عبد العزيز برغوث: من أساسيات املنهاج الحضاري عند مالك بن نبي، وحدة تحليل مشكالت اإلنسان من الحضارة  إىل الحضارة 

العاملية، بونة للبحوث والدراسات، العدد 3، )حزيران/ يونيو 2005(، ص 27.

]3] - مالك بن نبي، املسلم يف عامل االقتصاد، م.س، ص 43.
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مالك بن نبي، تُفسد قواعد املنافسة املرشوعة، وترشعن منطق القّوة. فال غرابة إذا خلّفت اإلباحيّة 

تقاطبية يف املجتمع، بحيث مزّقت املجتمع إل  نزعًة  إنسانيّة كربى، وكرّست  الرأساملية مآيس 

عنايتها  وأولت  املادة،  اهتاممها عىل  الرأساملية  لقد صّوبت  هّوة سحيقة.  بينهام  تفصل  طبقتني 

بالكم وتركيب األشياء واألشكال، وأهملت الجوهر اإلنساين. 

ولنئ سعت االشرتاكية لتجاوز انحرافات الرأسامليّة، فإنّها تشكو بدورها من أعطاٍب مزعجٍة. 

صحيح أّن مالك بن نبي أُعجب باإلسهامات الفكريّة الهاّمة ملاركس]]]، غري أنّه مل يُفتنت، خالفًا 

للكثريين، باملاركسية، ومل يرتّدد يف انتقادها وكشف مظاهر محدوديّتها. إّن اإلديولوجيا املاركسية 

ملغالبة  مدخاًل  باألخالق  يهتّم  أن  وبدل  اإلنسانيّة.  الفطرة  تعادي  للملكية،  تحديدها  أو  بإلغائها 

العجوزات االجتامعية التي تسبّبت فيها الرأساملية، ركّز ماركس اهتاممه عىل العامل االقتصادي، 

وظّل منغلًقا يف سجن حتميّة الرصاع الطبقي. ولعّل أُفول نجم املاركسية، يعكس صّحة ما ذهب 

اإلنسانية، تجاوزها  والفطرة  للعقيدة  املاركسية، مبعاندتها  اإلديلولوجيا  أّن  نبي من  بن  مالك  إليه 

الزمن]2].

ومثلام كشف أعطاب اإلديولوجيات الرأساملية واالشرتاكيّة، رصد مالك بن نبي بعض مواطن 

محدوديّة فاعليّة مشاريع تياري اإلصالح والتجديد، وانتقد هرولة الّنخب والدول اإلسالميّة لتلقف 

اإلسالميّة.  للمجتمعات  االجتامعيّة  املعادلة  مراعاة  دون  ماركس،  وكارل  سميت  آدم  وصفات 

فرغم نُبل املرشوع النهضوي لجامل الدين األفغاين، قدر مالك بن نبي أّن مطالبه الجذريّة بإزالة 

األنظمة السياسية القامئة، وبناء حكومة إسالميّة كربى، محدودة األثر يف غياب إصالح اإلنسان، 

أس النهضة]3]. ولنئ كان محمد عبده قد راهن عىل إصالح الفرد مسلًكا النتشال األّمة اإلسالميّة 

انتقد منهجه يف اإلصالح. فكيف له برتكيزه عىل إصالح  نبي  من أحابيل مأساتها، فإّن مالك بن 

علم الكالم املنهجس بالجدل واملناظرة، أن يصلح الّنفس اإلنسانيّة. لقد أخفق باختياره ذاك، يف 

تشخيص املشكلة النفسيّة التي تشكو منها املجتمعات اإلسالمية، وحاد عن سبيل التغيري األنسب. 

فام ينتشل املجتمع من وضع الخمول، ويشحذ طاقة املسلم، ويحرّضه عىل البناء، هو»انتفاضة 

وفضاًل  الله.  لوجود  الكالم  علامء  إثبات  وليس  الله،  بوجود  الشعور  من  االرتواء  نتيجة  القلب« 

األجزاء  شعث  تلّم  شموليّة  لرؤية  مفتقًدا  تجزيئيّة،  رؤية  عىل  منكفئًا  عبده  محمد  بدا  ذلك،  عن 

]1] - قادة بحريي: محطات اقتصادية من فكر مالك بن نبي، ال ط، بريوت، دار الغرب للنرش والتوزيع، 2005، ص79.

]2] - مالك بن نبي، املسلم يف عامل االقتصاد، م.س، ص45.

]3] - مالك بن نبي، وجهة العامل اإلسالمي، م.س، ص50 – 52.
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املتناثرة. كام ظّل منغلًقا عىل نفسه، نائيًا ببكارة فكره عن مهامز أّي فكر وافد من الغرب]]]. ومن 

األعطاب الشائعة للفاعليّة عند املصلحني أيًضا انغالقهم يف قوقعة املايض وانتكاس فكرهم إل 

النزعة  نقيصة استحكام  أثرية تحتفي باملايض. تنضاف إل ذلك،  ثقافتهم  الوراء، بحيث أمست 

نواقصها  وكشف  عجزها  بفضح  الذات  مصارحة  وعوض  بالكم.  ينبهرون  كانوا  بحيث  الكمية، 

والسعي لتدراكها، ينزعون إل التورية وتستعر شهوتهم للتجميل بتوسط الشعر]2]. أما تيّار التجديد، 

فكان سطحيًّا يف رؤيته للحضارة الغربية، ويف مامرساته وحياته، ومفتقًدا لـ»نظريّة محّددة«. وقد 

خلص مالك، إل أّن الحركة الحديثة بإيثارها ملنطق تكديس منتجات الحضارة الغربية، واستعارتها 

لألذواق املادية فقط، تفصح عن طابعها البدايئ وافتقادها لـ»الفاعلية الواقعية«]3]. من جهة أخرى، 

تواترت مساعي النقل امليكانييك للفتوحات التقنيّة للحضارة الغربية، والتسليم بحتميّة االختيار بني 

آدم سميث وكارل ماركس. لقد عصبت الّنخب يف العامل اإلسالمي أعينها عن نزق الّسوق، وعمى 

األورتدوكسيّة النيوكالسيكية، وال عقالنيتها األداتيّة، وأشاحت بوجهها عن األفكار املاركسية امليتة، 

وأرصت عىل أن ال مخرج من املشكالت االقتصادية املزمنة إال مبحاكاة الرأساملية أو االقتباس 

املادية،  الرشوط  توفري  أنّها فشلت يف  النتيجة،  أو مراجعة. وكانت  تنقية  من االشرتاكية من دون 

وعجزت عن بلورة إرادة متوثّبة لتحريك املجتمع، ودفعه لتجديد مهاّمته التاريخية واالجتامعية. 

فكيف لهذه التيّارات التي مل تتّجه صوب أصول الفكرين اإلسالمي والغريب، وعجزت منهجيًا عن 

لنزعة  واستسلمت  هّمته،  املجتمع الستنهاض  اإليجايب يف رشايني  التّوتّر  األنفس، وضّخ  تغيري 

حتميّة االختيار بني الرأساملية واالشرتاكية، أن تردم الفجوة الحضارية، وتحرّض األفراد عىل اإلنتاج 

وتحقيق اإلقالع االقتصادي؟

وخالفًا ملنزع املذاهب االقتصادية الغربية، وجهود االتجاهني اإلصالحي والحديث يف العامل 

اإلسالمي، بلور مالك بن نبي منظوًرا حضاريًا أصياًل، يصل العوامل االقتصادية بالجوانب الثقافية 

واألخالقية، متوساًل بقانون أزيل مضّمن يف القرآن، عرس تغيري األوضاع من دون تغيري النفوس. 

لقد سعى إل إبراز السنن التي تضبط حركة التاريخ، والنواميس التي تحكم عملية التغيري، مستهديًا 

مبعادلة ركّب عنارصها بشكل بديع، اإلنسان والرتاب والوقت، وبّوأ اإلنسان قلبها. فاإلنسان املسلّم 

بنظره »يعّد السند املحسوس للفكرة اإلسالميّة«]]]. كيف ال وقد كرّمه الله ورفعه إل مقام أسمى 

]1] - مالك بن نبي، وجهة العامل اإلسالمي، م.س، ص 53 – 55.

]2] - م.ن، ص 60.

]3] - مالك بن نبي، وجهة العامل اإلسالمي، م.س، ص 68 – 69 وص 71.

]4] - مالك بن نبي، رشوط النهضة، م.س، ص 84.
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من مقام املواطن يف الدساتري الغربية. وبقدر ما يسبل عليه ذلك التكريم اإلالهي قيمة ال تضاهيها 

القيمة التي متنحها له النامذج الناسوتية، بالقدر نفسه يلقي باملسؤوليّة عىل عاتقه، ويشذب نزعاته 

يأل مالك بن  لنفسه وللمجتمع. مل  العبوديّة واالستعباد]]]، فيكون صالًحا  آفتي  السيئة، ويقيه من 

نبي إذن جهًدا لتجسيد املنهج يف استيعاب القرآن الكريم، ووصل السامء باألرض متطلًّعا لتخلق 

بذرة التوتّر املحرضة عىل الفعالية. وانطالقًا من ذلك، ال يتصّور إمكانيّة تحقيق إقالع اقتصادي، 

التقيد  خالل  من  االقتصاد  تخليق  رضورة  عىل  شّدد  بل  والحرية،  املال  بأضالع  فقط  بالتوّسل 

بالضوابط اإلسالمية. فاإلسالم ال يطلق العنان للامل، وال يقبل تركز الرثوة بيد األغنياء، ويرفض أن 

تكون الحرية الفردية سببًا لإلرضار بحقوق املجتمع. فبتحرميه لعبادة وثن األنا والربا واالحتكار 

واملنافسة غري املرشوعة، عقل شهوة الحرية ورشه مراكمة الرثوة، وحّرر اإلنسان واالقتصاد من 

االستعباد و»سلطة الدرهم املطلقة«]2]. ويتجىل منهج مالك يف تخليق االقتصاد أيًضا، يف دعوته 

لتغيري الوجهة من خالل الرتكيز عىل اإلنتاج باعتباره واجبًا ينرصف أثره إل عموم املجتمع. فأولويّة 

اإلنتاج توفّر فائًضا يجعل املعادلة االقتصادية إيجابية]3]. ويتقاطع مالك بن نبي يف عنايته باألخالق 

 .)Amartya Sen(يف حقل االقتصاد نسبيًا، بالفيلسوف واالقتصادي الهندي األمرييك أمارتيا صن

االقتصاد،  أنسنة  تنزع إل  لرؤية  االقتصادية  السياسة  استلهام  فقد شّدد هذا األخري، عىل وجوب 

املنزع،  هذا  فمن شأن  والحريات.  الحقوق  العدل، وعدم مخاصمة  وتحقيق  االقتدارات،  ودعم 

التلطيف من املفاعيل السلبيّة لنزق السوق، واإلشاحة بالوجه عن النموذج الذي يركز عىل األساس 

القيمي،  البُعد  استحضار  من  بّد  فال  الفقر.  إغداق  عن  يكف  ال  والذي  لالقتصاد  امليكانييك 

واالستعاضة عن هاجس الّنمو بهم التنمية االقتصادية. فإذا كانت العقالنيّة وفق الليرباليني التقليديني 

تعني تأويًجا للمنفعة املوجودة، فإنّها بالنسبة له تفيد رضورة إخضاع االختيارات ملتطلبات العقل. 

غري أّن هذا األمر ال يستبطن تجاهاًل كليًا ملنطق الّسوق. فـ)أمارتيا صن( يعرتف بإمكانيّة تحقيق 

التأويج الذي هو غاية السوق، من خالل الحريات. فإذا كانت السوق ترتبط بشغف املشاركة يف 

الطريقة دمج بني األساسني امليكانييك واألخالقي،  التبادل يهب الحرية. بهذه  التبادل، فإّن هذا 

وزاوج بني إرث الفلسفة السياسية وأنفاس فكر فالراس )Walras(. يقتيض هذا األمر، إذن تكاماًل و 

توازنًا بني أدوار الدولة و األداء الوظيفي للسوق.

]1] - مالك بن نبي، تأمالت، م.س، ص 77.

]2] - مالك بن نبي، املسلم يف عامل االقتصاد، م.س، ص 89.

]3] - م.ن، ص 88 – 89.
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ومن التعبريات األخرى لتميز منهج ومقاربة مالك بن نبي لسؤال التنمية وبشكل عام ملشكالت 

مختلفة يف  منهجيّة  طرائق  واستثامر  متنّوعة،  معرفيّة  تخّصصات  من  الرفد  قدرته عىل  الحضارة، 

لقد  ثريّة.  مفاهيميّة  شبكة  ونحت  واالسترشاف،  والتفسري  والتحليل  السنن  عن  والكشف  الرصد 

وعلوم  والفلسفة،  االقتصاد،  وعلم  النفس،  وعلم  التاريخ،  وعلم  اإلسالمي،  الفكر  من  استفاد 

االنفتاح  هذا  التخّصصات.  من  وغريها  الريايض،  والتفكري  والبيولوجيا،  والهندسة،  االجتامع، 

املعريف، أكسبه القدرة عىل معرفة سنن الله يف الكون واألنفس وفهمها، ودقّة النظر يف تشخيص 

أعراض التخلّف االقتصادي واالنحسار الحضاري وتحديد أسبابهام، ونحت أفق حضاري بديل. 

يتطلّب منهًجا مختلًفا  أّن االنتهاض الحضاري مبا هو عمل شعوري،  نبي إل  نبه مالك بن  وقد 

عاّم درج عليه املسلمون. إنّه يقتيض مكابدة يوميّة تستنفر االستعدادات القلبية والعقلية والفكرية 

لإلنسان. فالتغيري االقتصادي املنشود، ال يأخذ صيغة رشقة أو دفقة فجائيّة، بقدر ما هو مسلسل 

فال  الحضاري.  واالستئناف  اإلنساين،  والتطور  الوجود  ورشائط  التاريخي،  بالوعي  الصلة  وثيق 

اإلسالمية  للمجتمعات  الذاتية  اإلمكانات  واستثامر  االقتصادي،  التمكني  بأسباب  األخذ  من  بّد 

والقياس،  واالستنباط،  االستقراء،  مناهج  نبي  بن  مالك  ووظف  الغربية.  الحضارة  وتراكامت 

والوصف، والتحليل الكمي، والتفكيك.... كام بلور معادالت اقتصادية مرتعة بحس قرآين، وصاغ 

عدة مفاهيمية دقيقة بحمولة اقتصادية من قبيل التكديس، و االقتصادانية، واالستثامر االجتامعي، 

واالستثامر املايل، وإنسان التنمية، واقتصاد القوت،.... 

رابًعا: على سبي�ل اخلتم
منهجيٍّ  بشكٍل  االقتصادي، ورّشح  التخلّف  لقضايا  ومندمجًة  شاملًة  رؤيًة  نبي  بن  مالك  قدم 

دقيٍق معضالت االنطالق ومعيقاته. وقد زاوج يف مجهوده التشخيص والعالجي، بني استقراء واقع 

املسلمني وأحوال الغرب، واإلفادة من معني القرآن وأعالم الفكر، وبخاّصة العالمة ابن خلدون. 

التغيري واإلصالح، فإّن منطق األشياء والتحليل يقتضيان مالءمة العالج مع  ولنئ تعّددت مداخل 

جوهر األزمة. وطاملا أّن األزمة بنظره حضاريّة، فإّن فعاليّة مسالك التغيري وسبل االنطالق، تقرتن 

بقدرتها عىل صنع إنسان الحضارة والتنمية، ومبدى نجاحها يف التوسل بالتفكري املنطقي، واختيار 

منهجيّة البناء، وتعبئة الوسائل الكفيلة بهزم روح الخمول والحالة االنهزامية التي سيطرت عىل الفرد 

املسلم وجثمت عىل املجتمع املسلم، وإذكاء »االنتفاضة القلبية« امليرسة لالنبعاث الحضاري.  

وقد ُوفّق مالك بن نبي أمّيا توفيق يف رسم معامل طريق ذلك االنبعاث، ونسج خيوط منهجيّة تغيري 
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النفس والسلوك، تأهبًا لالنطالق االقتصادي واالرتقاء الحضاري. فانتشال املجتمعات اإلسالمية 

فيه  تتعاضد  الحلقات،  متداخل  الحضارة، مرشوع  االقتصادي، واستئناف دورة  التخلف  ربقة  من 

اإلرادة واإلمكان الحضاريني.

عىل أّن مرشوع مالك بن نبي الحضاري الذي كان حبيس رفوف املكتبات، ومل تستفد األمة 

اإلسالمية من نسخه، يحتفظ براهنية كربى يف زمن تواتر فيه تخلف اقتصاديات أغلب املجتمعات 

اإلسالمية، واستحكمت فيه حلقات تخلّفها الحضاري. وعليه، تبدو الحاجة ملّحة اليوم الستثامر 

األبعاد املختلفة لذاك املرشوع، من خالل إعادة قراءته ومدارسة جوانبه املختلفة من قبل الباحثني، 

برامج  إل  وترجمتها  الحضارية،  لرسالته  القطاعات  كّل  يف  املسؤولني  متثّل  خالل  من  وأساًسا 

الحضاري،  ركودها  وتبّدد سديم  الحضاري،  سباتها  من  اإلسالمية  املجتمعات  توقظ  وإجراءات 

التوتّر الخاّلق يف رشايينها الضامرة، وتنعش اقتصاداتها املرتهلة. فالرهان الفكري  وتزرع أمشاج 

والقابلية  والشموليّة  العمق  هذا  مبثل  سنني  مرشوع  عىل  واألخالقي،  والسيايس  والبيداغوجي 

للتجسيد، بإمكانه أن يوخز الضمري الفردي، ويضّخ جرعات الفاعلية يف أنسجة املجتمع، ويبعث 

الحياة يف بيئات اقتصادية جذيبة، ويجرس الهوة بني الفكرة والسياسة. 

االقتصادية والحضاريّة  إعادة ضبط عالقاتنا  نبي عىل  بن  مالك  تساعد رؤية  من جهة أخرى، 

بالغرب عىل أسس عقالنيّة. فاملسلمون غالبًا ما يتأرجحون بني مقامات التبعيّة واالنبهار بالغرب 

براغامتيًا.  الغرب  مع  التعامل  يكون  أن  واألحرى  وشيطنته.  معه  التعامل  من  واالحرتاز  وتقليده، 

إّن ما يُحّدد قدرتنا عىل االستفادة املنهجيّة من الحضارة  فالغرب ليس كلّه ميتًا أو رشًّا مستطريا. 

الغربية، هو قابليّة تعلمنا وإرادتنا الحضارية لتجاوز قصورنا لنصري فاعلني يف »الحضارة العاملية«، 

نني ملالك  ومشاركني يف األفق اإلنساين، مسلحني بضمري إسالمي خالق.  إّن العناية باملرشوع السُّ

بن نبي، فهاًم وتطبيًقا، مدخٌل أسايسٌّ ملجاوزة ذلك القصور، واستئناف مسريتنا الحضارية. 



185االستغراب سؤال التنمية في فكر مالك بن نبي

2 0 2 ــف 1 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 21

قائمة املصادر واملراجع:
]- العربية:

املصادر:

- مالك بن نبي، الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة، دمشق: دار الفكر، 960].1. 

- مالك بن نبي، رشوط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهني، دمشق: دار الفكر، 986].2. 

الصبور 3.  ترجمة عبد  العالقات اإلجتامعية،  األول شبكة  الجزء  ميالد مجتمع،  نبي،  بن  مالك   -

شاهني، ط 3. دمشق، الجزائر: دار الفكر، 986].

- مالك بن نبي، بني الرشاد والتيه، ط 2. الجزائر: دار الفكر، 988].4. 

- مالك بن نبي، ميالد مجتمع. شبكة العالقات االجتامعية، ترجمة عبد الصبور شاهني. دمشق: 5. 

دار الفكر، 989].

 .6 .[ بركة وأحمد شعبو، ط  بسام  العامل اإلسالمي، ترجمة  األفكار يف  نبي، مشكلة  بن  - مالك 

الجزائر : دار الفكر، 992].

الفكر، 7.  دار  دمشق:  الرشيف، ط2.  الطيب  ترجمة  إسالمي،  فكرة كومنويلث  نبي،  بن  مالك   -

.[999

- مالك بن نبي، املسلم يف عامل االقتصاد، دمش : دار الفكر، 8.2000. 

- مالك بن نبي، القضايا الكربى، دمشق: دار الفكر، 9.2000. 

8.  دمشق: دار الفكر، 01.  فكرة األفريقية- األسيوية يف ضوء مؤمتر باندونغ، ط  - مالك بن نبي، 

.200[

- مالك بن نبي، تأمالت، الجزائر: دار الفكر، 11.2002. 

- مالك بن نبي، وجهة العامل اإلسالمي، ترجمة عبد الصبور شاهني. دمشق: دار الفكر، 21.2002. 

- مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهني، ط ]. دمشق: دار الفكر، 31.2006. 
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الكتب:

للنرش 1.  الغرب  دار  بريوت:  نبي،  بن  مالك  فكر  من  اقتصادية  محطات  قادة،  بحريي.   -

والتوزيع، 2005.

- بن براهيم الطيب، مواقف وأفكار مشرتكة بني مالك بن نبي وابن خلدون، الجزائر: دار 2. 

مداين للنرش والطباعة، 2008.

وزارة 3.  الجزائر:  نبي.  بن  مالك  عند  الحضاري  املرشوع  يف  التجديد  عمران،  بودقزدام.   -

الثقافة، دار الهدى، 5]20.

 .4 .2 ط  الحديث،  العريب  العالم  يف  اإلسالم  مفكري  عند  التقدم  أسس  فهمي،  جدعان.   -

بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ]98].

املقاالت والدراسات:

- برغوث. عبد العزيز، » من أساسيات املنهاج الحضاري عند مالك بن نبي، وحدة تحليل 1. 

مشكالت اإلنسان من «الحضارة »  إل  «الحضارة العاملية » »، بونة للبحوث والدراسات، 

العدد 3، )حزيران/ يونيو 2005(، ص 27 – ]5.

- قاليت. بشري، »ظاهرة التكديس عند مالك بن نبي. دراسة يف الفقه الحضاري«، املجلة 2. 

الثقافية، العدد 70 )2007(،  ص 0]] – 6]].

- ميهوب. العابد، » مفهوم التنمية يف فكر مالك بن نبي«، مجلة علوم اإلنسان واملجتمع، 3. 

العدد 2 )يونيو 2]20(،  ص]]]- 76].

للبحوث . ] بونة  نبي«،  بن  مالك  فكر  يف  الجديد  والبناء  النهضة  »رشوط  عمر،  مسقاوي. 

والدراسات، العدد 3 )حزيران / يونيو 2005(، ص ]9 -0]].



إشكالّية الوصل والفصل بين اللغة والفكر

قراءة نقدّية مقارنة بني الرؤيتني اإلسالمية والغربي�ة

حسني إبراهيم شمس الدين]*[

املعارص.  الفكر  اشتغاالت  يف  املعرفية  الحقول  أبرز  أحد  والفكر  اللغة  بني  العالقة  تشكل 

ولعل أهمية هذا الحقل هي انه غالباً ما يعقد صالت وطيدة مع حقول موازية، بل ويتداخل معها، 

األلسنية  بني علامء  تجاذب  تزال موضع  التي ال  الحقول  أهم هذه  من  الهريمنيوطيقا  كانت  وقد 

واملفكرين.

اللغة والفكر عند علامء  الوصل والقطيعة بني  الباحث إل إشكالية  الدراسة يعرض  يف هذه 

يف  وتكافؤ  تواصل  من  حصل  ما  خالف  عىل  واجهوها،  التي  واملعاثر  العيوب  ويبنيِّ  الغرب، 

مسارات الفكر اإلسالمي.

املحرر

شّكلت العالقة بني اللغة والفكر جدلية شغلت بال املفكرين والفالسفة يف القرنني األخريين 

بشكل واضح والفت، بحيث صارت اللغة وفلسفتها أحد الفروع املعرفيّة األساسيّة وخاّصة بعد 

جهتها  من  اللغة  ملسألة  املتتبع  ولكن  وفتجنشتني،  سوسري  دي  فرديناند  هام:  أساسيني  علَمني 

املعرفيّة يجد أنّها كانت محّط أنظار فالسفة ومفكرين سابقني عىل هذين القرنني، بل ميكن القول 

إّن هذا املوضوع كان ضاربًا يف القدم عند اإلغريق والرومان حتى قبل الحقبة األرسطيّة، وإن كّنا 

ال نجده موضوًعا معرفيًا معنَونًا بطريقة مستقلة يف كتبهم وأبحاثهم، والالفت أّن املنطق العقل كان 

أحد فروع العلوم اللغوية عندهم، حيث »انقسم البحث اللغوي يف العامل اإلغريقي والروماين إل 

ثالث شعب منفصلة: املنطق، والبالغة، والنحو«]]].

*ـ  باحث يف األنرتوبولوجيا وأستاذ املنطق والفلسفة يف الحوزة العلمية ـ  لبنان.
]]]- هاريس، روي: سوسري وفتجنشتني فلسفة اللغة ولعبة الكلامت، ترجمة: فالح رحيم، ال ط، بريوت، جامعة الكوفة، 9]20، ص: 25.
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ـ إسالمي  واللّغة ضمن مسارين أحدهام عريب  بالفكر  املتعلقة  الجدليات  بذور  ميكن رصد 

واآلخر غريب، فأّما املسار العريب ـ  اإلسالمي، فقد ظهر مع الرتجامت اليونانيّة وخاّصة املنطق 

التيّار  النحو العريب، حيث ذهب  األرسطي، فنجد مواجهة بني أنصار املنطق ويف قبالهم أنصار 

الثاين إل أّن املسلمني يف غنى عن املنطق األرسطي املرتجم؛ ألّن النحو يُغني عنه وليس املنطق 

األرسطي إال نحو اليونان، وهنا تربز مسألٌة أساسيٌّة يف بحوث فلسفة اللغة وهي أّن األبحاث عادة ما 

تركّز عىل املناظرات بني أنصار الفقه وأنصار العقل، أو النص كامدٍة فقهيٍّة والعقل، بينام نجد إغفااًل  

حسب تتبعنا ـ  ملسألة الجدل الحاصل بني أنصار النحو واملنطق، وهذا ما ألقى بظالله عىل آليات 

أيًضا طرح  أّن »العرفان والتصّوف«  الفقه فيام بعد، كام نجد  الفلسفي اإلسالمي وأصول  التفكري 

رؤيًة لغويًّة يف الساحة اإلسالميّة تحمل بذور التقاء مع ما طرحه بعض مفكري الفلسفة التحليليّة 

تتبّنى  كانت  الفلسفة  أّن  نجد  فإنّنا  الغريب  الفكر  ملسار  بالنسبة  وأّما  غربًا،  األخريين  القرنني  يف 

بعض الرؤى والنظريات حول اللغة، والعالقة بينهام تشبه إل حدٍّ بعيٍد الرؤية األرسطيّة والفارابيّة 

والسينويّة نسبة للفارايب وابن سينا ـ  وصواًل إل القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين مع 

ونجد  وفتجنشتني،  سوسري  ودي  راسل  برتراند  يدي  عىل  أسايسٍّ  بشكٍل  التحليليّة  الفلسفة  بروز 

أّن املسار الغريب يف خواتيمه ركّز عىل نقد فلسفة اللغة والرؤى التي تدور يف فلكها آخًذا بعني 

االعتبار التطور الفكري الذي طرأ عليها ابتداًء مام ذكره أفالطون يف محاوراته وصواًل لراسل ودي 

سوسري وفتجنشتني.

الّلغة والفكر عند املفكرين املسلمني
سؤال العالقة بني اللفظ ـ  اللغة عموًماـ   والفكر جالت يف أروقة العلوم واملتون اإلسالميّة، فإذا 

أردنا رصد املوارد التي تم طرح هذه القضيّة وإن كان طرحها عرضيًا أو دون تحقيق لجذور تلك 

العالقة فإنّنا نجدها يف العلوم التالية:

ـ الفلسفة واملنطق

ـ النحو

ـ علم األصول

ـ العرفان والتصّوف
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وفيام يل نعالج الطروحات التي استند إليها كّل من هذه العلوم يف تفكيكه لعالقة اللغة بالفكر:

اللغة بوصفها قالًبا للمعىن عند الفالسفة
املتتبّع ملباحث األلفاظ يف الكتب املنطقيّة عند الفالسفة اإلسالميني يجد أنّها تبتني عىل فكرٍة 

مسلّمٍة عندهم ُمفادها أّن األلفاظ ليست إال قالبًا للمعاين، وال يعتني أمثال ابن سينا بالبحث عن لغة 

ما بعينها كلغة العرب، وينبّه أّن املنطقي ال شغل له باللّغة الخاّصة سواًء أكانت عربية أم غري عربية، 

بل إّن موضوعه هو »األفكار« التي تنقسم إل التصّورات والتصديقات، وليس البحث اللغوي من 

شأن الفيلسوف أو املنطقي بقدر ما هو شأن اللغوي واألديب، ولذا يهتم بوضع القوانني الفكرية 

التي تتجىّل يف األلفاظ دون الخوض يف ماهيتها الخاّصة، وبعبارة أخرى إّن »املراد من املنطق أن 

يكون عند اإلنسان آلة قانونيّة تعصم مراعاتها عن أن يضل يف فكره. وأعني بالفكر هاهنا: ما يكون 

ينتقل عن أمور حارضة يف ذهنه متصّورة أو مصّدق بها تصديًقا علميًا أو  عند إجامع اإلنسان أن 

ظنيًا أو وضًعا وتسلياًم ـ  إل أمور غري حارضة فيه«]]]، ويف هذا النص إشارة واضحة إل أّن الفكر 

املجرّد عن اللغة هو موضوع علم املنطق، وبه يتّضح أيًضا البناء عىل الفصل بني البنية الفكريّة من 

جهة والبنية اللّغويّة من جهة أخرى، ولذا مل يكن االهتامم باللّغة إال عرًضا، »أي نظره يف املعاين 

إمّنا يكون بالقصد األّول ويف األلفاظ بقصد ثان، ونظره يف األلفاظ من حيث ذلك، غري مقيّد بلغة 

قوم دون آخر«]2].

تبّدلها ال  إّن  اعتباريّة غري حقيقيّة، حيث  أمور  عندهم هي  واأللفاظ  اللغة  أّن  إل  هذا مضافًا 

يؤثّر يف استقالليّة الفكر، فالوجود الخارجي لألشياء والوجود الذهني لها ـأي األفكار الحاكية عن 

الواقعـ   وجودان حقيقيان ال يخضعان لالعتبار والنسبية، بخالف اللغة ـ  التي تظهر تارة يف األلفاظ 

الصوتيّة وأخرى يف العبارات املكتوبة ـ  فإنّها أمٌر نسبيٌّ يختلف من قوم إل آخرين، واعتباريته 

تعّزز استقالله عن الفكر والواقع، فلليشء »وجودان يف األعيان ووجود يف األذهان، ووجود يف 

العبارة ووجود يف الكتابة، والكتابة تدّل عىل العبارة وهي ]أي العبارة[ عىل املعنى الذهني، وهام 

داللتان وضعيّتان ]اعتباريتان[ تختلفان باختالف األوضاع«]3].

وال شّك بأّن املنطقي التفت إل التصاق األلفاظ باملعاين واألفكار، ولكّنه مل يجعلهام وجهان 

]]] ـ  أبو عل سينا: رشح اإلشارات والتنبيهات، ال ط، قم، البالغة للنرش، 35]]هـ، ج]، ص22.

]2]- املحقق الطويس، رشح اإلشارات والتنبيهات، مصدر سابق، ج]، ص22.

]3]- م.ن، ج]، ص]22-2.
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يرى رسوًخا يف  املنطقي  إّن  األمر  غاية  ـ   الغربيني  الفالسفة  بعض  عند  واحد كام سنجده  ألمر 

العالقة بني اللفظ واملعنى نتيجة االعتياد ال ألّن أحدهام وجه لآلخر حقيقة. وأشار قطب الدين 

الرازي إل هذا األمر يف رشحه عىل رشح اإلشارات قائاًل »وبني اللفظ واملعنى عالقة غري طبيعية 

لكّنها لكرثة تداولها صارت راسخة حتى إن تعقل املعاين قلاّم ينفك عن تخيل األلفاظ بل يكاد 

اإلنسان يف فكره يناجي ذهنه بألفاظ متخيلة«]]].

أّن للكالم  التي تحكم أفكاره كام  إّن للعقل قوانينه الخاّصة  إّن املنطقي يقول  خالصة األمر، 

واللغة قوانينهام الخاصة التي يسطّرها علم النحو، وال ميكن الخلط بينهام، بل ينبغي الفصل بشدة؛ 

بينام األلفاظ ليست إال قوالب وأمور  الخارجي  الواقع  لها األصالة يف حكايتها عن  ألّن األفكار 

اعتبارية تختلف من قوم إل قوم.

الّلغة بوصفها منطًقا للعقل عند بعض النحاة واألصوليني
الفالسفة  عند  اللّغويّة  التعبرييّة  والبنى  الفكر  بنية  بني  يفصل  الذي  التسليم  هذا  مقابل  يف 

استرياد  أمام  وقفت  اإلسالمي  التاريخ  اللغة يف  النحاة وعلامء  من  أّن جامعة  نجد  اإلسالميني، 

هبّوا  قد  والنحو  اللغة  علامء  بأّن  عام  بشكل  القول  »ميكن  حيث  وترجمته؛  األرسطي  املنطق 

علم  بإمكان  وأّن  املنطق  عن  يُغني  النحو،  علم  وجود  بأّن  قائلني  أرسطو،  منطق  بوجه  واقفني 

النحو أن يحّل محلّه«]2].

ويف املناظرات التي جرت بني النحويني واملنطقيني، ال سياّم املناظرة الشهرية بني السريايف 

النحوي وأبو برش متى الذي ناظر منترًصا للمنطق، نجد أّن الحّجة األساسيّة لدى السريايف كانت 

أّن قواعد النحو العريب تكفي مؤونة استرياد نحو اليونان، وهنا أمر ملفت فيام يخّص العالقة بني 

اللغة والفكر نجده عند السريايف ونحوه من النحاة؛ حيث مل يفصل بني قواعد الفكر وقواعد الكالم 

كام وجدناه عند الفالسفة واملنطقيني، بل إّن املنطق األرسطي عنده هو نحو وقواعد للغة ليس 

إال، وإذا كان األمر كذلك فال حاجة له مع وجود النحو العريب، هنا نجد دمًجا بني اللغة والفكر 

إل الدرجة التي يكون فيها الفكر يُساوق اللغة وينزل إليها من دون أن ترتفع إليه ـ  وهذا ما سنجد 

ما يشبهه وإن مل يكن عينه ـ  قريبًا عند الوضعيّة املنطقيّة والفلسفة التحليليّة عند دراستنا للمسار 

الغريب لنظريّة اللغة والفكر.

]]]- القطب الرازي، رشح اإلشارات والتنبيهات، مصدر سابق، ج]، ص]2.

]2]- حسني الديناين، غالم: حركة الفكر الفلسفي يف العامل اإلسالمي، ال ط، بريوت، دار الهادي، ]200، ج]، ص29].
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بديهيًا ومسلاًّم كام  يكون  يكاد  النحو واملنطق  بني  الفالسفة واملنطقيني  عند  الفرق  أّن  وكام 

مرّت اإلشارة إليه، نجد يف املقابل أّن الجدال قد احتدم بني املنطقيني والنحاة إل درجة صعب 

التفريق بينهام، ويظهر هذا بشكٍل واضٍح يف »مقابسات« التوحيدي؛ حيث يذكر ما لفظه »قلت أليب 

سليامن ]املنطقي[: إيّن أجد بني املنطق والنحو مناسبة غالبة ومشابهة قريبة، وعىل ذلك فام الفرق 

بينهام، وهل يتعاونان باملناسبة، وهل يتفاوتان بالقرب به؟ فقال: النحو منطق عريب، واملنطق نحو 

عقل«]]] ويربز من سؤال التوحيدي مدى الحاجة عنده إل التفرقة بني قواعد الكالم وقواعد الفكر 

إل درجة يحدس القارئ منه صعوبة يف التفرقة بني اللغة والفكر.

عني  إل  ذهبوا  األصول  علامء  من  فئة  نجد  والنحويني،  املناطقة  بني  الّنقاش  هذا  طول  يف 

الشافعي؛ حيث هاجم املنطق األرسطي بحجج عّدة« أهمها استناد  النحاة، ومنهم  إليه  ما ذهب 

فأدى  العربية.  للغة  مخالفة  اليونانية  واللغة  اليونانية  اللغة  خصائص  إل  األرسططالييس  املنطق 

تطبيق منطق األول عىل الثانية إل كثري من التناقض«]2].

خالصة األمر، إّن بعض النحاة واألصوليني الذين واجهوا املنطق األرسطي، تسلّحوا بأّن النحو 

العريب وهو قواعد اللغة والكالم ـ  هو بعينه منطق العقل، ومل يقبل هؤالء النحاة التفريق بني قوانني 

الفكر وقوانني اللغة، وال الثنائية بينهام.

ذاتّي�ة العالقة بني اللفظ واملعىن عند بعض األصوليني
اللغة والفكر  اللفظ واملعنى وبالتايل بني  للعالقة بني  ذهب بعض األصوليون عند تصويرهم 

بأّن عالقة  االعتقاد  ما، أي عىل أساس  تستدعي معنى  اللفظ  أّن طبيعة  العالقة، مبعنى  ذاتيّة  إل 

ذاتها،  النار  طبيعة  من  بالحرارة  النار  نبعث عالقة  ذاته كام  اللفظ  طبيعة  من  نابعة  باملعنى  اللفظ 

فلفظ »املاء« »مثاًل له بحكم طبيعته عالقة باملعنى الخاص الذي نفهمه منه، وألجل هذا يؤكد هذا 

االتّجاه أن داللة اللفظ عىل املعنى ذاتيّة وليست مكتسبة من أي سبب خارجي«]3].

، بل هو نتاج الفكر  والالزم من هذا القول أّن اللفظ ليس حاماًل للفكرة بشكٍل اعتباطيٍّ واعتباريٍّ

، وال يظهر من هذا القول أّن الفكر غري سابق عىل اللغة بل غاية ما يدّل عليه أّن الفكر  بشكٍل تكوينيٍّ

له ظهور عىل مستوى الكالم واللغة مسانخ للمعاين التي يحملها. وسيأيت أّن مثل هذا القول كان 

]]]- التوحيدي، أبو حيّان: املقابسات، ال ط، الكويت، دار سعاد الصباح، 992]، ص69].

]2]- النشار، عل سامي: مناهج البحث عند املسلمني ونقد املسلمني للمنطق األرسططالييس، دار الفكر العريب، 7]9]،ص62.

]3]- الصدر، السيد محمد باقر: دروس يف علم األصول، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 986]، ج]، ص65.
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موجوًدا يف القرن الرابع قبل امليالد عىل ما ذكره أفالطون يف بعض املحاورات السقراطية.

الّلغة وروح املعىن عن العرفاء
نجد عند بعض العرفاء نظريّة ميكن عّدها وسطًا بني نظريّة الفالسفة ونظريّة بعض النحويني؛ 

وذلك ألنّها ال ترى أّن األلفاظ واللغة عموًما هياكل فارغة ومعزولة عن املعاين، كام ذهب إليه 

غالب املناطقة، وليست الغية للحاجة إل العمق الفكري املجرّد كام ذهب إليه أنصار السريايف، 

بل إّن السؤال الذي ينبغي االنطالق منه هو: هل األلفاظ موضوعة للمصاديق أم للمفاهيم؟ أي إّن 

لفظ »امليزان« مثاًل هل يدّل عىل فكرة »ما يوزن به« أم عىل الجسم املادي الخاص ذو الكفتني مثاًل 

ـ  الذي كان موجوًدا يف زمن العرب األوائل؟

مفهوميّة  معاٍن  األلفاظ  إليها  تُشري  التي  املعاين  أّن  فريون  األّول،  الّشّق  إل  العرفاء  ويذهب 

مجرّدة عن املصداق الحيس لها، فعندما نقرأ يف اللغة لفظ »النور« فإّن هذا اللفظ موضوع ملعنى 

كّل هو »اليشء الظاهر بذاته املظهر لغريه« سواء أكان هذا »النور« نور قمر أم شمس أم نور مصباح 

كهربايئ. وكذلك إذا توّصل العقل إل وجود موجود مجرّد »ظاهر بذاته مظهر لغريه« وإن مل يكن 

حسيًا فهو »نور« حقيقة وفعاًل، وعندئذ فالفكر يهتّم مبعرفة املصاديق واللغة تهتّم بإبراز املفهوم 

الجامع لهذه املصاديق.

واملفهوم،  املصداق  بني  دمج  هو  والفكر،  اللغة  بني  الدمج  من  جديد  نوع  يحصل  عندئذ 

فاملفهوم هو املصداق املجرّد عن املشّخصات الجزئيّة واملصداق هو املفهوم املتلبّس بلباٍس 

، ويُؤّدي هذا األمر إل أّن اللّغة لها فاعليّة يف ابتكار املفاهيم واألطر العاّمة للفكر  جزيئٍّ وحقيقيٍّ

الذي يكتشف بحكم تعّقله املصاديق.

وأشار إل هذا األمر اإلمام الخميني يف مصباح الهداية؛ حيث قال: »هل بلغك إشارات األولياء 

عليهم السالم وكلامت العرفاء ريض الله عنهم أّن األلفاظ وضعت ألرواح املعاين وحقائقها؟ وهل 

تدبّرت يف ذلك؟ ولعمري إّن التدبر فيه من مصاديق قوله: تفكر ساعة خري من عبادة ستني 

سنة«]]].

ونجد أّن العالمة الطباطبايئ من الذين تبّنوا هذه الرؤية يف تفسريه، وإن مل يطرحها مبصطلحات 

ما لفظه »وإمّنا االختالف  العرفاء؛ حيث ذكر  إليه  العرفاء عينها، ولكن روح نظريته هي ما ذهب 

]]]- اإلمام روح الله الخميني: مصباح الهداية إل الخالفة والوالية، ال ط، بريوت، مؤّسسة الوفاء، 983]، ص63.
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كّل االختالف يف املصداق الذي ينطبق عليه املفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها، ويف املدلول 

التصوري والتصديقي. توضيحه: إّن األنس والعادة )كام قيل( يوجبان لنا أن يسبق إل أذهاننا عند 

استامع األلفاظ معانيها املادية أو ما يتعلق باملادة، فإّن املادة هي التي يتقلّب فيها أبداننا وقوانا 

املتعلقة بها ما دمنا يف الحياة الدنيوية، فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبرص والكالم 

 واإلرادة والرضا والغضب والخلق واألمر كان السابق إل أذهاننا منها الوجودات املادية ملفاهيمها.ـ  

وكذا إذا سمعنا ألفاظ السامء واألرض واللوح والقلم والعرش والكريس وامللك وأجنحته والشيطان 

وقبيله وخيله ورجله إل غري ذلك، كان املتبادر إل أفهامنا مصاديقها الطبيعية. ـ ]...[ وكان ينبغي 

لنا أن نتنبه: إّن املسميات املادية محكومة بالتغرّي والتبّدل بحسب تبّدل الحوائج يف طريق التحّول 

والتكامل، كام أّن الرساج أّول ما عمله اإلنسان كان إناًء فيه فتيلة ويشء من الدهن تشتعل به الفتيلة 

لالستضائة به يف الظلمة، ثم مل يزل يتكامل حتى بلغ اليوم إل الرساج الكهربايئ ومل يبق من أجزاء 

يف  بلغت  ]...[فاملسميات  واحد  وال  يشء  الرساج  لفظ  بإزائه  املوضوع  أّوال  املعمول  الرساج 

التغرّي إل حيث فقدت جميع أجزائها السابقة ذاتًا وصفًة واالسم مع ذلك باق، وليس إاّل ألّن املراد 

يف التسمية إمّنا هو من اليشء غايته، ال شكله وصورته«]]].

أّن  يرون  فالعرفاء  قبلهم من االختالف،  العرفاء من  نظرية  ما بني  اتّضح هذا األمر، عرفنا  وإذا 

األلفاظ تشري إل حقائق متعاليٍة عن املصاديق، وإمّنا يأيت الفكر لينّقح مصاديقها بقوانينه املنطقيّة، 

ولوال اللّفظ ملا انفتح الفكر عىل املصاديق.

خالصة رؤى املسلمني
تبنّي من الرسد السابق أّن املسلمني ذهبوا إل أربعة تيّاراٍت فيام يخّص العالقة بني اللغة والفكر:

الفالسفة واملناطقة: حيث تبنوا الثنائيّة الحاّدة بني الفكر واللّغة، وجعلوا قوانني أحدهام منفصلة 

عن قوانني اآلخر، وهذا يدّل عىل أّن الذهن بإمكانه حسب ما يراه املناطقة والفالسفة التفكري بغّض 

الّنظر عن اللغة، وأن املعاين سابقة عىل اللّغة، وليست األلفاظ سوى قوالب يستخدمها اإلنسان 

لتفهيم غريه.

بحيث ال ميكن جعل  والفكر،  اللغة  بني  دمًجا  نجد عندهم  حيث  النحاة واألصوليني:  بعض 

قانون للفكر إاّل ذلك الذي يحكم قانون اللغة، ومن هنا فليست األفكار سابقة عىل األلفاظ واللغة، 

]]] ـ  الطباطبايئ، العالمة محمد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ال ط، بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، 390] هـ، ج]، ص9 - 0].
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وبالتايل فمنطق اليونان هو نحوه وال يناسب منطق العرب الختالف لغتهم عنهم.

بعض األصوليني: حيث ذهبوا إل ذاتيّة العالقة بني اللفظ واملعنى، وأّن اللفظ ليس إاّل طوًرا 

تكوينيًا من أطوار وجود األشياء الواقعية.

العرفاء: حيث فرّقوا بني املفاهيم واملصاديق، فجعلوا األلفاظ تدّل عىل املفاهيم بينام العقل 

والفكر وقوانينه تكتشف مصاديقه املتنّوعة، وميكن عّد هذه الرؤية وسطًا بني الرؤى السابقة، حيث 

تكون اللغة متالحمة مع الفكر يف تحديد املفاهيم وفاقًا للنحويني واألصولينيـ   ولكن الفكر سابق 

عليها يف اقتناص املصاديق.

نقد وحتليل
ترجع  املسألة  أّن  نجد  والفكر،  اللغة  بني  للعالقة  التنظري  ملسار  السابق  العرض  خالل  من 

بالدقة إل نظريّة املعرفة عند املفكرين، وهذا الفرع العلمي مل يوليه املسلمون كثريًا من البحث 

والتمحيص إال مؤخرًا بشكل غري موّسع كذلك، فإّن ما ينبغي البدء به هو البحث عن كينونة اللغة 

يف املنظومة املعرفيّة ال عن كينونتها النحوية والقواعدية، أعني بذلك أّن السؤال الذي ينبغي طرحه 

هو: هل للغة كينونة ما من حيث املعرفة أم إنّها فاقدة ملثل هذه الكينونة وليست إاّل أداة تعبرييّة ال 

تقّدم وال تؤّخر يف مجال الفكر واملعرفة؟

اللغة يف الحقيقة ليست عنوانًا محايًدا عن الفهم والفكر، بل هي أمر  أّن  لنا بدًوا  الذي يظهر 

يستبطن يف واقعه فهاًم وتقسياًم مفاهيميًا للعامل والواقع، وإذا أردنا أن نعطي مثااًل لهذا األمر نقول: 

إّن اللغة اإلنكليزية مثاًل مل تفرّق بني العم والخال عىل مستوى اللغة فكالهام أُطلق عليهام لفظًا 

واحًدا هو )uncle(، بينام نجد يف اللغة العربية األمر خالف ذلك فألخ األب لفظ مستقل هو )العم( 

وألخ األم لفظًا آخر هو )الخال( وهذا التعّدد يف ألفاظ القرابة يكشف عن كون هذه األلفاظ نابعة 

وميتافيزيقيّة،  أنطولوجيّة  أمثلة  عىل  ينسحب  البسيط  املثال  هذا  القرابة،  ألنساق  فكرية  رؤية  من 

فاللغة العاجزة عن تأدية معنى ميتافيزيقي تكشف عن كون أهلها مل يجر يف أذهانهم التفكري بهذه 

تارة إل  والتي متتّد  املتنّوعة  للمعاين  بتأديتها  اللغة  أن  لنا جليًا  يظهر  ما  فإن  هنا،  القضايا، ومن 

الطبيعة وأخرى إل ما وراء الطبيعة تكشف عن بنية فكريّة، ولعّل لهذه القضيّة ذهب أمثال مالصدر 

إل القول بأّن اللغة ذات وضع إلهي، سواء أكانت بوحي أم بفعل من قبل نبي مثاًل]]].

]]]- راجع كتاب: أسار اآليات، صدر املتألهني الشريازي.
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ومن هنا، فإّن النظريات التي طُرحت يف املنطق واألصول تكاد تكون أبعد عن واقع اللّغة مام 

طرحه أمثال العرفاء.

اللغة والفكر عند املفكرين الغربيني
العامل  يف  تاريخيًا  موجود  هو  ما  نظري  الغريب  العامل  يف  »الرشعية«  العلوم  وجود  عدم  إّن 

اإلسالمي كان مؤثّرًا بشكل واضح يف تطّور الرؤى التي نظّرت للعالقة بني اللفظ واملعنى أو بني 

اللغة والفكر، فإّن الفلك الذي دارت حوله رؤى املسلمني كان فلك عالقة »العقل بالنقلـ» وهو 

وهذا  وأمثالهم،  والنحويني  والفقهاء  الفالسفة  بني  املتعّددة  النقاشات  حولها  دارت  التي  الرحى 

فإّن  الوسطى، ولذا  القرون  بعد  ما  العصور األخرية وخاّصة  الغرب يف  ما كان سائًدا يف  بخالف 

سؤال االنطالق الذي تنفتح منه البحوث الغربية حول هذه العالقة مل يكن السؤال عينه الذي حرّك 

املناظرات والجداالت يف عامل اإلسالم، وإن كنا ال ننكر أّن حضور الكنيسة يف القرون الوسطى 

كان له دور يف إثارة األفكار التي تسعى للربط بني العقل والنقل إال أّن األمر مل يبَق كذلك ومل يكن 

عىل نحو ما كان لدى املسلمني، وإذا أردنا رصد الرؤى املختلفة لعالقة اللغة بالفكر غربًا أمكننا 

عىل وجه اإلجامل تقسيمها إل ما يل:

ـ نزعة التسمية الطبيعية املمتدة إل القرن الرابع قبل امليالد

ـ نزعة التسمية النيابية املستمرة إل القرن التاسع عرش

ـ منظور اللعبة الذي تبناه كلٌّ من فتجنشتني ودي سوسري يف القرنني األخريين

التسمية الطبيعية
إل  األسامء  تُرجع أصل  نزعة  هنالك  أّن  نجد  أفالطون،  ينقلها  التي  »كراتيلوس«  يف محاورة 

نوع  هي  ما  بقدر  أو وضعيًا  اعتباريًا  أمرًا  ليست  فهي  لألشياء،  الطبيعية  املحاكاة  من  نوًعا  كونها 

»هوموجينس«  هام  املحاورة  هذه  يف  والخصامن  واأللفاظ،  اللغة  لباس  يف  الحقائق  تجّل  من 

املعارض لنزعة التسمية الطبيعية و» كراتيليوس« املنترص لها؛ حيث تبدأ املحاورة بالتايل والكالم 

لهوموجينس »أوّد أن أُعلمك يا سقراط، بأّن صديقنا كراتيليوس كان يناقش موضوع األسامء، وهو 

يقول إنّها طبيعيّة وليست اصطالحيّة- ال]يشّذ عن ذلك[ أي قدر من النطق الذي اتفق الناس عىل 



االستغراب بحوث تأصيلّية196

2 0 2 ــف 1 ي خر
 A L - I S T I G H R A B21 االستغراب

يا  إذن  فيقول: »أظّن  اللغة  يتبّنى رؤية طبيعيّة  أّن سقراط  أثناء املحاورة يظهر  استخدامه«]]]. ويف 

قليل  أشخاص  تتخيّل، وال عمل  تافهة كام  مسألة  يكون  األسامء هذا ال  إطالق  أّن  هرموجينس 

الشأن أو أناس كيفام اتفق. وكراتيليوس عىل حق يف قوله بأّن لألشياء أسامء بالطبيعة، وأنّه ليس 

كّل إنسان خبريًا يف إطالق األسامء، ولكن الخبري هو ذلك الذي يهتم باإلسم الذي ميلكه كل يشء 

بالطبيعة، وهو الذي يستطيع أن يعرّب عن الصور الحقيقية لألشياء بحروف ومقاطع«]2].

ومن هنا يظهر أّن هذه الرؤية تشبه إل حّد بعيد الرأي األصويل القائل بذاتيّة العالقة بني اللفظ 

واملعنى الذي تقّدم بحثه، ويظهر كذلك أّن شأن اللغة واألسامء ليس شأنًا اعتباريًا كام ذهب إليه 

الفالسفة واملناطقة الذين تقّدم بيان رأيهم بل إّن هنالك عمًقا للتعابري اللغوية ال يُدركها اإلنسان إال 

بخوض تجربٍة صوفيٍّة إميانيٍّة، وقد تبّنى هذه الرؤية فالسفة حتى القرن الثامن عرش؛ حيث تفرتض 

»أّن األشياء يف جّنة عدن قد ُسّميت أصاًل بأسامئها الصحيحة التي عكست جواهرها الحقيقية، وأّن 

استعادة هذه املعرفة املفقودة هي الكأس املقدس للبحث اللغوي«]3].

خالصة األمر، إّن هذه الرؤية للعالقة بني اللغة واملعنى، تُقحم التجربة اللغوية يف عمق التجربة 

الصوفية لإلنسان، وبالتايل فال ثنائيّة حادة بني اللغة والفكر بل إنّهام مرتبتان ألمر واحد، فالحقائق 

سبًقا  لكن  اللغة  سابقة عىل  املعاين  أّن  الرؤية  هذه  ونجد يف  واأللفاظ،  األسامء  بلباس  تلبّست 

وتشّكل  الخلق  أطوار  من  طور  هي  اللغة  أّن  األمر  غاية  للخلق  األنطولوجية  الرؤية  وفق  تكوينيًا 

ماهيات األشياء.

نزعة التسمية الني�ابي�ة
هذه الرؤية هي عني ما ذهب إليه مناطقة العرب من العالقة الوظيفية بني اللغة والفكر، وال نجد 

حاجة إل تكرارها؛ حيث وجدنا أّن خالصتها القول بالثنائيّة االنفصاليّة بني اللغة والفكر وأّن لكلٍّ 

قوانينه وأّن اللغة أمٌر اعتباريٌّ ال عالقة له بالفكر، بل إّن األفكار سابقٌة عىل اللغة.

وقد استمرّت هذه الرؤية وصواًل إل فتغنشتني ودي سوسري بشكٍل خاّص اللذين خاضا نقاًشا 

]]]- عزمي طه السيد أحمد: أفالطون محاورة كراتيليوس، ال ط، األردن، وزارة الثقافة، 995]، ص92.

]2]- م.ن، ص05].

]3]- روي هاريس، سوسري وفتجنشتني فلسفة اللغة ولعبة الكلامت، م.س، ص2].
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يف أصل هذه الفكرة، و»رمّبا كانت أبرز رابطة بني سوسري وفتجنشتني اهتاممهام بكشف حاالت 

سوء فهم معيّنة بصدد اللغة، وأهم األهداف املستهدفة بهجومهام الرأي القائل إّن الكلامت تؤّدي 

وظيفتها بوصفها أسامء دالة عىل أشياء أو خواص معطاة بالفعل سابقة عىل اللغة«]]].

لعبة الكلمات
لن نستعرض يف هذا املنظور االختالفات بني كّل من دي سوسري وفتجنشتني، بل سنأيت عىل 

ذكر الجوهر الذي يلتقيان حوله فيام يخص رؤيتهام للعالقة بني املعاين والفكر من جهة واللغة 

من جهة أخرى.

وإذا أردنا أن نستعرض رؤيتهم فإّن ذلك يتيرّس لنا ضمن نقاط:

الهوية املختلفة للكلمة باختالف االستعماالت
إّن تطابق الكلامت ال يعني بالرضورة داللتها عىل معًنى واحد، فإّن للسياق دخاًل يف تحديد 

املعنى املراد من استعامل أي لفظ، وعليه فالركون إل املعنى املعجمي لكلمة ما لفهمها ضمن 

تركيب لغوي ال يُوصل إل الفهم الدقيق للمعنى، فالتامثل اللفظي ال يعني التامثل املعنوي؛ وذلك 

ألّن اللغة تنتمي إل شبكة من العالقات التي تشّكل ماهية املعنى، »قد يوجد تطابق لغوي من دون 

وجود مثل هذا التشابه فإذا أعيدت لفظة Gentlemen= )أيها السادة( مرات عّدة يف أثناء محارضة، 

يشعر املستمع أّن العبارة ذاتها تستعمل يف كل مرّة. ومع ذلك يؤّدي االختالف يف النطق والتنغيم 

أفكار  الواحدة عن  الكلمة  تعرّب  أن  السياقات املختلفة...ميكن  إل اختالف صويت ملموس يف 

مختلفة من دون أن يؤثر ذلك يف تطابق الكلمة«]2].

عدم انتظام الفكر
ينطلق دي سوسري من أّن الفكر بطبيعته غري منتظم، فلو أخذناه بغض الّنظر عن اللغة ال يكون 

سوى كتلة ال شكل لها، ولذا فال يكون لها قيمة إال عندما يصاغ بلغة تحّدد أبعاده وشكله، »فلوال 

اللغة أصبحت الفكرة شيئًا مبهاًم غري واضح املعامل، إًذا ال توجد أفكار يسبق اللغة وجودها، وال 

تتميز هذه األفكار قبل ظهور اللغة«]3].

]]]- روي هاريس، سوسري وفتجنشتني فلسفة اللغة ولعبة الكلامت، م.س، ص]].

]2]- فرديناند دي سوسري: علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، ال ط، بغداد، دار آفاق عربية، ]98]، ص27].

]3]- م.ن، ص]3].
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القبول بأسبقيّة  اللغوي عند سوسري وكذلك فتجنشتني عدم  الفكر  أّن أحد عالئم  وبهذا يظهر 

الفكر عىل اللغة، بل إّن بعض املفكرين قد قارب هذه الفكرة  ـ وإن مل يرجعها إل أّي من سوسري 

أو فتجنشتني ـ  من خالل تشبيهها باملادة والصورة؛ حيث إنّهام جوهران متحدان ال يتم أحدهام 

من دون اآلخر، وتكون وظيفة اللغة كوظيفة الصورة وهي إخراج الهيول من حالة اإلبهام، وبعبارة 

الفعليّة. فام هو  أو مجرّدة عن صورتها  الخارج لوحدها  أخرى »املادة األول ال تظهر يف عامل 

الكامل يف  منبع  تظهر  التي  املختلفة  الفعلية  الصورة  عبارة عن  العامل  والفعلية يف  لألثر  مصدر 

ميدان الحركة التكاملية التي ال تتوقف، وتزيّن كاألثواب امللونة جسم الهيول األول النحيف. 

وبهذه الطريقة تجد هيول املعرفة والعلم فعليتها يف لون الكالم«]]].

اللغة بوصفها لعبة
املقارنة بني اللغة ولعبة الشطرنج عند كّل من سوسري وفتجنشتني متثّل مدخاًل لرفض الّنزعة 

التقليدية للعالقة بني اللغة والفكر؛ وذلك ألّن أحجار لعبة الشطرنج ال تتميّز إال مبوقعها يف بنية 

اللعبة ككل، وال يهّم أكانت األحجار من الخشب أم العاج، بل إّن ماهياتها تكتسب من موقعها 

يف الرتاتبيّة والبنية يف اللعبة ككل، وهذا ما يسميه دي سوسري بالقيمة يف مقابل الداللة التي تعني 

الحجر يف نفسه من حيث تكّونه من خشب أو عاج مثاًل، وعليه فإّن اللغة هي لعبة كذلك، يشّكل 

كّل لفظ فيها قطعة من بنية اللغة ككل وليس األمر كام ذهب إليه أصحاب النزعة التقليدية ومنهم 

املناطقة بأّن لكّل كلمة معًنى يف داخلها أو أنّها قالب مستقل لفكرة ما، بل إّن األمر يتمثّل يف بنية 

يعد  مل  وفتجنشتني،  سوسري  اعتمده  الذي  املنظور  »بحسب  أخرى  وبعبارة  جامع.  ككيان  اللغة 

الكلمة  تفسري  عنها، وال  تعرّب  أنّها  يزعم  التي  الفكرة  إل  بالرجوع  الكلمة  تفسري وظيفة  باإلمكان 

باإلحالة إل )اليشء( أو ملمح العامل الخارجي الذي متثله عقليًا. بداًل من ذلك، تُفرّس الكلمة وهي 

تعامل هنا بوصفها وحدًة ال تقبل التجزئة من صوت ومعنى، بوضع دورها مقابل أدوار الكلامت 

األخرى يف النظام اللغوي الذي تشّكل جزًءا منه«]2].

ولذا فإّن نقل كلمة من لغة إل أخرى يكاد يكون مستحياًل الختالف األنظمة والبنى اللغوية، 

]]]- غالم حسني الديناين، القواعد الفلسفية العامة يف الفلسفة اإلسالمية، ال ط، بريوت، دار الهادي، 2007، ج]، ص6.

]2]- روي هاريس، سوسري وفتجنشتني فلسفة اللغة ولعبة الكلامت، م.س، ص72.
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ويُعطي دي سوسري لذلك مثااًل فإّن »اللفظة الفرنسية الحديثة mouton )غنم( ميكن أن تكون لها 

الداللة نفسها للكلمة اإلنكليزية sheep، ولكن ال ميكن أن تكون لها القيمة نفسها؛ ألسباب كثرية، 

أهّمها أّن اإلنكليزية تستخدم mutton وليس sheep عند الكالم عن قطعة لحم جاهزة عىل مائدة 

sheep يف اإلنكليزية لها لفظة أخرى  mouton يرجع إل أن  sheep و  الطعام. فالفرق بني قيمة 

تستعمل معها وهي mutton: يف حني ليس للكلمة الفرنسية كلمة أخرى«]]].

واألمر عينه بالنسبة للقواعد النحويّة والرصفيّة التي تختلف من لغة ألخرى، كاملثنى املوجود 

يف اللغة العربية وغري املوجود يف اللغة اإلنكليزية.

الفكر هو  أّن ال فكر من دون لغة؛ وذلك ألّن أمر  الرؤية  إليها وفق هذه  ننتهي  التي  الخالصة 

عدم االنتظام يف نفسه، وإّن اللغات عبارة عن أنظمة يكتسب كّل لفظ فيها قيمته من خالل البنية 

واألدوار التي ينتمي إليها، فال »توجد أفكار يسبق اللغة وجودها، وال تتميّز هذه األفكار قبل ظهور 

البنية اللغوية«]2].

نقد وحتليل
يظهر من خالل ما سبق، أّن الرؤى التي طُرحت يف أوروبا وخاّصة عىل أيدي مفكري املدرسة 

التحليليّة اقرتبت من تحقيق كينونة اللغة، ولكن ابتعدت نوًعا ما عن عمق الفكر الذي تدور اللغة 

يف فلكه، فإنّهم وإن ذكروا أّن اللغة ممتزجة بالفكر نوًعا من االمتزاج، لكّنهم مل يعطوا للفكر قيمته 

املمتّدة إل عمق الوجود كمثل ما أعطاه العرفاء من املسلمني، ومن هنا اقترصت نظريات اللغويني 

من الفالسفة الغربيني عىل العالقة بني كينونة اللغة والفكر يف مستوى بسيط للفكر.

ومن هنا، فإّن ما ينبغي إضافته هو إدخال عنارص أخرى للمعرفة مثل العلم الحضوري والشهود 

والكشف، وغريها من املعرفة التي تُعرّب عن امتزاج الذات العارفة بالوجود وحقيقته، وهذا يفتح 

أمامنا تنقيًحا لعالقة اللغة بالفكر يف مستوياته األعمق.

]]]- فرديناند دي سوسري، علم اللغة العام، م.س، ص35].

]2]- م.ن، ص]3].
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خاتمة وتقويم
يتبنّي مام سبق أمور عّدة:

التشابه بل التطابق يف بعض النظريات التي طرحها املسلمون مع ما كان سائًدا يف بعض القرون 

السالفة يف الغرب، ال سيّام النزعة الطبيعية أو ما ساّمه بعض األصوليون بالعالقة الذاتية بني اللفظ 

واملعنى وهذا التيّار واجه نقًدا أساسيًا خالصته أنّه ال يصمد أمام تعّدد اللغات؛ »ألّن داللة اللفظ 

عىل املعنى وعالقته به إذا كانت ذاتيّة وغري نابعة من أي سبب خارجي وكان اللفظ بطبيعته يدفع 

الذهن البرشي إل تصّور معناه فلامذا يعجز غري العريب عن االنتقال إل تصور معنى كلمة »املاء« 

عند تصّوره للكلمة؟ وملاذا يحتاج إل تعلم اللغة العربية ليك ينتقل ذهنه إل املعنى عند سامع 

الكلمة العربية وتصّورها؟ إّن هذا دليل عىل أّن العالقة التي تقوم يف ذهننا بني تصّور اللفظ وتصّور 

اللغة،  تعلم  إل  عليه  الحصول  يتطلّب  آخر  من سبب  بل  اللفظ،  طبيعة  من  نابعة  ليست  املعنى 

فالداللة إذن ليست ذاتية«]]]. نعم لقد انترص بعض أصحاب هذا التيار إل تخصيص زعمهم باللغة 

األم، وأن اللغات قد أفسدت هذه اللغة مع مرور الوقت، ونحن ال نرى حاجة لرّد مثل هذه املزعمة 

مع معالجتنا لحقيقة العالقة بني اللغة والفكر للغات الالحقة.

إّن ما ذهب إليه أمثال السريايف من النحاة القائلني بأّن املنطق األرسطي هو نحو اليونان قائم 

عىل فرض أن الفكر تابع للغة، وهو ال يخلو من محذور السفسطة من حيث صريورة الفكر نسبيًا 

كنسبيّة اللغة واختالفها، وبعبارة أخرى: إّن جعل قوانني الفكر متغرّية ومختلفة تبًعا الختالف اللغة 

بالنسبيّة  عينه  القول  وهو  ومالبساتها،  اللغة  لظروف  وتابعة  مختلفة  االستدالل  آليات  من  يجعل 

املؤدية إل السفسطة. 

اللفظ واللغة عموًما ليست إال قوالب للمعنى ال يخلو من  أّن  إليه املناطقة من  إّن ما ذهب 

إليه  ذهبوا  فام  عديدة،  عنارص  فيها  يتداخل  التي  اإلنسانيّة  الحياة  عرفيّة  يُناسب  ال  فهو  تجريد، 

عن  واملجرّدة  املعاشة  غري  املعاين  من  كمجموعة  الفكر  إل  الّنظر  تم  لو  محلّه  ويف  صحيح 

اكتشاف  من  بّد  فال  املعاش  والفكر  اللغة  مع  التعامل  أردنا  إذا  أما  اإلنسانية،  الحياة  مالبسات 

العالقة بينهام ملا هو مشهود من اختالف أمناط الفكر، وعليه فكام أّن جعل اللغة والنحو مساوق 

]]]- السيد محمد باقر الصدر، دروس يف علم األصول، م.س، ج]، ص65.
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التنظري  اللغة عىل  نظرية  االقتصار يف  ـ  مرفوض كذلك  السريايف وأمثاله  إليه  للفكر كام ذهب 

لعالقتها باملعاين املجردة كذلك.

إّن ما ذهب إليه العرفاء من أّن األلفاظ موضوعٌة للمفاهيم والغايات والعقل يستنبط املصاديق، 

ال شبهة فيه ولكّنه يفتقر إل معالجة العالقة بني الفكر واللغة وفق السياقات االجتامعية والبنية التي 

تنشأ فيها املحاورات وهذا ما سلّط عليه الضوء كلٌّ من دي سوسري وفتجنشتني، ولذا فإنّنا ميكن 

النص  له عن  الوجود ال غنى  مع  األنطولوجي  تعامله  عند  الفلسفي  الفكر  أّن  إل  أن نخلص  لنا 

واللغة يف اكتشاف اآلفاق املفهوميّة الذيت تفتح له سبيل التفكري الكتشاف املصاديق العقلية، وأّما 

يف تعامله مع اللغة العرفيّة واملعاشة فهو مرتبط بطريق حتمي بالبنية التي تنتمي إليها اللغة. ومن 

هنا ذهب السيد محمد باقر الصدر إل »فهم النص عىل ضوء ارتكاز عام يشرتك فيه األفراد نتيجة 

لخربة عاّمة وذوق موّحد، وهو لذلك يختلف عن الفهم اللفظي واللغوي للنص الذي يعني تحديد 

الدالالت الوضعية والسياقية للكالم«]]]. وكأنّه بذلك يفرّق بني قيمة الكلمة وداللتها عىل ما طرحه 

دي سوسري.

]]]- صائب عبد الحميد: الشهيد محمد باقر الصدر من فقه األحكام إل فقه النظريات، مركز الحضارة، بريوت، 2008، ص 99.
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آفاق النقد اإلساليم للحضارة الغربّي�ة
علي عّزت بيجوفيتش مثااًل

يعقوب امليالي

تأويلّية موت املؤّلف
متاخمة معرفّية نقدّية ألطروحة روالن بارت

منال إسماعيل مرعي

منهجّية الفارويق يف قراءة النموذج املعريف الغريب
شرط املعرفة وضرورة النقد

حسان عبد اهلل حسان

يعكس هذا القسم موقف العامل االسالمي تجاه الغرب، من خالل اآليت:

 أ. رشح وتظهري مشاريع العلامء واملفّكرين يف العامل اإلسالمي ممن نقدوا 

الغرب؛ ثقافياً وسياسياً، واجتامعياً...

من  ملفكرين  الغرب  مع  واملتوافقة  املستغربة  املشاريع  ونقد  تحليل  ب. 

العامل اإلسالمي ممن تأثروا بالغرب ورّوجوا ألفكاره.

العالم اإلسالمي والغرب



آفاق الّنقد اإلسالمي للحضارة الغربّية

علي عّزت بيجوفيتش مثااًل

[[[
يعقوب امليايل]*[

الحضارة  نقد  يف  الفريدة  التجارب  من  بيجوفيتش  عزت  عيل  اإلسالمي  املفكر  تجربة  تعّد 

الغربّية،  الثقافة  الغائص إىل عمق  الرّتاث اإلسالمي،  الفيلسوف املتبّحر يف  العامل  الغربّية، فهو 

العامل الغريب عن كثٍب، وعنده إملام  وصاحب إملاٍم كبريٍ بفلسفتها. فهو مسلم أورويب، درس 

واسع بالفلسفة الغربّية وفنونها واألدب والفن الغربيني، كام تكشف خلفّيته الثقافّية عن أستاذيّته 

يف كثري من العلوم، فهو عامل وفيلسوف وأديب وفنان. فنجد يف دراسته إحصاءاٍت دقيقًة ألشياٍء 

كثرية يف الغرب، كنسبة الجرمية وتصاعدها يف الواليات املّتحدة األمريكّية، ومعّدالت االنتحار 

يف الدول التي توصف أنّها ذات تقّدم حضارّي وتطّور تكنولوجّي. 

التهافت  استظهار  إىل  وتسعى  بيغوفيتش  عند  الفكري  املرشوع  تقديم  تحاول  القراءة  هذه 

املريع يف البنية الفكرية واملعرفية لحركة الحداثة يف الغرب.

املحرر

يُقّدم عل عزّت بيجوفيتش اإلسالم كحلٍّ بديٍل لخالص اإلنسانيّة من ضياعها الرّوحي، فهو دين 

يحمل الثقافة الروحيّة التي تنزل السكينة يف قلوب املؤمنني، ويتمثّل هذا فيام اشتمل عليه اإلسالم 

من عبادات، ومع كون اإلسالم ثقافة فهو حضارة أيًضا؛ إذ يهتّم بالجانب الخارجي املادي لإلنسان، 

ويتمثّل هذا يف جانب املعامالت يف الفقه اإلسالمي. فاإلسالم يختلف عن املسيحيّة من جهة أنّه 

ليست ثقافة روحيّة فقط، ويختلف عن الحضارة املاديّة الغربيّة التي تؤكّد عىل الجانب الحضاري 

املادي لإلنسان دون الجانب الروحي. فاإلسالم يدعو إل خلق إنسان متّسق مع روحه وبدنه، ومجتمع 

تحافظ قوانينه ومؤّسساته االجتامعيّة واالقتصاديّة عىل هذا االتساق وال تنتهكه؛ إذ إّن واجب اإلسالم 

*ـ  باحث يف العلوم الدينية، وأستاذ يف الحوزة العلميّة ـ النجف األرشف ـ العراق.
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التاريخي هو تحقيق التوازن بني العامل الجّواين )الروحي( لإلنسان وبني عامله الربّاين )املادي(.

عزّت  عل  حياة  بيان  عىل  اشتمل  األّول  املبحث  محاور:  ثالثة  إل  البحث  هذا  قّسمنا  لقد 

بيجوفيتش ومؤلّفاته. أّما املبحث الثاين فخّصصناه للبحث عن الرؤية الّنقديّة للحضارة الغربيّة عند 

عل عزّت بيجوفيتش. أّما الثالث فقد كان لبيبان الثنائيّة التكامليّة يف اإلسالم. وكانت هناك خامتة 

لبيان أهم النتائج التي توّصلنا إليها.

حياته وأعماله
عل عزّت بيجوفيتش املفّكر والسيايس واملقاوم املجاهد البوسني، الذي قاد الشعب البوسني 

لالستقالل بعد تفّكك االتّحاد اليوغساليف. لقد ُجمعت يف عل عزّت بيجوفيتش صفات من النادر 

بالعلوم  الذي يغوص يف األعامق، ملامًّ  للمفّكر املبدع  مثال  أن تجتمع يف شخص واحد، فهو 

الرشعيّة اإلسالميّة وبألوان الثقافة العرصيّة، ويف الوقت نفسه ميثّل النموذج للسيايس الوطني الذي 

يحمل هموم شعبه، وهو املناضل السيايس الذي يبحث عن الحرية يف املحافل الدوليّة كرئيس 

لجمهوريّة البوسنة والهرسك، ويف الوقت نفسه هو القائد امليداين لقّوات املقاومة البوسنيّة ضّد 

قّوات الرصب التي شّنت حرب إبادة ضّد املسلمني يف البوسنة. 

ولد عل عزّت بيجوفيتش يف سنة )925]م(، وهو ينتمي إل أسة مسلمة عريقة يف مدينة كروبا 

يف جمهورية البوسنة والهرسك، التي كانت جزًءا من االتّحاد اليوغساليف]]].

تخرّجه  بعد  فعمل  القانون،  كلّية  من  فتخّرج  بجامعتها،  والتحق  ساييفو  مدارس  يف  تعلّم 

بنشاطه يف  للكتابة والبحث. وقد ُعرف  ليتفّرغ  بعدها  اعتزل  ثّم  )25 سنة(،  قانونيًّا ملّدة  مستشاًرا 

مجال العمل اإلسالمي كاتبًا ومحارًضا. وقد ُحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع األشغال الشاقّة 

سنة )6]9]م( أكمل ثالث سنوات ثّم خرج سنة )9]9]م(، وكانت تهمته أّن له عالقة مبنظمة )الشبّان 

املسلمني(، ومل تكن هذه املنظمة تعمل يف الجانب السيايس، بل إّن نشاطها منصبٌّ عىل التعليم 

الثانية  العامليّة  اإلسالمي واألعامل الخرييّة؛ إذ هي عبارة عن مؤّسسة خرييّة أّسسها قبل الحرب 

بعض العلامء البوسنيني الذين تلّقوا العلم يف األزهر الرشيف بالقاهرة، وتأثّروا بالحركة اإلسالميّة 

يف مرص فنقلوها إل الشبّان املسلمني يف البوسنة، وكان لها دور كبري قبل الحرب العامليّة الثانية 

وأثناءها يف إيواء املهاجرين ومساعدة الفقراء وكفالة األيتام، وكان عل عزّت بيجوفيتش من أبرز 

أعضائها يف تلك الفرتة]2].

]]]- عزّت بيجوفيتش، عل: هرويب إل الحرية، ص2.

]2]- اإلسالم بني الرشق والغرب، عل عزّت بيجوفيتش، ص3].
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كان عل عزّت بيجوفيتش مدافًعا عن حقوق املسلمني الذين كانوا يتعرّضون للتصفية الجسديّة 

واالضطهاد يف البوسنة التي كانت تحت حكم االتحاد اليوغساليف، وعىل أثر نضاله وجهاده يف 

أّول املتّهمني يف قضيّة  الدفاع عن حقوق شعبه املسلم تعرض لالعتقال مرّة أخرى؛ حيث كان 

ساييفو سنة )]98]م(، فُحكم عليه بالسجن أربعة عرش عاًما، أكمل منها مثانية سنوات حيث خرج 

سنة )988]م(]]]. 

أنشأ حزب العمل الدميقراطي عام )989]م(، وترأسه عام )990]م(. ثّم أصبح رئيًسا للمجلس 

البوسنة والهرسك، فقاد عل عزّت بيجوفيتش حرب االستقالل ضّد الرصب، الذين  الرئايس يف 

أنهى  البوسني  الشعب  )992]م(، ولكن صمود  البوسنة سنة  إبادة ضّد املسلمني يف  شّنوا حرب 

يف  الرئايس  للمجلس  رئيًسا  بيجوفيتش  أصبح  أن  وبعد  والهرسك.  البوسنة  عىل  الرصب  سيطرة 

عىل  الكربى  الرصب  إنشاء  إل  تدعو  التي  الدولة  الرصب  عن  لالستقالل  استفتاًء  نظّم  البوسنة 

فعلت سلوفينيا  ما  البوسني االستقالل عىل غرار  الشعب  اختار  املنهارة، وقد  يوغسالفيا  أنقاض 

من  وبدعم  بيجوفيتش  عزّت  من عل  كبرية  وبجهود  والهرسك  البوسنة  استطاعت  وقد  وكرواتيا، 

الشعب البوسني أن تحصل عىل اعرتاف املجتمع الدويل بكيانها املستقل كدولة عضو يف األمم 

املتحدة]2].

ويف سنة 2000م وبعد عرشة سنوات من رئاسته للمجلس الرئايس يف البوسنة والهرسك تنّحى 

تشييعه  وتّم  2003م،  عام  تويف  الصحيّة،  بسبب حالته  الرئاسة طواعيّة  بيجوفيتش عن  عل عزّت 

تشييًعا رسميًّا، وكانت جنازته أكرب جنازة يف تاريخ البوسنة والهرسك]3].

مؤّلفاته
نشاطه  بسبب  )6]9]م(  عام  الشيوعيون  اعتقله  عندما  السجن،  يف  كتبه  الحّريّة،  إل  هرويب 

السيايس، والنتامئه إل جمعيّة الشبان املسلمني.

ـ عوائق الّنهضة اإلسالميّة.

ـ األقليّات اإلسالميّة يف الدول الشيوعية.

]]]- هرويب إل الحرية، ص2.

]2]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص6].

]3]- م.ن، ص5].
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البيان اإلسالمي، وهو مجموعة مقاالت كان قد نرشها يف مجلّة )تاكفني( كانت تصدرها جمعية 

العلامء يف البوسنة. وقد جمع ابنه هذه املقاالت يف كتاب تحت هذا االسم.

الغربية،  الثقافة  نقد  الكتاب موسوعة معرفيّة كبرية يف  اإلسالم بني الرشق والغرب، ويعّد هذا 

وبيان عدم جدواها يف قيادة الثقافة اإلنسانيّة، فقد هّز هذا الكتاب أركان العامل الغريب، فقد خاطب 

به قادة الفكر يف الغرب، وكان فيه عاملًا وفيلسوفًا وأديبًا وفنانًا مثقًفا مسلاًم. 

الرؤية النقدّية للحضارة الغربّي�ة 
إّن نقد عل عزّت بيجوفيتش للحضارة بشكٍل عام والحضارة الغربيّة بشكل خاص  باعتبارها 

الحضارة املهيمنة عىل مقّدرات العامل  ليست دعوة إل رفض الحضارة، فالحضارة كام يقول: ال 

مُيكن رفضها حتّى لو رغبنا يف ذلك، إمّنا ال بّد من أنسنة الحضارة، وهذه األنسنة رضوريّة، كام 

أنّها ممكنٌة، وتتم هذه األنسنة من خالل تحطيم األسطورة التي تحيط بالحضارة، فإّن تحطيم هذه 

األسطورة سيؤّدي إل مزيٍد من أنسنِة هذا العامل، وهي مهّمة تنتمي بطبيعتها إل الثقافة.]]]

وميكن بيان أهم االنتقادات التي وّجهها عل عزّت بيجوفيتش إل الحضارة الغربية من خالل 

مجموعة من املطالب.

األصل اإلنساين 
ينطلق عل عزّت بيجوفيتش يف نقده للحضارة الغربية من السؤال التايل: )ما هو اإلنسان؟(، 

ويرى بأّن اإلجابة عىل هذا الّسؤال هي التي تحّدد الرؤية املعرفيّة لكّل أفكار العامل.

عن  يصدران  واالشرتايك  الرأساميل  بشّقيها  الغربيّة  الحضارة  أّن  بيجوفيتش  عزّت  ويرى عل 

الطبيعيّة،  املاّديّة  األبعاد  ذو  اإلنسان  أي  )املادي(،  الطبيعي  اإلنسان  مقولة  وهي  واحدٍة،  مقولٍة 

الحضارة  وتنظر  املتقّدم  السؤال  عن  جوابهام  يف  املادة،  غري  آخر  بعد  أي  وجود  عنه   وتنفي 

الغربيّة وبحسب املنطق الدارويني الذي سيطر عىل الفكر الغريب  إل أصل اإلنسان كنتيجٍة لعمليّة 

طوليّة من التطّور ابتداًء من أدىن أشكال الحياة، حيث ال يوجد متيّز واضح بني اإلنسان والحيوان. 

وتتحّدد النظرة العلميّة للكائن البرشي باعتباره إنسانًا ببعض الحقائق املاديّة الخارجيّة: كامليش 

ويبقى  الطبيعة  ابن  هنا  فاإلنسان  مفّصلة.  منطوقة  لغة  بواسطة  التواصل  األدوات،  قامئًا، وصناعة 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص33].
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دامئًا جزًءا منها، فاإلنسان هو الحيوان الكامل، وإّن الفرق بني اإلنسان والحيوان إمّنا هو فرق يف 

الدرجة وليس يف النوع، فليس هناك جوهر إنساين متميّز عن الحيوانات األخرى]]].

السوبرمان حاصل  الرجل  داروين؛ ألّن  إلهام  فهو من  )السوبرمان(  نيتشيه  إنسان  كان  وكذلك 

نتيجة تطّور الحيوان الذي اتّجه نحو الكامل الجسمي والفكري، ومنه إل الذكاء الخارق والحيوان 

جّوانيّة  حياة  بال  كائن  فهو  الكامل.  الحيوان  الحقيقة  يف  وهو  األمثل،  اإلنسان  إل  ثّم  األمثل، 

)روحيّة(، بدون إنسانيّة أو مأساويّة أو شخصيّة أو قلب]2]. 

تفسري  عن  وعاجزة  اإلنسانيّة،  الحقيقة  تفسري  عن  عاجزة  الغربيّة  الحضارة  أّن  يدّل عىل  وهذا 

البُعد اإلنساين يف اإلنسان؛ ألنّها ترى أنّه ذو بعٍد واحد هو البُعد املادي، أي إّن اإلنسان عبارة عن 

حيوان مثايل، وليس له متيّز آخر عىل سائر الحيوانات، بينام نجد أشياء كثرية يف اإلنسان ال يستطيع 

املنهج العلمي )التجريبي(  الذي اعتمدت عليه نظريّة التطّور الداروينيّة  أن يفرّسها، مثل الدين 

واألخالق والفن والفلسفة يف حياة اإلنسان، وغريها من األشياء التي ال ترتبط بالجانب املادي. 

الدوار امليت�افزييقي لإلنسان
مام ال شّك فيه أّن هناك الكثري من املشرتكات بني اإلنسان والحيوان، كام أّن هناك فارق واضح 

بني اإلنسان والحيوان، ويطرح عل عزّت بيجوفيتش تساؤالت محوريّة يف هذا املجال وهي]3]: إذا 

كان اإلنسان مثل باقي الحيوانات، وإنّه يختلف عنها بالدرجة فقط دون الحقيقة أو النوع كام تقول 

الحيوانات؟  باقي  الشكل دون  بهذا  إنسانًا  التي جعلته  الفارقة  اللحظة  الحضارة املادية، فام هي 

وملاذا مل يقتنع اإلنسان بجانبه الحيواين املادي، بحيث بدأ رحلة يبحث من خاللها عن الوجود 

املقّدس ويبدأ مبعارضته للطبيعة؟ فام هذا اليشء الذي جعله ال يكتفي بصنع لوازم الحياة املادية 

مثل صنع اآلالت التي تحسن قدرته عىل الصيد والحياة املعيشيّة املاّديّة، وبداًل من هذه األفعال 

راح يبتكر ويصنع العبادات واألساطري واملعتقدات الخرافية والغريبة والرقصات واألوثان والسحر، 

وبدأت تنشأ عنده أفكار عن الطهارة والنجاسة، والسمو واللعنة والربكة والقداسة، وبدأت تظهر يف 

التي ألزم نفسه بها ونظم حياته من خاللها؟  حياته قامئة من املحرمات واملحظورات األخالقيّة 

فبداًل من أن يكون مثل قطعان الحيوانات األخرى وهي تبحث عن الطعام وتتصارع من أجل البقاء، 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص7].

]2]- م.ن، 62.

]3]- م.ن، ص 55-52.
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أصبح خائًفا مشّوًشا مبعتقداته ومحرّماته الغريبة، وغارق يف أساره ورموزه الغامضة؟]]]

يجيب عل عزّت بيجوفيتش عن األسئلة املتقّدمة من خالل مقولة الدوار امليتافيزيقي، ويقصد 

مادي ملموس،  له سبب  ليس  بدوار مجهول األصل  اإلنسان أصيب  أّن  امليتافيزيقي هو  بالدوار 

ولذا يسميه )الدوار امليتافيزيقي(، وهو دوار يُشّكل لحظًة فارقًة يف تاريخ اإلنسان، ذلك أنّه إل 

إنسان مختلف  العاقل، وهو  التطّور، وجد اإلنسان  إليه عملية  أّدت  الذي  الصانع  جانب اإلنسان 

بأنّه جزء  إنسان ذو عقل وخيال ووجدان، يحّس  فهو  الطبيعي،  داروين  إنسان  الحيوان وعن  عن 

بوجود  يشعر  فهو  ولذا  عنها.  تفصله  مسافة  توجد  إذ  ذاته؛  الوقت  يف  عنها  وغريب  الطبيعة  من 

عامل آخر يحتاج للتعبري عنه والتواصل معه؛ ولهذا امتألت حياته بالعبادات واألسار واملحظورات 

واالعتقادات]2]. 

وهكذا ساهم الدوار امليتافيزيقي يف فصل اإلنسان عن املادة، وجعله ينتمي إل عامله الروحي 

الذي يفصله ومييّزه عن الحيوانات األخرى. 

عقدة اإلنسان البدايئ
يرى عل عزّت بيجوفيتش أّن هناك ظاهرة يف التاريخ اإلنساين ال ميكن تفسريها وفق الرؤية 

األحاديّة املاديّة لإلنسان، وهي ما يُعرف عند املاديني بعقدة اإلنسان البدايئ. وخالصة هذه العقدة 

مرتبطة بظاهرة التضحية عند اإلنسان، وهي أن يضحوا بأحد األفراد، وال تكون التضحية بشخص 

قليل القيمة أو منبوذ يف املجتمع، وإمّنا كان يُختار عادًة من بني أحسن الشبان أو الفتيات، وكان 

يُعامل باحرتام إل درجة العبادة، ولقد وجدت هذه التضحية يف جميع األديان بال استثناء. ويرجع 

تاريخ هذه الظاهرة إل العصور الحجرية]3].

الغربية املادية عاجزة عن تفسري هذه الظاهرة وهذه  إّن الحضارة  ومن وجهة نظر بيجوفيتش، 

التضحية مناقض  تتعارض مع كونه حيوانًا؛ ألّن مبدأ  البدايئ؛ ألنّها  الصادرة من اإلنسان  األفعال 

ملبدأ املصلحة واملنفعة والحاجات، فاملصلحة مبدأ حيواين  وهي إحدى األفكار األساسيّة يف 

السياسة واالقتصاد السيايس  فهي مبدأ ميثّل جانبًا آخر يف اإلنسان غري الجانب املادي، فالتضحية 

من املبادئ الرئيسيّة يف الدين واألخالق. ومن الخطأ استنتاج أّن الناس كانوا حيوانات متوّحشة؛ 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص7]. 

]2]- م.ن، ص]6.

]3]- م.ن، ص 57-56.
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ألنّا مل نَر شيئًا مثل هذا عند الحيوانات، ولكن فكرة التضحية إمّنا هي أمناط سلوكية مالزمة لإلنسان 

تتعلق مبعاناته وضالله، وهام أمران يتكّرران يف مأساة الجنس البرشي، حيث تسلك األمم سلوكًا 

بات وأخطاء متأصلة فيهم]]].  ال معقوليّة فيه، ال تدفع إليه غرائزهم، وإمّنا تعصَّ

ولو كان اإلنسان أكرث الحيوانات كاماًل لكانت حياته بسيطة خالية من األسار. ولكّنه يخوض 

النقمة  ويصادف  وإحباطات،  ومعضالت  مآٍس  من  الحياة  يف  وما  األخالقيّة،  املجاهدة  غامر 

والقسوة وخبث الطوية. وال يعرف الحيوان شيئًا من هذا كلّه، ومن هنا يعلم معنى تلك اللحظة التي 

صنعت عرًصا جديًدا]2].

الّنظر  وجهة  من  اإلنسان  حياة  يف  انتكاسًة  تعّد  البدايئ  اإلنسان  حياة  يف  التضحية  ظاهرة  إّن 

املاديّة، فهي تعوق التقّدم. وإّن ما يُسّميه املاديّون عقدة اإلنسان البدايئ يف الواقع هي التعبري عن 

الخصوصيّة املالزمة لإلنسان، وهي مصدر لكّل تديّن عنده، كام أنّها مصدر الّشعر والفّن يف حياة 

اإلنسان، فهي تشري إل أصالة اإلنسان، وإنّه متميّز عن باقي الحيوانات مبا يحمله من عامل جّواين 

القيم  أّن  املاّديّة يف  النظرة  اإلنسانيّة. ولكن  الروح  أال وهي  املادة،  تنتمي إل عامل  )روحي( ال 

اإلنسانيّة تؤّخر التقّدم تكّررت مرًّة أخرى يف الحضارة الغربية املعارصة، وذلك من خالل الدعوة 

إل تحطيم املثاليّة يف اإلنسان يف سبيل التقّدم؛ ألّن التقّدم قيمة مطلقة مع أّن الحضارة الغربية 

تدعوا إل فكرة النسبيّة!!]3].

الدين يف حياة اإلنسان
يرى عل عزّت بيجوفيتش أّن نظريّة داروين عن اإلنسان بحاجة إل تجديد ومراجعة؛ ألنّها ال 

تستطيع أن تجيب عىل كّل األسئلة حول األصل اإلنساين، ومن هذه األسئلة ظاهرة الدين يف حياة 

اإلنسان، كيف نشأت؟ وملاذا نشأت؟ فنظريّة التطّور مل تستطع أن تفرّس بطريقٍة مقنعٍة ظهور التدين 

يف حياة البرشيّة، وال حتّى وجود هذه الظاهرة يف العصور الحديثة]]].

 ويُرِجع بيجوفيتش سبب عجز النظريّة الداروينية يف اإلجابة عن أصل الدين يف حياة اإلنسان 

إل أّن نظرية التطّور قامئٌة عىل أساس الوحدة بني اإلنسان والحيوان، وعليه فإّن النظرية الداروينية 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص57.

]2]- م.ن، ص82.

]3]- م.ن، ص58.

]]]- م.ن، ص65.
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أبطلت االختالف بني الطبيعة )املادة( وبني الثقافة. ولكن الدين يف الواقع يُعيد إقامة هذا االختالف. 

وكأّن الدين يقول: انظر ماذا يفعل الحيوان وافعل عكسه، إنّه يفرتس فيجب أن تصوم، إنّه يتسافد 

اللّذة ويهرب من  إنّه يسعى إل  متفرًّدا،  تعيش  أن  يعيش يف قطيع فحاول  إنّه  تتعّفف،  أن  فيجب 

أن  فعليك  بأجسامها،  تعيش  الحيوانات  وباختصار:  للمصاعب،  نفسك  تُعرِّض  أن  فعليك  األمل، 

تعيش بروحك]]]. 

تفسريها  يف  الدارويني  التطور  نظريّة  يف  ثغرة  هناك  أّن  إل  بيجوفيتش  عزّت  عل  يُشري  وهنا 

للظاهرة اإلنسانيّة، إذ إّن النظريّة الداروينيّة مل تعِط أهميّة أو تفسريًا للظواهر الثقافيّة يف حياة اإلنسان، 

وسبب هذا اإلهامل هو أّن الظواهر الثقافيّة ليست نتاًجا لعمليّة التطّور؛ ألّن الظواهر الثقافيّة مفارقة 

لعملية التطّور؛ ولهذا ركّز عليها بيجوفيتش؛ إذ إنّها تحمل إجابات حاسمة عن الوجود اإلنساين. 

فإذا كان هناك خطٌّ متّصل لعملية التطور يف حياة اإلنسان املاّديّة البيولوجيّة، وإّن هذا التطّور يتمثّل 

مجال  هناك  فإّن  الكفاءة،  وترشيد  املنفعة  مبنّي عىل  وهو  واآلالت،  )املادة(  الطبيعة  تسخري  يف 

آخر يف حياة اإلنسان يهتّم بقيم مختلفة متاًما مل يحدث فيها أي تطور مطلًقا، مثل ظهور الفّن يف 

حياة اإلنسان والدين واألخالق والفلسفة، والخوف من املوت والضمري الذي يعيش مع اإلنسان، 

وفكرة التضحية ومساعدة اآلخرين. كّل هذه األشياء تشري إل وجود جانٍب آخر يف حياة اإلنسان 

غري الطبيعة )املادة(. وهذه الجوانب غري خاضعٍة للتطّور. فحتّى يف أكرث أنواع الحيوانات تطّوًرا، 

ال نستطيع أن نجد أدىن أثر لعبادات أو محرّمات، بينام نجد اإلنسان حيثام ظهر يظهر معه الدين 

والفن، فلقد كان الدين والفن يف تالزم وثيق، وهذه الظاهرة تحمل يف ثناياها إجابات عن بعض 

األسئلة الحاسمة عن الوجود اإلنساين]2]. 

فإّن ظاهرة الحياة الجّوانيّة )الروحية( أو التطلّع إل السامء، ظاهرة مالزمة لإلنسان غريبة عن 

الحيوان، وهذه الظاهرة تظّل مستعصية عىل أّي تفسري منطقي، ويبدو أنّها نزلت من السامء؛ ألنّها 

ليست نتاًجا للتطّور، فهي تقف متعالية عنه مفارقة له]3]. 

كثريًا،  )الروحي(  الجّواين  البرش  تاريخ  يتغرّي  مل  كيف  تفرّس  ال  الداروينيّة  التطّور  نظرية  إّن 

فاإلنسان هو اإلنسان بأخطائه، وفضائله وشكوكه وخطاياه، والتعلّق بالدين والفن، وكّل ما يشّكل 

عامله الروحي، يربهن عىل عدم قابليته للتغيري. فإّن دراسة رسوم إنسان نياندرتال يف فرنسا تبني 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص]8.

]2]- م.ن، ص60.

]3]- م.ن، ص]6. 
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ا عن الحياة النفسيّة لإلنسان املعارص]]].  أّن الحياة النفسيّة لإلنسان البدايئ ال تختلف إاّل قلياًل جدًّ

نقد نظرّية الصدفة 
املراد من الصدفة يف الفكر الفلسفي: هو أّن األشياء والوجودات يف العامل وجدت دون سبب 

أو علّة لإليجاد، وإّنا من طبيعتها الوجدان والظهور أو الفقدان والضمور، فليست مرتبطة بأّي جهاٍز 

تخطيطيٍّ أو عقٍل مدبٍّر ومخطٍّط]2].

وتقع نظريّة الصدفة يف صميم النظريات املادية ونظريّة التطّور الداروينيّة بالخصوص، وتعود 

جذور هذه النظرية إل دميقريطس أبيقور قدميًا، وماركس وإنجلز حديثًا]3].

ويقّوض عل عزّت بيجوفيتش هذه الرؤية التي تّدعي وجود العامل من خالل الصدفة، فهي مع 

كونها فرضيّات وتكّهنات مل يقيموا أّي دليل عليها، فهم من جهة أخرى يّدعون أّن املادة ومن خالل 

الصدفة وحدها قد أّدت إل وجود عنارص متجاوزة للامدة، مثل اإلنسان، أي إنّهم ينسبون للامدة 

قدرات غري ماديّة. وعدم عقالنيّة القول بالصدفة من املسلامت عند بيجوفيتش، ويعطينا مثااًل عىل 

عدم عقالنيّة القائلني بالصدفة وهو: إذا وجدنا يف اكتشاف أثري حجرين موضوعني يف نظام معنّي 

أو قُطعا لغرض معنّي، فإنّنا جميًعا نستنتج بالتأكيد أّن هذا من عمل إنسان ما يف الزمان القديم. فإذا 

وجدنا بالقرب من الحجر جمجمة برشيّة أكرث كاماًل وأكرث تعقيًدا من الحجر بدرجٍة ال تُقارن، فإّن 

بعًضا مّنا لن يُفّكر يف أنّها من صنع كائن واع، بل ينظرون إل هذه الجمجمة الكاملة أو الهيكل 

الكامل كأنّهام قد نشآ بذاتهام أو بالصدفة هكذا بدون تدّخل عقل أو وعي]]]!

وينتهي بيجوفيتش إل النتيجة التالية: إنّنا ال نستطيع تفسري الحياة بالوسائل العلميّة فقط؛ ألّن 

الحياة معجزة وظاهرة مًعا، واإلعجاب والدهشة هام أعظم شكل من أشكال فهمنا للحياة]5].

األخالق والمادّية
عل  خاللها  من  يحاول  والتي  املهّمة  الظواهر  من  واحدة  اإلنسان  حياة  يف  األخالق  ظاهرة 

عزّت بيجوفيتش أن يقّوض النظريّة املاّديّة التي ترى بأّن اإلنسان له بعُد واحد هو البعد املادي، 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص]6.

]2]- الحيدري، كامل: رشح نهاية الحكمة، ال ط، بريوت، مؤّسسة الهدى للطباعة والنرش، 37]]هـ – 6]20م،  ج7، ص297-296.

]3]- ويليام دميبسيك، وجوناثان ويلز: تصميم الحياة، ترجمة: مؤمن الحسن ومحمد القايض، ص7]2.

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص78.

]5]- م.ن، ص80.
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وليس وراء الوجود املادي لإلنسان يشء آخر. فالقيم األخالقيّة التي يحملها اإلنسان التي ال ميكن 

الشّك فيها، تقف نظريّة التطّور املاّديّة عاجزة عن تفسريها؛ ألّن األخالق كظاهرٍة واقعيٍّة يف الحياة 

اإلنسانيّة، ال ميكن تفسريها تفسريًا عقليًّا، ولعّل يف هذا الحجة األول والعمليّة للدين، فالسلوك 

األخالقي الذي يسلكه اإلنسان يف حياته إّما أن يكون ال معنى له، وإّما أن يكون به معنى يف وجود 

بات، أو أن نُدخل  الله، وليس هناك اختيار ثالث. فإّما أن نسقط األخالق باعتبارها كومًة من التعصُّ

يف املعادلة قيمًة ميكن أن نسميها الخلود، فإذا توفّر رشط الحياة الخالدة، وأّن هناك عاملًا آخر غري 

هذا العامل، وأّن الله موجوٌد، بذلك يكون سلوك اإلنسان األخالقي له معنى]]].

وينتهي بيجوفيتش إل أّن األخالق ال ميكن بناؤها إاّل عىل الدين؛ ألّن األخالق إمّنا هي دين 

تحّول إل قواعد للسلوك، أي تحّول إل مواقف إنسانيّة اتجاه اآلخرين وفًقا لحقيقة الوجود اإللهي. 

فاألخالق وإن كانت كمامرسة ال تعتمد بطريق مبارش عىل التديّن، ولكّن األخالق كمبدأ ال ميكن 

وجودها بغري الدين]2].  

إنسان داروين جزء من  إنسان داروين؛ ألّن  إّن األخالق والقيم األخالقية ليس لها وجود عند 

الطبيعة )املادة(، ويف املادة يكون الرصاع من أجل البقاء عىل أشّده، وال يفوز فيه األفضل باملعنى 

األخالقي، وإمّنا يفوز األقوى واألفضل تكيًّفا. كام أّن التقدم البيولوجي لإلنسان الدارويني ال يؤدي 

إل سمو اإلنسان باعتباره أحد مصادر األخالق، فقد يصل إل أعىل درجات الكامل البيولوجي 

محروًما  ثمَّ  ومن  اإلنسانيّة،  الصفات  من  محروًما  يظلُّ  ولكّنه  األعىل،  اإلنسان  أو  )السوبرمان( 

لها وجود  ليس  القيم  الله، وهذه  إاّل هبة من  اإلنساين ال يكون  السمو  اإلنساين؛ ألّن  السمو  من 

الضمري  من  تخلّص  ينادي:  اإلنسان  حال  لسان  ألّن  )املادي(؛  الطبيعي  الدارويني  اإلنسان  عند 

الطبيعة  لها يف  ميتافيزيقيّة ال وجود  أمور  ألنّها  مادي؛  كّل يشء غري  ومن  والرحمة  الشفقة  ومن 

اقهر الضعفاء واصعد فوق جثثهم. ولكّن األخالق كانت وال تزال تدعو إل  )املادة(، وبالنتيجة 

)املادة( يف  والطبيعة  فاألخالق  به،  والعناية  عليه  اإلشفاق  وإل  مقدرة،  واألقّل  األضعف  حامية 

، فاألخالق تدعونا للواجب، بينام الطبيعة )املادة( تدعونا للمصلحة، حطّم الضعفاء  تصادٍم مستمرٍّ

بداًل من احِم الضعفاء، فهاتان الدعوتان املتعارضتان تفصالن البيولوجي عن الروحي، الحيواين 

قوانني  بثباٍت  إنّه طبّق  نيتشيه  فعله  ما  الدين، وكّل  والعلم عن  الثقافة،  الطبيعة عن  اإلنساين،  عن 

علم البيولوجيا ونتائجها عىل املجتمع اإلنساين، وكانت النتيجة نبذ الحب والرحمة وتربير العنف 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص78].

]2]- م.ن، ص93].
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والكراهيّة، واملسيحيّة عند نيتشيه، وبخاّصة األخالق املسيحيّة، فهي السم الزعاف الذي غرس يف 

الجسم القوي للجنس البرشي من وجهة نظره]]].

أّما ما يُسّمى بحركة األخالق الَعلاَمنيّة التي تؤكّد عىل استقالل األخالق عن الدين، التي ظهرت 

يف بعض البلدان الغربية، فيُجيب عل عزّت بيجوفيتش عن هذه الحركة بأنّها نفسها تكشف لنا عن 

أّن كّل فكر أو نشاط أخالقي ال بّد أن ينحو بطبيعته صوب الدين أو يتطابق معه. فمثاًل املدارس 

هذا  املدرسيّة يف  الكتب  أّن  نجد  الديني   التوجيه  محّل  األخالقي  التوجيه  حّل  الفرنسية  حيث 

املجال تتبع الطريقة نفسها التي يتم بها التعليم الديني يف الكنائس املسيحيّة. فالّنزعة الَعلاَمنيّة 

الدين تتّجه يف سريها وبطريقٍة ال شعوريّة نحو  الحريصة عىل اتخاذ موقف أخالقي مستقل عن 

تعترب  ولذا  واألخالقي،  الديني  الفكر  لتشابك  متّصلة  قّصة  بأكمله  األخالق  علم  فتاريخ  الدين؛ 

املسيحيّة مثاًل بارزًا للتآلف الكامل والنسب القوي املتبادل إل حّد الوحدة بني دين عظيم وأخالق 

عظيمة، وقد أثبت فن عرص الّنهضة الذي استمد إلهاماته من موضوعات إنجيليّة، أّن الفن العظيم 

يلتحق بالدين واألخالق]2]. 

ومع غياب أيّة منظومات أخالقيّة متجاوزة للنظام الطبيعي املادي تصبح اللذة هي الخري واألمل 

هو الرش، ويُصبح ما يحّققه اإلنسان نفسه من منفعة مادية )تزيد من إمكانيّات بقائه املادي( هو 

لحكم  البرش  الطبيعة  أخضعت  لقد  املنفعة   مذهب  بنتام  صاحب  يقول  كام  أو  األعظم.  الخري 

سيدين، هام: اللّّذة واألمل. فهام وحدهام اللذان يحكامن أفعالنا]3].

ظاهرة الفن يف حياة اإلنسان 
يقف عل عزّت بيجوفيتش كثريًا عند ظاهرة الفّن يف حياة اإلنسان؛ ألّن هذه الظاهرة تؤكّد عىل 

النهايئ للفن أن يكشف عن الخصوصيّة  الثنائيّة اإلنسانيّة يف كيانه )الروح/ املادة(؛ ألّن املعنى 

اإلنسانيّة يف اإلنسان، ولهذا ال مُيكن تفسري هذه الظاهرة من خالل الرؤية األحادية لإلنسان، التي 

ترى بأّن اإلنسان ذو بُعٍد واحد هو البُعد املادي. وهذه الرؤية تعتمد باألساس عىل نظريّة التطّور 

تصادم  طريق  عىل  يقفان  والفن  العلم  أّن  بيجوفيتش  فريى  وتطّوره.  اإلنسان  أصل  يف  الداروينيّة 

بأّن اإلنسان قد تطّور  التي تؤّدي بطريقٍة عنيدٍة إل االستنتاج  الحقائق  العلم يحص  قطعي؛ ألّن 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص]9] - 96].

]2]- م.ن، ص97]-98].

]3]- م.ن، ص99]-200.
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تدريجيًّا من حيوان إل إنسان. أّما الفن فإنّه يُرينا صورة مغايرة لإلنسان، يرينا اإلنسان يف صورة 

مثرية قادًما من عامل مجهول. فالدراما اإلغريقيّة، ورؤيا دانتي يف الجّنة والجحيم، واألغاين الدينيّة 

األفريقيّة، واستهالل )فاوست( يف السامء، واألقنعة امليالنيزيّة، والصور الجّصيّة اليابانية القدمية، 

والرسوم الحديثة، جميع هذه األمثلة إذا أخذت بدون تنظيم معنّي، فإنّها جميًعا تحمل بني ثناياها 

شهادة واحدة هي إّن اإلنسان الذي صنع هذه األشياء ال عالقة له بإنسان داروين]]]. 

وينتهي إل النتيجة التالية وهي إّن الكائن اإلنساين ليس مجرد مجموعة من الوظائف البيولوجية 

املستخدمة  األلوان  كميّة  إل  تحليلها  الفنية، فال ميكن  للوحة  بالنسبة  الوضع  املختلفة، كذلك 

فيها، وال القصيدة إل األلفاظ التي تكّونها. وكذلك املسجد فصحيح أنّه مبنيٌّ من عدد قليل من 

األحجار ذات شكل معنّي وبنظام معنّي، ومن كميّة محّددة من املالط واألعمدة الخشبيّة، إل غري 

ذلك من مواد البناء، ومع ذلك فليست هذه كّل الحقيقة عن املسجد، فبعد كّل يشء هناك فرق 

الحفريات وعلم هيئة  البناء؛ ألّن علم  اتّحدا يف مواد  الحريب، وإن  بني املسجد وبني املعسكر 

اإلنسان وعلم النفس، كلّها علوم تصف من اإلنسان فقط الجانب الخارجي اآليل الذي ال معنى 

له. فاإلنسان مثله كمثل اللوحة الفنيّة واملسجد والقصيدة، فهو أكرث من مجرد كميّة ونوعيّة املادة 

التي تكونه، بل هو أكرث من جميع ما تقوله العلوم مجتمعة إمّنا هو الروح]2].

فالدين والفن عند عل عزّت بيجوفيتش ينتميان إل قضيّة واحدة، ولكّن هذه القضية معرّب عنها 

بطرٍق مختلفٍة، وهذه القضيّة هي قضيّة اإللهام اإلنساين. فالدين يؤكّد الخلود املطلق، ويؤكّد الفن 

عىل اإلنسان والخلْق. وهي كلّها نواٍح مختلفة لحقيقة جّوانيّة )روحيّة( ُعربِّ عنها بطرٍق مختلفٍة. ففي 

جذور الفن والدين هناك وحدة مبدئيّة، فالدراما والفن بشكٍل عام لهام أصل ديني، سواء من ناحية 

املوضوع، أو من ناحية التاريخ. فمن الناحية التاريخية كانت املعابد هي املسارح األول مبمثليها 

ومالبسها ومشاهديها. وقد كانت أوائل املرسحيات الدرامية عبارة عن طقوٍس عباديٍّة ظهرت يف 

معابد مرص القدمية منذ أربعة آالف سنة مضت]3]. 

أّما ظاهرة الفنان امللحد فريى بيجوفيتش إنّهم ملحدون اسميًّا، وهذا ال يُغرّي شيئًا من الواقع؛ 

ألّن الفن طريقة للعمل ال طريقة للتفكري، فقد توجد لوحات ال دينيّة، ومتاثيل ال دينيّة، وكذلك 

الفن يبحث عاّم هو إنساين، ويف بحثه هذا  الشعر، ولكن ال يوجد فن ال ديني؛ ألّن  قصائد من 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص9]-50.

]2]- م.ن، ص]5 – 52.

]3]- م.ن، ص5]] - 6]].
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إل  إرجاعها  ومُيكن  ا،  نادرة جدًّ ظاهرة  امللحد هي  الفّنان  ظاهرة  أّن  الله. كام  عن  باحثًا  أصبح 

تناقض يف اإلنسان نفسه؛ ألنّه إذا امتنع وجود حقيقة دينيّة، امتنع بالتايل وجود حقيقة فنيّة]]].

أزمة احلضارة الغربّي�ة
الخارجي  الجانب  متثّل  عنده  فالحضارة  والثقافة،  الحضارة  بني  بيجوفيتش  عزّت  عل  مييّز 

فالثقافة  لإلنسان.  الروحي  الجّواين  الجانب  يف  تتمثّل  الثقافة  بينام  اإلنسان،  حياة  يف  املادي 

عنده مرتكّزة يف الدين والفن واألخالق والفلسفة، ومنشأ كّل هذه األشياء هو الروح، والروح كائن 

ساموي، فكّل يشء يف إطار الثقافة إّما تأكيد أو رفض أو شك أو تأّمل يف ذكريات ذلك األصل 

لحلِّ  مستمّر  نضاٍل  يف  الزمن  خالل  هكذا  وتستمّر  اللغز  بهذا  الثقافة  فتتميّز  لإلنسان.  الساموي 

هذا اللغز. أّما الحضارة فيعتقد بيجوفيتش إنّها تهتم بالجانب الخارجي لإلنسان، أي متّس البُعد 

املادي يف اإلنسان، وليس لها أيّة عالقة بعامله الروحي؛ ألّن العامل الروحي تختّّص به الثقافة دون 

الحضارة. ولهذا فهو يقّرر بأّن الحضارة ما هي إاّل استمرار للحياة الحيوانيّة ذات البُعد الواحد يف 

اإلنسان، وهو التبادر املادي بني اإلنسان والطبيعة. وهذا الجانب يختلف عن الحيوان يف الدرجة 

واملستوى والتنظيم فقط. فهنا ال نرى إنسانًا مرتبًكا يف مشاكله الدينيّة، إمّنا هو عضو يف املجتمع 

وظيفته أن يتعامل مع سلع الطبيعة، ويغرّي العامل بعمله وفًقا الحتياجاته]2]. 

وهو هنا يُوافق ابن خلدون الذي أطلق عىل الحضارة عمران العامل]3]. أي إنّها تتعلّق بالجانب 

املادي يف حياة اإلنسان.

ويرى بيجوفيتش أّن أزمة الحضارة الغربية تتمثّل يف أمور عّدة:

أّواًل: تقديم ما هو حضاري عىل الثقايف

ويعتقد بيجوفيتش أّن أزمة الغرب تتمثّل يف تقديم ما هو مادي بيولوجي )حضاري( عىل ما هو 

روحي إنساين )ثقايف(. فهي تغري اإلنسان بالحياة الربّانيّة عىل حساب حياته الجّوانية )الروحيّة(، 

يف  بارزة  سمة  وهذه  وأبًدا(.  دامئًا  جديدة  رغبات  و)أطلق  لتبّدد(  واربح  لرتبح  )أنتج  وشعارها: 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص73].

]2]- م.ن، ص]9.

]3]- مقدمة ابن خلدون، ص25].
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آثاًرا  اللّهث وراء اإلشباع الغريزي املادي. وهذا ما شّكل  الحضارة الغربيّة. فهي تعيش حالة من 

سلبيّة عىل اإلنسان يف هذا الكوكب]]].

أّما الجانب الروحي اإلنساين فهو عنرص غائب باملرّة، فالتعليم يعتمد عىل الجانب التقني الذي 

فإنّا نجد كثريًا يف هذه  العامل الروحي للشخص املتعلم، ولهذا  بناء  يهتم بالجانب الفكري دون 

األيام شابًّا قد مّر بجميع مراحل التعليم من املدرسة االبتدائية حتّى الكلّية دون أن يكون قد ذُكر له 

رضورة أن يكون إنسانًا خرّيًا وأميًنا! فهو يدر الطبيعة والكيمياء، وعلم األعراق البرشيّة، والجغرافيّة، 

الحقائق،  من  هائاًل  عدًدا  يجمع  فهو  كثرية،  أخرى  وعلوًما  االجتامع،  السياسيّة وعلم  والنظريّات 

لغاية  وموّجه  مصّمم  التعليم  من  الّنوع  فهذا  وروحيًّا.  ثقافيًّا  يسترن  مل  ولكّنه  يُفّكر،  كيف  ويتعلّم 

محّددة بإحكام؛ ألّن اهتاممه منصبٌّ عىل السيطرة عىل الطبيعة أو العامل الخارجي]2].

ولهذا فهو يرى بأّن أكرب دولتني وهام الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتي سابًقا هام القوتان 

العسكريتان العظمتان، ولكّنهام ليستا أعظم دول عامل الثقافة. أي متقّدمني عىل الدول األخرى يف 

الجانب الحضاري دون الجانب الثقايف]3].

 وهكذا يبدو الحال أيًضا بالنسبة إل الدول األوروبيّة األخرى، فإنّها متقّدمة عىل دول العامل 

األخرى )دول العامل الثالث( يف الجانب الحضاري دون الثقايف.

والّنظام التعليمي السائد يف املدارس وظيفي متقّشف، يتالءم مع املعايري النفعيّة؛ وذلك ألّن 

إّما أنّها تخدم البريوقراطيّة الحاكمة، أو تخدم النظام الصناعي، وهام يلتقيان يف هدٍف  املدرسة 

ال  املدارس  هذه  إّن  اآلليتني،  هاتني  ويدعمون  سيخدمون  الذين  املتخّصصني  إعداد  هو  واحٍد 

تخلق أشخاًصا أحراًرا بل أتباع، إنّها تدعم الحضارة، ولكّنها تحط من شأن الثقافة. أّما الكالم عن 

أنّها مدارس إنسانيّة هنا أو هناك، فهو مجرّد كالم معسول ال أكرث وال أقل]]].

ويرى بيجوفيتش أّن التعليم يف الغرب غري حيادي ومتأثّر بالفكر األيديولوجي للدولة، فالتعليم 

يف الدول الشيوعيّة ينطوي عىل أن يترّشب األفراد نظام الدولة األيديولوجي والسيايس، ويخضع 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص 96.

]2]- م.ن، ص]0]-02].

]3]- م.ن، ص03].

]]]- م.ن، ص05].
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ملصالحها. ويف الدول الرأسامليّة يتالءم التعليم عموًما مع املتطلبات االقتصاديّة، ويخدم النظام 

الصناعي. ويف كلتا الحالتني يكون التعليم وظيفيًّا يف خدمة النظام]]].

ثانًيا: الثقافة الجامهرييّة

بالثقافة  يُعرف  ما  الغربية،  الحضارة  يف  األزمة  مظاهر  من  آخر  مظهرًا  بيجوفيتش  يتناول 

الحضارة؛  مالمح  من  ملمح  إال  هو  ما  الجامهرييّة  الثقافة  يسّمونه  ما  بأّن  ويرى  الجامهرييّة، 

الثقافة الجامهريية فموضوعها  أّما ما يسمونه  الثقافة هو اإلنسان فرًدا أو شخصيّة،  ألّن موضوع 

روًحا  ميلك  فاإلنسان  اإلشكالية  تأيت  هنا  ومن  الجمهور(،  )اإلنسان  الجمهور  فهو  وهدفها 

إشباع  مجرد  الثقافة  فتكون  لديه سوى حاجاته،  فال يشء  الجمهور  أّما  للثقافة،  موضوًعا  تكون 

)صّب  فعملها  األصيلة؛  للثقافة  املعاكس  االتّجاه  يف  تصّب  الجامهريية  فالثقافة  للحاجات. 

األرواح يف قوالب متامثلة( وعند هذه النقطة تنحرف الثقافة الجامهرييّة عن األخالق والثقافة؛ 

خالل  من  اإلنسانيّة  الحريّة  من  تحدُّ  أنّها  يف  األصيلة  الثقافة  عن  تختلف  الجامهريية  فالثقافة 

االّتجاه نحو التامثل؛ ذلك ألّن الحرية مقاومة التامثل]2].

الثقافة الجامهرييّة والثقافة الشعبيّة، وهذا  ويُشري بيجوفيتش إل وجود خطأ شائع يخلط بني 

الخلط ييسء إل األخرية؛ حيث تختلف الثقافة الشعبيّة عن الثقافة الجامهرييّة يف أنّها أصيلة حيّة 

ومبارشة. وهي بريئة من البهرجة ومن األعامل األدبيّة والفنيّة الهابطة، فالثقافة الشعبيّة قامئة عىل 

اإلجامع واملشاركة، بينام املبدأ السائد يف الثقافة الجامهريية هو التالعب. يف إطار الثقافة الشعبيّة 

نجد أّن الطقوس والرقصات واألغاين يف الثقافة الشعبيّة هي ممتلكات مشرتكة يف القرية أو القبيلة، 

فالذين يؤّدونها هم يف الوقت نفسه جمهور املشاهدين، والعكس صحيح، فإذا بدأ االحتفال يأخذ 

تقّدم منوذًجا آخر  فإنّها  الثقافة الجامهرييّة  أّما  يتحّول إل مؤدٍّ.  فيه، كّل شخص  كلِّ واحد دوره 

مختلًفا. فالناس يكونون منفصلني إل منتجني ومستهلكني للسلع الثقافية. فمن يشاهد التلفزيون 

ال يستطيع أن يؤثّر يف أي برنامج يشاهده إاّل إذا كان ينتمي إل الفئة القليلة التي تصنع هذه الربامج. 

والتليفزيون( هي يف  والراديو  )كالصحافة  الجامهرييّة  اإلعالم  وسائل  أّن  إل  بيجوفيتش  وينتهي 

الحقيقة وسائل للتالعب يف الجامهري. فمن ناحية يوجد مكتب املحّررين، وهو مكون من عدد من 

الناس عملهم هو إنتاج الربامج، وعىل الناحية األخرى ماليني املشاهدين السلبيني]3]. 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص]0].

]2]- م.ن، ص05]-06].

]3]- م.ن، ص06]-07].



219االستغراب آفاق الّنقد اإلسالمي للحضارة الغربّية

2 0 2 ــف 1 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 21

هذه  عىل  املسيطرة  والقوى  الغربية  الحضارة  أنتجتها  التي  التكنولوجيا  خطر  فإّن  وبالنتيجة 

التكنولوجيا وتوظيفها تهّدد بإقامة عبوديّة روحيّة من أسوأ أنواع العبوديّة. فلقد أصبح إنسان الثقافة 

الجامهرييّة يترصّف بطريقٍة طفوليٍّة، باملعنى السلبي للكلمة، أي بطريقٍة تتّفق مع املستوى العقل 

للمراهقة، فنجد تسلياٍت مبتذلًة، وغياب روح الفكاهة األصلية، الحاجة إل أحداث مثرية ومشاعر 

والكراهية  الحب  عن  والتعبري  الجامهريية،  واالستعراضات  الرنّانة  الشعارات  إل  وامليل  قويّة، 

بأسلوب مبالغ فيه، واللوم واملدح املبالغ فيهام، وغري ذلك من العواطف الجامهريية القاسية]]]. 

ثالًثا: الفراغ الروحي

إّن تغليب الحضاري عىل الثقايف يف الغرب نتج عنه فراغ روحي عميق يف الشخصيّة الغربيّة، 

الجّواين  الجانب  وتغفل  اإلنسان،  املادي يف  الخارجي  بالجانب  تهتم  ماديّة،  ماهيتها  فالحضارة 

درجة  إل  العمالقة  واملصانع  الكبرية  املدن  هائل يف عمران  تقّدم  هناك  فأصبح  فيه.  )الروحي( 

ميتًا،  إنسانًا  تصنع  لساكنها  استقطابها  املدن وشّدة  فامتداد  لإلنسان.  بالنسبة  أزمة  أصبحت متثّل 

إّن  الريف،  كإنسان  الخرضاء  والحقول  بالنجوم  املنقوشة  السامء  يشاهد  الذي  ذلك  يختلف عن 

إنسان الحضارة الغربيّة إنسان آيل، ويرجع هذا إل تركيز العوامل الحضارية التي تُساعد عىل عزلة 

اإلنسان، فالطبقة العاملة تعاين من التأثري السلبي ملا يُسّمى بالحضارة الخالصة، أي الحضارة التي 

تخلو من الثقافة؛ ألّن املصنع يُنهك الشخصيّة ويستبد بها، فالعاّمل يف تلك املصانع يخضعون 

العاّمليّة،  تنظيامتهم  إل  اإلنتاج  عمليّة  اكتسبوها يف  التي  عاداتهم  ينقلون  وبالتايل  لنظام صارم، 

ا عن الدين والفنون، فضاًل عن الفقر يف التفكري،  وإل حياتهم، فيُصبح العامل منسلخ انسالًخا تامًّ

والعقم الّنظري. ومل يعد العاّمل قّوة ثوريّة بسبب تأثري التكنولوجيا واملصانع عليهم، بل إّن الطبقة 

العاّملية تعترب اآلن منوذًجا لجامعة ُمستَغلَّة، يتالعب بها، وميكن مداهنتها واإلشادة بها، ولكن يندر 

إتباع رأيها. فمثاًل أكرب طبقتني عامليتني يف العامل تلك التي يف الواليات املتحدة  استشارتها أو 

دولتهام، وال عىل  السيايس يف  البناء  تأثري حقيقي عىل  لهام  ليس  السوفيتي   االتحاد  والتي يف 

الحضاري  التقّدم  أّن  إل  بيجوفيتش  يذهب  بل  فحسب،  هذا  وليس  فيهام.  تتخذ  التي  القرارات 

الغريب إمّنا هو تقدّم ضّد اإلنسان، فعىل الرغم من أّن الجنس البرشي قد حّقق تقّدًما يف األربعني 

سنة املاضية أكرث مام حّققه خالل األربعني قرنًا املاضية، ومع هذا التقّدم التكنولوجي والحضاري 

مل يحدث أي تقّدم إنساين، بل زادت تعاسته بشكل مروع أّدت إل موت اإلنسان، وهذا ما يؤكّده 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص09].
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ارتفاع نسب االنتحار والجرمية والعنف والخوف واألمراض العقلية والنفسية، وقد صارت الكحول 

واملخدرات واإلباحية مالًذا لألغنياء بعد أن كانت مالذ الفقراء؛ وذلك بسبب الكبت والحياة اآللية 

السائرة عىل وقع روتيني صارم: )نوم قطار عمل(، ويقّدم لنا بيجوفيتش مثااًل عن ذلك الواليات 

965]م،  سنة  جرمية  ماليني  خمسة  فيها  وقعت  العامل،  يف  دولة  أغنى  وهي  األمريكيّة،  املتحدة 

وكانت الزيادة يف الجرائم الخطرية أسع ]] مرّة من الزيادة السّكانية )%87] مقابل %3](، ويف 

الدولة نفسها تحدث جرمية كل 2] ثانية، وجرمية قتل بالذات كل ساعة، وجرمية اغتصاب كل 25 

دقيقة، وجرمية سقة كل خمس دقائق، وسقة سيارة يف كل دقيقة]]]. 

ومن ثّم كان ظهور الفلسفة التشاؤميّة واملرسح املتشائم، ويبدو التشاؤم مالزم للمناطق التي تّم 

فيها القضاء عىل األميّة، والتي تتمتع بالتأمني االجتامعي، وبدخٍل فردي عاٍل، فقد كانت الفلسفة 

االسكندنافيّة فلسفة تشاؤميّة إل أبعد حد منذ نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين، فهي 

ترى أّن املصري اإلنساين مصري مأساوي وال أمل فيه، وإّن النتيجة النهائيّة لجميع مساعي اإلنسان 

والوجود اإلنساين بأسه ظالم وضياع. فريى بيجوفيتش أنّه من السخرية مبكان أن تظهر مثل هذه 

الفلسفة التشاؤميّة يف بالد قد تخلّصت من األميّة منذ مطلع القرن العرشين، وعندها أفضل نظام 

تأمني اجتامعي يف العامل  خاّصة يف السويد  ولكّنهم يشعرون باليأس من الحياة، وكأّن مشاعر 

االستمتاع املادي تولّد شعوًرا بالتّعاسة الّروحيّة. 

اإلنسانيّة  السعادة  مشكلة  لحّل  سعيها  يف  بيجوفيتش   حسب  الغربية   الحضارة  أخفقت  لقد 

بواسطة العلم والقّوة والرثوة، وإذا فُهم وتّم االعرتاف بهذا اإلخفاق فسوف يكون له أقوى أثر نفيس 

عىل الجنس البرشي. ومن وجهة نظر بيجوفيتش ال بّد من مراجعة بعض األفكار األساسيّة التي 

هي موضع قبول عام حتّى اآلن، وأّول فكرة يجب مراجعتها هي فكرة العلم الخاطئة عن اإلنسان. 

وما دامت الحضارة عاجزة عن حلِّ مشكلة السعادة اإلنسانية فال بّد أن تكون فكرة الدين عن أصل 

اإلنسان هي الفكرة الصحيحة وفكرة العلم هي الخاطئة، وليس هناك خيار ثالث]2].

رابًعا: املجتمع الوظيفي

يرى عل عزّت بيجوفيتش أّن الحضارة الغربية  بشقيها املاركيس والرأساميل  حّولت اإلنسان 

؛ إذ إنّها ترى أّن الحياة اإلنسانيّة مقصورة عىل أحداثها الخارجية،  من كائٍن أخالقيٍّ إل كائٍن وظيفيٍّ

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص6]]–7]].

]2]- م.ن، ص30].
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أي إّن الحياة عبارة عن قضيّة إنتاج واستهالك وتوزيع. وهذا ما يُفقد اإلنسان حريته واختياره؛ ألّن 

املجتمع الوظيفي ال ميلك الفرد فيه االختيار، فهو أشبه ما يكون مبجتمع النحل الذي يسري عىل 

التفكري،  وفق نظام صارم، دون أن يكون هناك أي اعتبار لفرديّة اإلنسان. فالنحلة غري قادرة عىل 

وإمّنا هي مقيّدة بغريزتها، وهذه يف الواقع هي الطوبيا )اليوتيبيّة(]]]. 

املراد من الطوبيا )اليوتيبية أو املدينة الفاضلة(: هي كّل فكرة أو نظريّة ال تتّصل بالواقع أو ال 

ميكن تحقيقها، أو ما ال يُعربِّ عن الواقع ويكون أشبه بالخيال]2].

فهي رؤية لنظام مثايل يحكم املجتمع اإلنساين، عىل غرار مجتمع الحيوان، كام نشاهده يف 

خاليا النحل وأساب الجراد وكثبان النمل.

ويف  املاّديّة،  )اليتوتيبيّة(  الطوبيا  إل  تدعو  الغربيّة  الحضارة  أّن  بيجوفيتش  عزّت  عل  ويرى 

الطوبيا املاّديّة يفقد فيها اإلنسان إنسانيّته وأخالقه؛ ألّن اإلنسانية واألخالق متّصالن بروح اإلنسان. 

أّما يف املجتمع الوظيفي أو ساكن الطوبيا فليس إنسانًا باملعنى الحقيقي لهذه الكلمة، بل حيوان 

اجتامعي أو حيوان ذو عقل، فاإلنسان يكون أخالقيًّا أو ال أخالقي، أّما عضو املجتمع الوظيفي 

)الطوباوي( فال يعرف غري وظيفته]3].

لذا يفرق عل عزّت بيجوفيتش بني الجامعة واملجتمع، ويرى بأّن الخلط بينهام ناشئ بسبب سوء 

الفهم، فالجامعة عبارة عن مجموعة داخليّة من الناس اجتمعوا عىل أساس من الشعور باالنتامء، 

وتجمعهم املطالب الروحية، ويكون الناس أخوة، تجمعهم أفكار واحدة كام تجمعهم الثقة، ويجمعهم 

شعور بأنّهم واحد. أّما املجتمع فتحكمه قوانني األصلح، قوانني التبعيّة واالستغالل، أو عىل أحسن 

املطالب  عىل  قائم  باألساس  فاملجتمع  املصالح.  يف  باملشاركة  تسمح  التي  القوانني  الفروض 

املادية، والناس فيه أعضاء مجهولون تجمعهم املصلحة وتفرقهم. فاملجتمع يسّهل لنا الحصول عىل 

املنافع، ويضمن بقاءنا، فالطفل ال ميكنه البقاء بدون مساعدة اآلخرين، والكبري ال يستطيع العيش 

عيشة ميرّسة بدون معيّة اآلخرين. وكّل هذه األشياء ال تنبع من الوجود الحقيقي لإلنسان، وإمّنا هي 

الرضورة التي دفعت اإلنسان إل املشاركة يف املجتمع من أجل املنافع التي يوفّرها املجتمع. ولكن 

الجامعة وحدها هي التي تعرف العدالة، وتبادل املعونة والتضامن واألخّوة]]].

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص7]8-2]2.

]2]- املعجم الفلسفّي، مجموعة مؤلفني، ص3]].

]3]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص6]2.

]]]- م.ن، ص250-]25.
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آفاق التكامل يف اإلسالم
حياة  يف  رئييس  بدور  قامت  واملسيحيّة  واليهوديّة  اإلسالم  أّن  بيجوفيتش  عزّت  عل  يعتقد 

اإلنسانيّة، ومن خالل هذه األديان أصبح اإلنسان محوًرا للتاريخ، ومن خاللها عرف معنى الحياة 

اإلنسانية بشّقيها الجّواين )الروحي( والربّاين )املادي(، وعرف معنى التقّدم الجّواين والربّاين، وما 

بينهام من عالقات وحدود. ولكن هذه األديان ليست عىل مستوى واحد بحسب رؤية بيجوفيتش 

ال  التي  بالعدالة  حلم  وهو  أرضيّة،  جّنة  بإقامة  مهتّمة  اليهودي  العقل  نظريّات  وجميع  فاليهوديّة 

بّد أن تتحّقق عىل األرض، ال يف العامل اآلخر، وإمّنا هنا يف األرض. فالخلود عندهم فكرة غري 

ذات موضوع؛ ألّن فكرة الخلود ال تنسجم مع فكرتهم عن العامل الذي ال يرون فيه سوى الجانب 

الدنيوي. فالدين ظّل ضحاًل سطحيًّا إذا ما قورن باالهتاممات القوميّة والسياسيّة الدنيويّة لليهود. 

الحضارة، وهم يف هجرٍة  الثقافة، ولكّنهم كانوا دامئًا يساهمون يف  فاليهود مل يسهموا دامئًا يف 

دامئٍة من حضارة آفلة إل حضارة أخرى وليدة. وليس من قبيل املصادفة أن تكون أملع األسامء 

يف علوم الطبيعة النووية واالقتصاد السيايس واالشرتاكية، جميًعا وبدون استثناء من اليهود. وحتّى 

العلوم الذّرية أّول ما ظهرت كانت معروفة باسم العلم اليهودي، وكذلك علم االقتصاد السيايس. 

ويذهب إل أّن اهتامم اليهود بالجانب الخارجي املادي لإلنسان جعلهم حملة التقّدم الحضاري 

املادي مثلام كان املسيحيون حملة التقّدم الباطني الروحي. فاليهود مل يكن لهم أي تأثري عىل 

أّن  نجد  التاريخيّة  وباملراجعة  اليهود،  يظهر  ما حتّى  مدينة  الثقافة يف  تسود  أن  ما  ولكن  الثقافة. 

مستعمرات اليهود نشأت يف كلِّ مدينة رئيسيّة عىل طوال التاريخ، مثل مدينة صور وصيدا وأنطاكيا 

والقدس واإلسكندريّة وقرطاجة وروما يف التاريخ القديم. ويف إسبانيا اإلسالميّة )األندلس( نجد 

مدن قرطبة وغرناطة وأشبيلية. أّما يف عرص النهضة فنجد مدن مثل امسرتدام وفينيسيا ومارسيليا، 

ويف العرص الحارض يف كلِّ مدن العامل الكربى وعىل األخص املدن األمريكيّة، وكان أب العرص 

النووي الحديث يهوديا أيًضا. فاملاديّة اليهوديّة أو الوضعيّة اليهوديّة هي التي لفتت العقل اإلنساين  

خالل التاريخ اليهودي  إل العامل وأثارت االهتامم بالواقع الخارجي]]].

أّما املسيحيّة فهي تقف عىل النقيض من اليهودية، فهي تهتّم بالّنفس اإلنسانيّة، ففي املسيحيّة 

ال يصّح شطر الطاقة اإلنسانيّة إل اتجاهني متعاكسني: اتّجاه السامء واتّجاه األرض. فال يستطيع 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص273–]27.
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إنسان أن يخدم سيدين، فإّما أن يكره أحدهام ويحب اآلخر، أو يتمّسك بأحدهام ويستخف باآلخر، 

إنّك ال تستطيع أن تخدم الله وتخدم مأمون.

أّما اإلسالم فيمزج بني العامل الجّواين )الروحي( والعامل الواقع، بني التنّسك والعقل، بني التأّمل 

والّنشاط، فقد بدأ اإلسالم صوفيًّا وأخذ يتطّور حتّى أصبح دولة، واإلسالم نسخة من اإلنسان، ففي 

اإلسالم متاًما ما يف اإلنسان، فيه تلك الومضة اإللهيّة، وفيه تعاليم عن الواقع والظالل، يف اإلسالم 

جوانب قد ال تروق للشعراء الرومانسيّني؛ ألّن القرآن كتاب واقعي ال مكان فيه ألبطال املالحم. 

كام أّن اإلسالم بدون إنسان يطبقه يصعب فهمه، وقد ال يكون له وجود باملعنى الصحيح]]].

االّتساق بني الفردي واالجتماعي
يرى عل عزّت بيجوفيتش أّن اإلسالم ليس مجرّد أّمة باملعنى البيولوجي أو اإلثني أو العرقي، 

تأمر  أن  ألّمة  »دعوة  هو  وإمنا  للكلمة،  الخالص  الروحي  باملعنى  دينيّة  جامعة  حتى  وليس 

باملعروف وتنهى عن املنكر، أي تؤّدي رسالة أخالقيّة. فاإلسالم أّمة تتجاوز التجمعات كلّها لتضم 

هو  األّول  اتجاهني:  يسري يف  كان  باإلنسان  اإلسالم  اهتامم  إّن  ثّم  مكان.  كّل  املسلمني يف  كّل 

االهتامم بالفرد يف بناء عالقته مع نفسه ومع خالقه، أي أّن هناك اتّساق مع نفسه، واتّساق مثله العليا 

مع رغباته املاّديّة واالجتامعيّة والفكريّة، ومع هذا االهتامم بالجانب الفردي إاّل أّن اإلسالم اهتم 

بالجانب االجتامعي أيًضا وبشكل كبري، بل إّن أكرث الخطابات القرآنيّة موجهة إل الجامعة، فنادًرا 

الناس، وعندما يفعل ذلك  القرآين موّجه إل  الفرد، بل أكرث الخطاب  القرآن اإلنسان  ما يخاطب 

يخاطبهم أحيانًا كمجرّد مواطنني يف مجتمع، فاإلنسان كعضو يف مجتمع، وهو ابن هذا العامل، 

الفرديّة  صفاته  ليست  اجتامعيًّا  كائًنا  اإلنسان  يجعل  فالذي  السامء،  يسكن  عندما  فقط  فرد  وهو 

الخاّصة به، وإمّنا صفاته التي يشرتك بها مع اآلخرين. من هنا فاإلسالم يعلّم املسلم كيف يتوّحد 

كفرد ومواطن مًعا، أي تحقيق التوازن بني املتطلبات املاّديّة واألخالقيّة عنده، يف اتّساق مع بيئته 

أكرث من أي إنسان آخر، فاإلسالم خالف التعاليم املسيحيّة التي تهتم بالجانب الفردي عىل حساب 

التعاليم إل اإلحباط وعدم الشعور باألمن؛ وذلك بسبب  الجانب االجتامعي، حيث تؤّدي هذه 

التناقض بني الرغبات والواقع، بني النظريّة وبني املامرسة العمليّة. أّما يف اإلسالم فيوجد اتّساق 

االلتحام صناعيًّا  االجتامعي. وليس هذا  والنسيج  الفرد  بني  واندماج  اإلنسان ومجتمعه،  بني  تام 

إنسانيٍّة  ثقافٍة  بناء  التحام داخل وعضوي. وعليه يسعى اإلسالم إل  وإمّنا  قانونيًّا،  أو  أو سياسيًّا 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص279 - 280.
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وحضاريٍّة، فهو بخالف األديان األخرى التي تؤكّد عىل الجانب الروحي لإلنسان كاملسيحيّة مثاًل، 

اإلنسان،  حياة  يف  الخارجي  املادي  الجانب  عىل  تؤكّد  التي  الغربية  الحضارة  عن  يختلف  كام 

واهتامم اإلسالم بالثقافة واضح من خالل اهتاممه ببناء العالقة بني اإلنسان والله تعال كغريه من 

األديان األخرى. 

التكاملّية وأركان اإلسالم
يقّدم عل عزّت بيجوفيتش أركان اإلسالم الخمسة كشاهٍد مهمٍّ عىل وجود الثنائيّة يف اإلسالم، 

فثنائيّة الروح واملادة الجانب الداخل والخارجي لإلنسان ال ميكن بدونها تطبيق اإلسالم، فالصالة 

اتّصال روحي بني اإلنسان وربّه  أّن الصالة  ثنائية القطب يف اإلسالم، فمع  أكمل تصوير للوحدة 

إاّل أّن الجانب املادي لإلنسان وهو الجسم حارض فيها أيًضا، ويتمثل حضور الجسد اإلنساين يف 

الوضوء، فال صالة من دون وضوء، كام يتمثّل حضور الجسد يف الحركات التي يقيمها املصّل من 

ركوع وسجود، فالصالة غري قارصة عىل الجانب الروحي؛ إذ هي ليست تأمُّال صوفيًا، بل هي نشاٌط 

فالصالة  االعتبار،  البدن خارج  ترى  التي  األديان األخرى املعروفة  فاإلسالم عىل خالف   . عملٌّ

القبلة  نحو  والتوجه  الصالة  ووقت  كالوضوء  )الطبيعيّة(  املاّديّة  العنارص  عىل  تشتمل  اإلسالميّة 

والسجود والركوع والقيام، فالصالة من هذه النواحي تنتمي إل عاملنا، ولكّنها تشتمل عىل عنارص 

روحيّة عىل حدٍّ سواء مع هذه العنارص املاديّة. والصالة ذات طابع اجتامعي وإن كان يجوز أداءها 

االتجاه  ويتوج هذا  الجامعة(،  بشكٍل جامعيٍّ )صالة  إقامتها  يحّث عىل  فاإلسالم  فردّي،  بشكٍل 

االجتامعي يف صالة الجمعة، فهي تكاد تكون صالة حرضيّة سياسيّة، تقام يف اإلجازة األسبوعيّة 

يف مسجد مركزّي جامع يحرضه بعض رجال الدولة، وخطبة الجمعة متثّل رسالة سياسيّة باألساس. 

أّما الزكاة يف اإلسالم فإّن وجوبها ميثل اللحظة التاريخيّة التي تحّولت فيها الجامعة الروحيّة إل 

أّول  وهي  للفقراء،  األغنياء  يدفعها  رضيبة  أي  رشعية(  )فريضة  قانونيًّا  التزاًما  الزكاة  ومتثّل  دولة، 

رضيبة من نوعها يف التاريخ. وبإعالن الزكاة بدأ اإلسالم يتّخذ وضع الحركة االجتامعيّة، فلم يعد 

يعمل كدين مجرّد فحسب، فقد ساهمت الزكاة يف تشكيل املجتمع السيايس يف املدينة]]].

الشخص  به  يعلن  الذي  بالشهادتني  النطق  عملية  وهو  إسالمي  فعل  أهم  يف  الثنائيّة  وتتبّدى 

يعتنق اإلسالم  رجاًل  الذي  الشهود؛ ألّن الشخص  أمام  بّد وأن يؤّدى  فالنطق ال  اعتناقه لإلسالم. 

كان أو امرأة  ينضم إل جامعة لها جوانبها االجتامعيّة واالقتصاديّة، وهو األمر الذي ترتتّب عليه 

]]]. اإلسالم بني الرشق والغرب، ص296.
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التزامات قانونيّة، وليس فقط التزامات أخالقيّة. فاإلنسان الذي يلحق بدين روحي مجرد ال يستلزم 

وجود شهود وال يتطلّب اإلعالن؛ حيث إّن هذه عالقة بني اإلنسان وربه. فمجرد عقد النية أو اتخاذ 

قرار باطني كاف متاًما بهذا الخصوص. ولكن اإلسالم ليس ديًنا مجرًّدا، ولذا يصبح الشهود ويصبح 

اإلعالن أمرًا الزًما]]].

وهكذا، فاألساس يف اإلسالم هو االهتامم بالثنائيّة اإلنسانيّة، العامل الداخل الروحي لإلنسان، 

والعامل الخارجي املادي.

اخلاتمة
يبدو لنا عل عزّت بيجوفيتش يف مطالعاته الفكريّة ناقًدا بارًعا، وقد نقد واكتسب هذه الرباعة من 

اطاّلعه الواسع عىل الثقافتني اإلسالميّة والغربيّة، فهو يقف عىل أرضيٍّة نقديٍّة راسخٍة بسبب اإلطالع 

الواسع عىل جزئيّات الثقافة الغربيّة وبيان خوائها الروحي.

 جعل بيجوفيتش أصل اإلنسان محور الّنقد للحضارة والثقافة الغربيّة معتمًدا عىل منهٍج تحليلٍّ 

تفكييكٍّ للمقوالت الفلسفيّة الغربيّة. انتهى به إل أّن الحضارة الغربيّة بشّقيها الرأساميل واملاركيس 

تنطلق من رؤية أحادية الجانب لإلنسان، أي اإلنسان ذو البعد املادي فقط. فهو منوذج معريف واحد 

يف فهمه لإلنسان يأخذ شكاًل اشرتاكيًّا يف حالة الشيوعيّة، وشكاًل رأسامليًّا يف حالة الرأسامليّة.

يفرق بيجوفيتش بني الثقافة والحضارة من جهة أّن الثقافة نتاج الروح اإلنسانيّة، بينام الحضارة 

هي نتاج الجانب املادي الخارجي لإلنسان. وينتهي إل أّن الغرب متقّدم يف الجانب الحضاري 

)املادي( عىل حساب الجانب الثقايف )الروحي(، ونتج عن هذا الضياع الروحي يف املجتمعات 

الغربيّة وبالخصوص املجتمعات التي تتوفّر فيها الرفاهية العالية. 

ينتهي عل عزّت بيجوفيتش إل أّن الرؤية املاّديّة األحاديّة لإلنسان يف الحضارة الغربيّة، التي 

تقّدم الجانب املادي وال تعرتف بالجانب الروحي يف حياة اإلنسان يالزمه نفي الفن والثقافة والدين 

واألخالق؛ ألّن هذه األشياء نتاج الجانب الجّواين )الروحي( يف اإلنسان.

عن  يختلف  فهو  اإلنسانيّة،  السعادة  لتحقيق  األمثل  الحّل  باعتباره  اإلسالم  بيجوفيش  ويقّدم 

املسيحيّة التي تؤكد عىل الجانب الروحي يف اإلنسان، ويختلف عن الحضارة املاّديّة التي تحكم 

الغرب والتي تؤكّد عىل الجانب املادي يف اإلنسان. بل ينظر اإلسالم إل اإلنسان باعتباره مركبًا 

]]]. اإلسالم بني الرشق والغرب، ص]30.
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من جزأين: روحي ميثل الجوهر اإلنساين، ومادي له متطلبات رضورية يجب تلبيتها بصورة تحقق 

التوازن بني الجانب الخارجي )املادي( لإلنسان، والجانب الداخل )الروحي(.

يتجىل التوازن يف اإلسالم من خالل الترشيعات التي تُقّسم إل عبادات ومعامالت، فالعبادات 

لحياة  االجتامعي  الخارجي  الجانب  تنظّم  املعامالت  بينام  لإلنسان،  الروحي  بالجانب  تهتم 

اإلنسان. فاإلسالم يسري يف اتجاهني: األّول هو االهتامم بالفرد يف بناء عالقته مع نفسه ومع خالقه، 

أي أّن هناك اتّساق مع نفسه، واتساق مثله العليا مع رغباته املاديّة واالجتامعيّة والفكريّة. والثاين: 

هو االهتامم باملجتمع وتلبية الرغبات االجتامعيّة التي تجعل اإلنسان متّسق مع نفسه ومع الواقع 

الخارجي.
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تأويلّية موت المؤّلف

متاخمة معرفّية نقدّية ألطروحة روالن بارت

منال إسماعيل مرعي]*[

أخذ النقاش حول نظرية موت املؤلف لكاتب والناقد الفرنيس روالن بارت مساحة واسعة جداً 

الثاين من القرن العرشين املنرصم. وعىل الرغم من انحسار املجادالت يف هذا  خالل النصف 

الصدد إال أن مفاعيل النظرية ملّا تزل تتمدد يف األوساط الفكرية واألكادميية يف الغرب. بل أكرث 

من ذلك فقد حظيت هذه النظرية بقسط وافر من االهتامم يف األوساط الفكرية العربية إىل درجة 

بات معها املهتمون عىل حدِّ االختصام بني مؤيد ومعرتض.

هذه املقالة تيضء عىل منطلقات هذه النظرية كام قدمها روالن بارت كام تقاربها بالتحليل 

والنقد.

املحرر

متيّز الكاتب والناقد الفرنيس روالن بارت برؤيته النقديّة وثقافته املوسوعيّة، وقد تنّقل بدافع 

الفضول العلمّي بني مذاهب فكريّة ومنازع فلسفيّة عّدة كانت سائدًة يف ذلك الوقت]]] لذا ُعدَّ بنظر 

الكثريين فيلسوف التحّوالت الفكريّة ومجّدد العدميّة؛ حيث أسهم بنقل الوعي األورويب من ضّفة 

التقليد إل ضّفة النقد املعريّف؛ بهدف تقوميه مبنهٍج علميٍّ رصنٍي، جوهره تعرية كّل ما تفىّش من 

مظاهر وأقنعٍة وكشفها، وخاّصًة يف النصوص الكالسيكيّة التي كرّست لسلطة املؤلّف. ولعّل من 

أهّم الرصخات التي قّدمها بارت يف كتاباته ما سنقف عليه يف هذا البحث، أال وهو فكرة »موت 

املؤلّف« التي أعلن عنها عام 968]م.

 ]*[- باحثة وأستاذة الفلسفة األملانية – جامعة دمشق – سوريا.

]]]- إديث كريزويل: آفاق العرص ـ عرص النبويّة، ترجمة: جابر عصفور، ط]، الكويت، دار سعاد الصباح، 993]، ص9]2.
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ليس من شكٍّ بأّن رصخة موت املؤلّف التي أعلنها بارت يف مجال األدب الفرنيس مل تكن وليدة 

 )Mallarme( [2[لحظٍة عبثيٍّة يف فكره، ومل يكن هو -كام يعرتف- مبتكرها األّول]]] فقد كان ماالرميه

موقع  يف  املؤلّف  وضع   )Valery( وفالريي  الكتابة،  لصالح  املؤلّف  إلغاء  برضورة  تنبّأ  من  أّول 

دور  خفت  عىل  عمل  فقد   ،)Proust( بروست  أّما  اللغويّة،  الطبيعة  مقابل  واالستهزاء  السخريّة 

املؤلّف لصالح شخصيّات العمل. كذلك يف مجال الفلسفة؛ حيث تنبّه فيلسوف املطرقة نيتشه 

إل أهميّة وخطورة تحطيم املوروث الثقايّف الّسائد، ووهم اللغة واالستعارة عرب منهجه الفيلولوجّي 

اآلركيلوجّي؛ بهدف كشف حقيقة معارفنا التي غلّفتها اللغة واالستعارات. من أجل ذلك راح يعلن 

اتّخذ  الذي  السائد  الخاوية، واملوروث  والعقليّة  امليتافيزيقيّة  األصنام  كّل  اإلله«، مسقطًا  »موت 

اسم الدين شعاًرا له. كذلك كان للامركسيّة صداها آنذاك، فأرادت موتًا للنظم الرأسامليّة، ولكّل 

األفكار التي سيطرت عىل العامل بلباس الّدين؛ ليتبّدى العامل جليًا واضًحا. إل ذلك مل تغب هذه 

الفكرة عن مجال علم النفس وما قّدمه فرويد حول موت األب يف عقدة أوديب]3]، ففي هذا السياق 

ظهرت البنيويّة كمنهٍج يركّز عىل النّص يف انغالقه النََّسقي]]]، وكموقٍف ورّد فعٍل ضّد ما كان سائًدا 

التي  واإليديولوجيّة  العلميّة  والنزعات  الفلسفيّة  والتيارات  الكالسيكيّة  والفنيّة  األدبيّة  النظريّة  يف 

كانت شمسها تسطع يف ذلك الوقت. قصارى القول يف هذا الشأن، أّن فكرة موت املؤلّف كان لها 

إرهاصات فكريّة مل ينل أصحابها الشهرة إاّل مع بارت؛ حيث بلغت أوجها، فهي ليست نظريّة أصيلة 

ا أصياًل، وإمّنا نزعة كان لها إرهاصاتها وتداعياتها الفكريّة قبل بارت. ونصًّ

البنيوّية وأثرها يف تشّكل بواكري نظرّية موت املؤّلف:
العامليّة وما خلفته من عناٍء وترّشد لإلنسان وقلٍق واغرتاٍب وعجٍز حول  الحروب  عىل وقع 

النزعة اإلنسانيّة،  تيارات وإيديولوجيّاٌت ومنابع فكريٍّة متعّددة، كالوجوديّة ذات  مصريه، ظهرت 

عىل  انعكس  الذي  أثرها  تركت  والتي  وغريها،  الوضعيّة]5]،  واملنطقيّة  والتحليليّة،  واملاركسيّة، 

لكن  األشياء.  تتحرّك حول عامله كل  الذي  الوجود  منبع  اإلنسان  التقليدّي؛ حيث  األديب  الّنقد 

]]]- روالن بارت: درس السيمولوجيا، ترجمة: عبد السالم بن عبد العايل، ط2، الدار البيضاء، دار توبقال للنرش، 986]، ص83-82.  

]2]- ستيفان ماالرميه )2]8]-863](: شاعر فرنيس متيّز بالرمزيّة التي وسمت جوهر قصائدة، كتب دراما شعريّة أهّمها »بعد ظهرية إله 

الريف األسطوري«، أّما بول فالريي )]87]-5]9](: فهو من الشعراء والكتّاب الذين تأثّروا مباالرميه ومدرسة الرمزيّة، من أشهر مؤلّفاته 

»محاورة الشجرة« و »روح الرقص«، أّما مارسيل بروست )]87]-922]( فكان روايئ فرنيس من أشهر رواياته »البحث عن الزمن املفقود«، 

تعد رواياته من أشهر األعامل األدبيّة الفرنسيّة. 

]3]- روالن بارت: لّذة النّص، ترجمة: منذر عيايش، ط]، باريس، دار لوسوي، 992]، ص85. 

]]]-  جميل حمداوي: موت املؤلّف أم عودته؟، ط]، 7]20، ص7]. 

]5]- زكريا إبراهيم: دراسات يف الفلسفة املعارصة، ال ط، مرص، مكتبة مرص، 968]، ص8. 
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هذه الرؤية القاتلة مبركزيّة الذات مل تعجب البنيويّة فاّدعت أّن ذلك السائد ليس إاّل مغاالًة من 

جهة تفخيم هذا االهتامم باإلنسان وقطًعا للمركز عن املحيط، لذا ال بّد من حرفه باتّجاٍه آخر هو 

للتأكيد عىل قيمة  البنيويّة جاءت  النظريّة  إًذا   . الكّل ضمن سياٍق نسقيٍّ عالئقيٍّ البنيوي، فيكون 

اإلنسان بوصفه ذلك الفرد الواقع داخل بنيٍة منغلقٍة ال قيمة له بوصفه عنرًصا متشابًكا يف عالئق 

داخل هذه البنية، وبذلك أُعلن انهيار اإلنسان وموته بإنهائه كفرٍد فاعٍل مبدٍع بكّل متثاّلته يف كّل 

تحّوالته  بكل  التاريخي  االجتامعّي  الفكرّي  السياق  هذا  ضمن  املعرفيّة.  والحقول  املجاالت 

البنيويّة  بدأته  ما  بدوره  ليكمل  املؤلّف  موت  نظريّته  يف  النقدّي  خطابه  بارت  قدم  وانعكاساته 

متأثّرًا بسمة عرصه، وتيمته األساسيّة يف التحليل واالرتداد إل عامل الواقع، والتحّول من القول 

بالواحديّة إل القول بالتعدديّة، ما كان يستلزم بالرضورة تجسيد هذه الرؤية ليس فقط عىل األدب 

التقليدي  السابق  تزيح  قيٍم ومعايري جديدٍة  ابتكار  الكالسييك بل عىل كّل املفاهيم، من خالل 

وإزاحة  للمؤلّف  التنّكر  عىل  بارت  نظريّة  تأّسست  لذا  املستجّدة.  النقديّة  والرؤية  وتتناسب 

ليس  يشّكل  باعتباره  املؤلّف،  ناحية  من  النّص  تفسري  بحتميّة  القائلة  التقليديّة  املاضية  النظريّة 

به،  والظروف املحيطة  النّص  إنتاج  لفهم سياق  الجوهري  الرشط  بل  له،  والهويّة  األساس  فقط 

وعليه فالتّنكر للمؤلّف سيكون عمليًّا إعالنًا تطبيقيًّا ملوت مركزيّته وإنهاًء لصالحيّته ولصالحيّة 

اللغويّة  للبنية  العنان  التي تروج له]]]؛ وما ذاك إالّ ألّن إقصاء املؤلّف هو فتح  التقليديّة  النظريّة 

»فضاًء  باعتباره  نفسه  عن  يعرّب  الذي  للنّص  األهميّة  لتصبح  ومدلوالت  دوالٍّ  من  تحتويه  وما 

متعّدد األبعاد، حيث تتامزج فيه كتاباٌت متعّددة وتتعارض من غري أن يكون فيها ما هو أكرث من 

غريه أصالة]2]«، فموت املؤلّف تبًعا لبارت موٌت للسيادة وللقدسيّة وللسلطة املمنوحة لصاحب 

قبل،  من  مارستها  التي  وأيديولوجيّتها  الكنيسة  سلطة  تشبه  لسلطٍة  تكريًسا  جاءت  والتي  النّص 

للقارئ  واالجتامعيّة، ووالدٍة جديدٍة  واالقتصاديّة  السياسيّة  املجاالت  كافة  انعكست يف  والتي 

اإلنيس الذي ال تاريخ وال سرية ذاتية وال تكوين نفيس له]3]، إنّه القارئ املبدع القادر عىل اللعب 

بالنص كتناصٍّ عرب هدمه وبنائه؛ إلعادة فهمه من خالل تأويالته التي يسبغها عىل النص محّقًقا 

مشاركًا  تجعله  خاّصًة  لّذًة  قراءٍة  كّل  يبدع يف  الذي  واملؤّول  املنتج  القارئ  باعتباره  ذاته  بذلك 

للمؤلف، وأبعد ما يكون عن القارئ العادي املستهلك الذي يكتفي فقط مبوافقة الكاتب دون 

فالقارئ  بارت  وبناًء عىل رؤية  يكتبه.  ما  تجاه  الرفض  أو  باملخالفة  منه، سواًء  نقديّة  أدىن رؤية 

]]]- جميل حمداوي، موت املؤلّف أم عودته؟، م.س، ص9]. 

]2]- م.ن، ص20.

]3]- روالن بارت: هسهسة اللغة، ترجمة: منذر عيايش، ط]، حلب، مركز اإلمناء الحضاري، 999]، ص83.                                 
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األكرث إبداًعا وأهميًّة من املؤلّف هو الذي لطاملا اعترُِب األب الرشعي للنص الذي يفتقد إلبداع 

القارئ والطاقة الخالقة النقديّة ألسباٍب عّدها برأيه موجبًة ورضوريًّة سنناقشها نقًدا للتو.

املّؤلف سليل احلداثة وفكرها
يفتتح بارت مقالته موت املؤلّف بالقول إّن »املؤلّف شخصيٌّة حديثة النشأة. وهي من دون شكٍّ 

وليدة املجتمع الغريب الذي تنبَّه إل قيمة الفرد منذ نهاية القرون الوسطى، وكذلك ظهور العقالنيّة 

الفرنسيّة وانبثاق النزعة التجريبيّة اإلنكليزيّة... إل ذلك فقد أولَت الرأسامليّة الغربيّة أهميًّة قصوى 

االنتباه  األول،  نقطتني:  عىل  سنقف  االستشهاد  هذا  يف  جيًّدا  دقّقنا  فلو  املؤلّف]]]«،  لشخصيّة 

لطبيعة الخطاب املقّدم من بارت، والذي ينظر إل الغرب باعتباره السبّاق يف الخربة البرشيّة ويف 

اإليديولوجيّة  الرؤية  تلك  اإلنسانيّة،  الرشق وخرباته وحضاراته  منهجيّة  بينام نالحظ يف  التاريخ، 

بالغرب فقط وتعكسه مبا يسقطه فكرهم من ترجمٍة  العامل  الرافضة لآلخر والتي تختزل  األحاديّة 

وأعامل، سواء بوعٍي أو من دون وعي ظاهريًّا أو باطنيًّا. والنقطة الثانية أّن شخصيّة الكاتب ليست 

حديثة العهد، وليست وليدة املجتمع الغريب فقط كام يّدعي، فالشعوب الرشقيّة القدمية يف مرص 

والعراق بحثت يف مسألة الكاتب، ذلك أّن هذه املهّمة مل تكن سهلة املنال بل كانت تتطلب منذ 

القدم فهاًم دقيًقا للنصوص، وإتقانًا لكيفيّة توجيه الرّموز التي تحويها. يقول الباحث عامر الجميل 

أّن العلامء العرب املسلمني، قد تطرّقوا يف العصور الوسطى للكاتب وصنفوا فيه كتبًا كثرية... كان 

الكاتب ينتمي إل النخبة االجتامعيّة، وكانت وظيفته تجري يف مجتمعٍ غالبيّته من األميّني، ووقعت 

الكتابة  الكتبُة معرفة  عليه مسؤوليٌّة أساسيٌّة وهي كتابة النصوص لنفسه ولآلخرين... لقد اكتسب 

والقراءة والحساب يف مدارس متخّصصٍة لهذا الغرض، وبعد أن أتقنوا الخطوات األساسيّة]2]، لذلك 

فام يزعمه بارت بأن الغرب وبدون منازع كان السباق لفكرة املّؤلف ولقيمة الفرد فيه إمّنا هو إغفاٌل 

ال ميكن القبول به لدور الشعوب العربيّة واإلسالميّة التي سبقتهم إل ذلك. وباعتبار أن التناّص 

ا من غري ظٍل، ومقطوًعا عن  هو الذي يحكم النّص نسائل بارت عندما يقول: »إن بعضهم يريد نصًّ

له]3].  إنتاجيّة  فيه، وال  ا ال خصوبة  نصًّ يريدون  أنّهم  يدل عىل  املهيمنة، ولكن هذا  اإليديولوجيا 

]]]- روالن بارت، درس السيمولوجيا، م.س، ص82. 

]200، ص]-2، يذكر الكاتب يف مقّدمة كتابه بعض  ]2]- عامر عبد الله الجميل: الكاتب يف بالد الرافدين القدمية، جامعة املوصل، 

الكتب التي حّققت وطبعت حول الكاتب وأهميّته من مثل: كتاب الكتاب البن درستويه )ت 7]3هـ( وكتاب الوزراء والكتاب للجهشياري 

)ت ]33هـ( وكتاب أدب الكاتب للصويل )337هـ( وكتاب الوالة وكتاب القضاة للكندي )267هـ( وكتاب أدب الكتاب البن قتيبة )267هـ( 

وغريها من الكتب األخرى التي بحثت يف قدم الكاتب والدور الهام الذي كان يلعبه عرب تاريخ الفكر البرشي.         

]3]- روالن بارت، لّذة النّص، م.س، ص63-63. 
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نالحظ هنا اهتامم بارت بتناوله للفظة إيديولوجيا وكيف يكون النّص خصبًا بها، ليس فقط يف هذا 

تأكيد الذي ذكرناه سابًقا يف هذا االقتباس، وبالتايل  آثرنا  النّص بل يف كثريٍ من النصوص، لكّننا 

اعتبار أّن الّنص تناٌص ويحمل يف ثناياه وفرًة من النصوص املتداخلة التي يسقطها فكر املؤلّف 

عىل الّنص املصنوع من كتاباٍت متعّددٍة]]]، ما يعني أّن الدور يف هذا املحل هو ليس للمؤلّف، 

للنّص أٌب  التي تحمل يف طياتها دالالٍت وثقافاٍت متنّوعة، فضاًل عن أن ليس  اللّغويّة  للبنية  بل 

، بل ذاكرٌة تناصيّة ليس إاّل]2]. ال ريب أّن بارت يرفض الّنظر والتفّكر خارج الصندوق وخارج  حقيقيٌّ

املنظومة البنيويّة، فاملؤلّف خارج املنظومة والقارئ خارجها أيًضا، وبرأيه أّن املؤلّف حني يكون 

ضمن املنظومة اللغويّة البنيويّة ال يعود يحّق له أن ميتلك أي رشعيٍّة متنحه األولويّة عىل غريه من 

عنارص املنظومة؛ ذلك ألّن السياق العالئقي ال يقف عىل عنرٍص بعينه، سواًء من داخل املنظومة 

أم خارجها؛ ما يعني أّن »القدسيّة« التي ُمِنَحت للمؤلّف يف األدبيّات الكالسيكيّة ليست يف مكمنها 

الصحيح؛ ألنّها أهملت النسيج العالئقي املتشابك الذي تؤكّد عليه البنيويّة واملتأثّر به بارت. من 

أجل ذلك كان ال بّد  وفق بارت  من إنهاء هذا التفرّد للمؤلّف بحيث يذوب يف عالقٍة مع الكل 

النسيج  والتأّمل يف  قلياًل  الوقوف  منا  يستدعي  الكالم  هذا  لكن  اللّغوي.  البنيوي  السياق  ويظهر 

للمؤلّف  ُمنحت  التي  الفكريّة  الحصانة  رفع  يريد  األخري  كان  فإذا  بارت،  يفرتضه  الذي  العالئقي 

فال يحّق له يف املقابل إعطاء الحصانة والتميّز للقارئ!، لكن بارت خالف ذلك واستبدل سلطة 

التي أراد إسقاطها متجليًّة بشخص  الذاتيّة  املؤلّف بسلطٍة جديدٍة منحها للقارئ املُبدع، وبقيت 

الّسياق ال  املؤلّف لصالح  إقصاء  التناقض؛ ألّن  بارت وقع يف  إّن  القول  نستطيع  لذلك  القارئ، 

يستدعي فرض عنرٍص جديٍد من خارج املنظومة )القارئ( يُعطى هذه األهميّة، طاملا أنّه ينظر بعنٍي 

بنيويٍّة. وباعتبار أّن »اللغة هي التي تتكلّم وليس املؤلّف]3]«،  و»أّن اإلنسان ال يوجد قبل اللغة، ال 

نسليًّا وال تطّوريًّا]]]«، فذلك يعني أّن املؤلّف ليس مبدًعا، سيّام أّن اللغة هي التي تبدع واملؤلّف 

يتلّقف ذلك ليواريه كيفام يشاء. ها هنا سنالحظ أّن بارت وقع يف املغالطة نفسها بتأكيده عىل دور 

اللغة وعزلها عن السياق العالئقي اللغوي. لكن السؤال املطروح يف هذا الصدد هو التايل: كيف 

استطاع بارت التوفيق بني متناقضني حني يؤكّد أّن اللغة متثّل عبئًا ثقافيًّا موروثًا وبنيًة جاهزة للتسمية 

عند املؤلّف، ويف املقابل يحكم بأّن ال جديد لدى املؤلّف، وعليه يرى بارت أنّه ال بّد من إعالن 

]]]- روالن بارت، هسهسة اللغة، م.س، ص83. 

]2]- جميل حمداوي، موت املؤلّف أم عودته؟، م.س، ص]2. 

]3]- روالن بارت، هسهسة اللغة، م.س، ص77. 

]]]- م.ن، ص27. 
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ه،  تناصِّ الّنص يف  إدراك  أّولها:  مًعا:  بآٍن  إنجاز وظيفٍة ثالثيٍّة  يتم  بهذا اإلعالن  إذ  نهاية صالحيّته؛ 

باعتباره  القارئ]]]،  لتموضع  املجال  وثالثها: فسح  والكذب،  الصدق  بالنقد عن  االبتعاد  وثانيها: 

بها  التي يوّصُف  اللغة  إذا كانت  نتساءل عاّم  ممثاًل لإلبداع واللعب والتحطيم والبناء، ما يجعلنا 

املؤلّف ويؤّوُل بها القارئ واحدة أم أّن لكلٍّ منهام لغته؟ فلو افرتضنا أّن لكلٍّ منهام لغته، بافرتاض 

أّن بارت منح ألحدهام مقّومات وميّزاٍت عىل اآلخر فكيف سيتمّكن من إخراج اللغة التي منحها 

األولويّة من دائرة السلطة واإليديولوجيا؟؟ خاّصة أنّه يؤكّد عىل »االشتباك السيايس والتاريخي للغة 

األدبيّة مع عرصها]2]«.

اإلنسان بوصفه منِشًئا للكتابة
من البنيِّ أّن بارت غفل عن أّن اإلنسان  بكّل متثاّلته سواء أكان مؤلًّفا أم قارئًا  هو من اخرتع 

التي  اللغة  أّن  يعلن  فكيف  رؤيته،  إلنتاج  بيئته  مع  ويتفاعل  ويؤثّر  يتأثّر  وكالهام  والكتابة،  اللغة 

الّسمة  لقد »أضحت  بارت  يقول  القارئ؟  أهميّة ووالدة  تأكيد  قادرًة عىل  تقص ومتيت املؤلّف 

االنتهازيّة لإليديولوجيا الربجوازيّة بادية للعيان. فبينام كان الكتّاب يف السابق يتحّرون الشموليّة، 

كان عىل الكتابة اآلن أن تتأّمل ذاتها بوصفها كتابًة، فالكتابة صارت مرادفًا لخوض رصاٍع واٍع بذاته 

ضّد األدب]3]«، إنّه ينظر للمؤلّف باعتباره امُلسقط عىل الّنص لعنارصه الذاتية واإليديولوجيّة وكأن 

الّنص طبقاٌت من األقنعة املتنّوعة التي ترتاوح بني مقاصده واملبتغى، سواء بلسانه وخربته وتجربته 

أو بلسان أبطال روايته، وهذا بالتأكيد ال نستطيع إنكاره وال إثباته، لكّننا نستطيع القول بأّن ما يورده 

بارت عن املؤلّف بإمكاننا إسقاطه عىل القارئ، فمن قال إّن القارئ ال يؤوِّل الّنص من خالل فقاعة 

النظر املختلفة، واألحكام املسبقة،  التي ميتلكها بذاكرته، واملتمثلة بوجهات  الثقايف  املوروث 

يخطه  فيام  الصواب  يُجانب  بارت ال  والتقاليد؟  والعادات  واملعتقدات  والتخّوفات، واملعارف، 

بخطابه، خصوًصا عندما يذكر أّن »القارئ إنسان ال تاريخ له]]]«، وكأّن القارئ شخصيٌّة من الخيال 

العلمي ال متّت للواقع بصلٍة، فبأّي لغة مُيكننا أن نرّشع للقارئ ونسلب عن املؤلّف وكالهام بادئ 

يُعقل وال ميكن  بارت فيام ال  إنسان وله قدسيّته اإلنسانيّة؟ بل كيف مُيكننا أن نجاري  بدء،  ذي 

تطبيقه، خاّصة بالاّلمنطقيّة التي يوردها بقوله ال يوجد نصٌّ أصيل وأّن خطاب الّنص يحمل نصوًصا 

]]]- جميل حمداوي، موت املؤلّف أم عودته؟، م.س، ص20. 

ا، ترجمة: سامح فرج، ط]، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 6]20، ص29.  ]2]- جوناثان كولر: روالن بارت –مقّدمة قصرية جدًّ

]3]- م.ن، ص26. 

]]]- روالن بارت، درس السيمولوجيا، م.س، ص87.  
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من املوروث الثقايف واملنازع الثقافيّة املتعّددة التي ترتاوح بني تأويٍل متآلٍف وآخر متنافٍر، وكأنّه 

ييش بالظروف التي رافقت إنتاجه. فإذا كان الّنص ليس أصياًل واملؤلّف مينع حالة االنبثاق الداليل 

عرب التأويالت املختلفة، وينتج وهاًم، بوعٍي منه أو من دون وعي، بالتضليل والتحريف مبا ميلكه 

لعنارص  يفتقر  ينتجه؛ ألنّه  للّنص وال  الفكري املعريف، وييسء  إمكانات ممكنات املوروث  من 

اإلبداع والتفرّد والكتابة األصيلة، ما يحيلنا لالستنتاج أّن بارت يقيم عالقًة غري أصيلٍة ال من ناحية 

النص وال من ناحية املؤلّف، وكأنّهام ال يعنيان شيئًا له. هذا بالطبع ال ينبغي أن يكون مستغربًا؛ 

ألّن السيميائية التي ينتمي إليها بارت والتي يُسقطها يف نصوصه ليست إال إنكاًرا للمؤلّف، وعدم 

مباالٍة بالنص]]]، ولذلك فهو يدرك وفق الرؤية السيميائيّة أّن إلزام املؤلّف بالّنص امُلنتَج وارتباطه به 

ليس إاّل فعاًل تولَّد عن الكتابة بتغييب املؤلّف عىل جميع املستويات]2]، وأنّه ال بّد من إعادة النظر 

يف هذه األسطورة املساّمة وجود املؤلّف، حيث إّن هذه املهّمة لن تكون مهّمته وحده، بل هي 

مهّمة كل نّقاد املجتمع. فاملجتمع إن »مل يتصالح مع ذاته فإّن اللغة  وهي رضورٌة وموجهٌة حتاًم  

تهيئ للكاتب رشطًا ممزقًا]3]. والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املجال هو التايل: طاملا أّن الّنص 

واملؤلّف ال ميثاّلن األصالة بالنسبة لبارت، أفال تحتوي نصوصه بالذات عىل تراكٍم معريفٍّ، أم إّن 

املعرفة الرتاكميّة ال تنطبق عىل نصوصه..؟ ثّم كيف يجرّد النّص من هويّته، وهل ميكن لنّصه بذاته 

أن يحّقق أصالته بدون اسم روالن بارت؟ فكيف إًذا يقّدم بارت نظريًّة نقديًّة وال يستطيع تطبيقها 

نّصه أي »يوجد  يتقّدم  الكالسييك  إّن املؤلّف  يقول  بارت  إّن  ثّم  بأدىن املعايري عىل نصوصه؟، 

قبله ويفّكر ويتألّم ويحيا من أجله، فهو يتقّدم عمله مثلام يتقّدم األب االبن]]]، يف حني ينبغي عىل 

الّذي تتم  الّنص يف ميالده ال أن يستبقه... فال زمان إال ذلك  يُواكب  الّنقدية أن  بنظريته  املؤلّف 

عنده الكتابة]5]. هكذا نتبنّي كيف وقع بارت بخطأٍ منهجيٍّ وإشكاليٍة معرفيٍّة. فإذا كان املؤلّف يتقّدم 

النص زمانيًّا عن تأويل النص يف ظّل نظريته؟ وكيف ميكن أصالً أن نقارب بني كاتٍب ال يقوم بفعل 

القراءة، وقارٍئ ال يقوم بفعل الكتابة يف ظّل دميومة النص؟؟ ما يورده بارت من أن وجود املؤلّف 

معناه إغالق النص وإغالق الكتابة مًعا]6] هو افتعاٌل غري مرّبٍر من قبله؛ ألنّه بذلك يهدم جزًءا أساسيًّا 

من النسق الذي يريده للنص اللغوي، فأصبح النص فاقًدا لجوهره وكينونته يف مقابل استبدال ما 

]]]- جميل حمداوي، موت املؤلّف أم عودته؟، م.س، ص7]. 

]2]- روالن بارت، درس السيمولوجيا، م.س، ص]8. 

]3]- روالن بارت: الكتابة يف درجة الصفر، ترجمة: محمد نديم خشفة، ط]، حلب، مركز اإلمناء الحضاري، 2002، ص0]]. 

]]]-روالن بارت، درس السيمولوجيا، م.س، ص]8.  

]5]-م.ن، ص]8.  

]6]- م.ن، ص86.  
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تم هدمه بجزٍء آخر أعطاه من األهميّة الكثري يف مقابل البنية اللغوية، وكذلك يف مقابل النص الذي 

أراد له أن يفصح عن نفسه بدل األنا، والسؤال ملاذا رفض بارت أسطورة شكل النص الكالسييك، 

واعتربها عائًقا وما املقومات التي تتناسب ونظريته؟ 

إشكالّية الّنص وعالقته بموت املؤّلف 
يقول بارت إّن نظريّة النص هي »علم صناعة نسيج العنكبوت]]]«، وكّل نصٍّ هو تناصٌّ ال مركزيّة 

الخفايا  من  الكثري  يحمل  أنّه  ذلك  وإنتاجه،  النص  كتابة  تكمن يف  اإلشكاليّة  لكّن  فيه،  للمؤلّف 

اإليديولوجيّة ألشياء تبدو بديهيًّة بالنسبة ألّي فرٍد، وبالتّايل فاملعنى البديهي هو أسطورة، واألسطورة 

»تعني وهاًم ينبغي فضحه«]2]؛ لتتحّرر الكلمة من كّل وهٍم أو سلطٍة أو أفكاٍر مسبقٍة«، وهكذا يسحبه 

عىل أسطورة موت املؤلف التي تكشف ما يضمره من إيديولوجيا. إّن ما يرُّصح به بارت يجوبه 

االعرتاف وااللتواء، فهو يعرتف بدور املؤلّف وأهّميته ولو شكليًا، ويُحرّف ذلك بوجوب إقصاء 

املؤلف. وهذا إن دّل عىل يشٍء فعىل انكشاف االزدواجيّة التي يحملها خطابه، وهذا يُدلّل عليه ما 

، ومقطوًعا عن اإليديولوجيا  ا )فنًّا، لوحًة( من غري ظلٍّ يقوله يف إحدى مقاالته« إّن بعضهم يريد نصًّ

ا ال خصوبة فيه، وال إنتاجيّة له]3]«. فالنص كام يتأّمله بارت  املهيمنة؛ وذلك يعني أنّهم يريدون نصًّ

ميثل حالة انزياٍح دائٍم مستمرٍّ وحركة دامئة وصريورة لتدمري التصفينات القدمية، وهو نصٌّ رمزيٌّ 

يعّد جمًعا و ممرًا وانتقااًل، ويقرأ من غري أن يكون له أب؛ ألّن األنا التي تكتب هي أنا ورق، وهو 

مرتبٌط باللذة من غري انفصاٍل]]]، وبذلك يُحّقق اللذة املنشودة التي مييّز فيها بني نص اللذة الذي 

ال يُحدث قطيعًة مع الثقافة فيكون ُمرضيًا ويرتبط مبامرسٍة مريحٍة للقراءة ونص املتعة الذي يجعل 

من الضياع حالًة ويكون مبعثًا للملل]5]، وهذا بالطبع يتطلب قارئًا يتمتّع بروح الّنقد ال قارئًا مستهلًكا 

إليديولوجيا املؤلف دون أدىن نقٍد لنصه.

نالحظ أّن بارت يتذبذب يف تقرير من سريسم مسار فكرته عن موت املؤلّف بني الّنص والقراءة 

والكتابة واللّذة وموت املؤلّف، فيؤكّد أّن اللغة هي التي تتكلم، والقارئ هو املنتج واملشارك يف 

النص؛ ألنّه يف تأويله يقتحم عامل النص، بكّل قواه الفكريّة والخياليّة ليعود ويقول إّن »الكتابة هي 

]]]-روالن بارت، لّذة النص، م.س، ص09].  

ا، م.س، ص]3.   ]2]-جوناثان كولر، روالن بارت –مقّدمة قصرية جدًّ

]3]-روالن بارت، لّذة النص، م.س، ص63-]6.  

]]]-روالن بارت، هسهسة اللغة، م.س، من ص87-95 بترّصف.  

]5]-روالن بارت، لّذة النص، م.س، ص39.  
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التي متّهد  فيه كل هوية]]]«، ومعناها ومهّمتها يكمنان يف كونها هي  تتيه  الذي  السواد والبياض، 

لبلوغ نقطٍة معيّنٍة بحيث يكون باستطاعة اللغة فيها أن تتحرّك وحدها بعيدًة عن أي أنا]2]، ثم ليعود 

ويؤكّد هذه األنا كذاتيٍّة بشخص القارئ!!، ما يدّل أّن مثّة صعوبًة وقلًقا لدى بارت يف حسم رؤيته 

بإنتاج نظريته ومفاهيمها، خصوًصا لجهة أن ما يطرحه منفلٌت من إيقاع الضبط واملنطقية لصالح 

ظاهرٍة ما. فاملؤلّف يبقي هوية النص الذي ال ميكن برته باعتباره حلقًة بني سلسلة حلقاٍت مرتبطٍة 

مبا قبلها ومبا بعدها، من ثم كيف يقص املؤلف لصالح القارئ الذي يُنتج ويؤول النص؟؟ أليس 

ا ويخضع ملا كتبه بارت عن النص؟؟ تأويل القارئ هو أيًضا نصًّ

 مقاربٌة نقدّيٌة لنقد بارت: 
بارت لخلخلة  نظرية موت املؤلّف، وكيف سعى  الضوء عىل  تسليط  البحث  حاولنا يف هذا 

تتبّع  تبنّي عرب  العلوم االجتامعيّة واإلنسانيّة، لكن  التقليدي يف األدبيّات الكالسيكيّة ويف  السائد 

ا خاليًا من هويته الرمزية )املؤلّف(، التي متثل  نّصه كيف مال عن الصواب يف خطابه حني أراد نصًّ

فقد جرّده من أصالته  النص  نزع هويّة املؤلّف عن  فعندما  اإلنسانيّة.  قيمته ومرجعيّته األخالقيّة، 

عليها، وهو  اسمه  تدوين  بال  مؤلّفاته  تكون جميع  أن  ليقبل  بارت  كان  فهل  ماضيه.  وسلخه عن 

أنّه  ينادي مبوت املؤلّف  فيها؟ وكيف مل يدرك من  مل يوفر منصًة اجتامعيًّة إعالميًّة إال وتواجد 

وقبل كّل يشء هو مؤلٌف؟؟ ثم إذا تعّمقنا أكرث مبا يقوله بارت بأّن النص ال يحمل معنًى الهوتيًا 

مفرًدا بأن املؤلف هو}الله{، بل فضاًء متعّدد األبعاد]3]، أال يعني ذلك بأنّه يريد سحب نظريّته عىل 

أنّنا أمام فكرٍة خطرية وغري بريئة، وألنّنا  املقّدس فيكون كل كتاٍب مقّدٍس ال مؤلّف له؟ ال شّك 

سنصل إل النقطة التي نُخرج فيها النصوص املقّدسة من إعجازها، ونعلن فيها موت اإلله ليس 

باملعنى النيتشوي، بل باملعنى األكرث فظاعة. فهذه النظريّة إنكاٌر متعّمٌد ملاهيّة وهويّة الخصوصيّة 

. ثّم إّن النظريّة التي يتحفنا بها بارت غري مقبولٍة إنسانيًّا وأخالقيًّا؛ ألنّها ليست فقط تفكيًكا  ألي نصٍّ

للمفّكك، وإمّنا تكريٌس ملا هو أخطر من مجرّد نظريٍّة لغويٍّة، إنّها إيديولوجيا تسعى لتفكيك كّل 

يشء ويف مقّدمتها القيم اإلنسانيّة، فالنص واملؤلّف كلٌّ ال يتجزأ، وال مُيكن فصل أحدهام عن 

بل  النقد،  بإعالن  تشّق مبفاهيمها  لنظريٍّة  فقط مرشوًعا  يكن  بارت مل  فإّن مرشوع  وعليه  اآلخر، 

يف  نرقب  إنّنا  الخالقة.  بفاعليّتها  الذات  متثّلها  التي  والخصوصيّة  الهويّة  ملركزيّة  تقويٌض  هي 

]]]-روالن بارت: نقد وحقيقة، ترجمة: منذر عيايش، ط]، حلب، مركز اإلمناء الحضاري، ]99]، ص5].  

]2]-رزالن بارت، هسهسة اللغة، م.س، ص77.  

ا، م.س، ص]].   ]3]-جوناثان كولر، روالن بارت مقّدمة قصرية جدًّ
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خطابه ومنظومته املفاهيميّة تجسيًدا لإليديولوجيا املسيطرة، رغم محاولته إظهار رفضها وإنكارها 

يف نصوصه، فبمجرد أن يقول إّن اللغة هي التي تتكلّم، فهو يؤكّد بذلك عىل الفصل بني الذات 

ليس سوى  قيمه  بكّل  اإلنسان  أّن  يؤكّد عىل  مثلام  النّص،  وتارًة  اللغة  تارًة  هو  الذي  واملوضوع 

املستهلك ملا يُنتَج! إنّه ترويٌض للعقل البرشي عىل التنازع بني املادي والروحي وبالطبع لصالح 

، وبني ذاٍت وموضوٍع، وتعليٌم لفّن الّنزاع  املادي، إنّه قطيعٌة بني مؤلٍف ونصٍّ وبني ماديٍّ وروحيٍّ

. وهذه العملية ليست نتيجة نظريّة عشوائيّة قامت عىل االنتقاء غري  والقطع والفصل بشكٍل مستمرٍّ

املرّبر؛ إذ كيف لبارت الذي يريد تقديم نظريٍّة نقديٍّة يف النص األديب أن يتناول كل املظاهر من 

كتبه عن  ما  كّل  ويستثني ويصمت يف  وينقده  إال  يرتك شيئًا  ورياضٍة وال  وأزياٍء وصحافٍة  موضٍة 

الشعر  بالنقد؟  تناوله  الشعر ويبتعد عن  الذي جعله يهمل  السبب  نتساءل عن  الشعر]]] ما يجعلنا 

ال يتنّكر ملؤلّفه ولروحه ولهذا حجبه عن كتاباته؟؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقّوٍة!!، فاإلنسان هو 

من أبدع اللّغة واألسطورة والشعر، واألسطورة هي استالٌب للّغة، ما يعني أّن املؤلّف كام القارئ 

والشاعر كّل واحٍد منهم عرب لغته يقّدم خطابًا ال مُيكننا كشف ما يعرتيه وما يُحيط به من توريٍة، 

الحقل  اللغة متثّل  أّن  الشاعر ويتجاهله؟؟ طاملا  القارئ ويستثني  فكيف مييت املؤلّف ويحيي 

اإليديولوجي األكرث اتّساًعا والعالقة بها هي عالقٌة سياسيٌّة]2]، فتأويل القارئ يحمل معًنى ورمزًا كام 

الكاتب والشاعر، ما يعني أّن الكل وفق نظريّته واقٌع ال محالة يف زيف أسطورة اللغة باعتبارها غري 

بريئٍة عىل اإلطالق، وبهذا مل يكن موفًقا حني ألغى العنرص الذي يدور فيه فلك النص، كام ألغى 

التفاعل بني اإلنسان وموضوعه بإحداثه قطيعًة بني اإلنسان كاتبًا، وقارئًا، وبني الّنص متجاهاًل، أنّه 

كام الكاتب يحمل وينقل إيديولوجيّات فكريٍّة وثقافيٍّة وتاريخيٍّة، فكذلك القارئ هو حامٌل وناقٌل 

لها باعتباره يلعب مع الّنص ويبحث عن مامرسٍة إلعادة إنتاجه مرًة أخرى]3]، ما يعني أنّنا يجب أن 

نعلن موت القارئ كام موت املؤلّف باعتباره مايض كتابة]]].

أخريًا، نتساءل عاّم إذا كان بارت استطاع أن يقّدم رؤيًة حقيقيًّة غري متناقضٍة عن موت املؤلّف 

لبناء  كافيًا  كان  موجود«  أنا  إًذا  أقرأ  »أنا  شعار  إّن  وهل  مفّككٌة]5]؟  نصوصه  بأّن  اعرتافه  ظّل  يف 

نظريٍّة ال تعرتف بأي يشٍء خارج الّنص.. ثّم كيف لبارت الذي ال يحرتم التاريخ التقليدي وينفي 

ا، م.س، ص]5.  ]]]- جوناثان كولر، روالن بارت – مقّدمة قصرية جدًّ

]2]- روالن بارت، هسهسة اللغة، م.س، ص08]. 

]3]- م.ن، ص93-]9.  

]]]- روالن بارت، درس السيمولوجيا، م.س، ص]8. 

ا، م.س، ص]9.   ]5]-جوناثان كولر، روالن بارت – مقّدمة قصرية جدًّ
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االستمرار الخطّي]]] أن يزيل املؤلّف من الثالوث )مؤلّف نص قارئ( ليصبح فقط استمراًرا خطيًّا 

بنصٍّ وقارٍئ؟ يف الحقيقة مل يكن مرشوع بارت إاّل رؤيًة فوضويًّة تجلّت بلبوٍس متناقٍض حني أراد 

تطبيق منهٍج يحكم البنية اللغويّة، لكّنه وقع بإشكاليٍّة معرفيٍّة ال ميكن تطبيقها عىل كافّة الّنصوص، 

وعىل الواقع املعاش، وخاّصة اليوم يف ظّل تطّور برامج التواصل االجتامعي وتنّوعها، وحامية 

حقوق املؤلّفني؛ حيث إّن املؤلّف هو الضامن التّساق وانسجام العمل األديب ووحدته الدالليّة]2]، 

وهو حارٌض بقّوٍة بتفاعله مع املتلّقفني ملا ينرشه عىل منّصته. بدون شكٍّ ال ميكن قبول ما قّدمه 

ا لقيطًا ال يحمل أدىن  بنظريّته؛ إذ ال ميكن تصّور نصٍّ بدون مؤلٍّف وأٍب رشعيٍّ له، وإاّل سيكون نصًّ

مقّوماته ال شكاًل وال مضمونًا. لذلك ميكننا القول بأّن هذه النظريّة الخياليّة ال ميكن تطبيقها واقعيًّا؛ 

الّسقوط  انعكاًسا إليديولوجيا  إاّل  ليست  التي حملها خطابه  االنفالت  أّن حالة  أثبت  الواقع  ألّن 

ثانيًا باعتباره  أّواًل ومن ثم أسقطها بارت بنّصه  والتحلّل األخالقّي اإلنسايّن الذي وقع فيه الغرب 

ممثاًل وحاماًل لقيمه؛ ألّن خطابه بتحليله الخاطئ للواقع ومبنحه صفة »نصٍّ منفلٍت بكل املعايري«، 

هو واقع أُريد تحقيقه ليس ورقيًّا فقط بل عمليًّا عرب سياسٍة استعامريٍّة رأسامليٍّة عىل الرشق تسعى 

ملسح تاريخه وحضارته، فكيف ننىس التاريخ ونخرج املؤلّف من دائرة التاريخ؟

الغرب  أرادها  التي  الفوىض  تعكس  بامتياز،  فوضويًّة  نظرًة  برأينا  بارت  نظريّة  حملت  لقد 

التي  واالقتصاديّة  السياسيّة  املصالح  تُحرّكها  التي  اإليديولوجيا  تلك  الرشق،  لبالد  بإيديولوجيّته 

وقفت وراء إنتاج نصوص بارت، فخطابه مل يستطع التحّرر من االنسياق ملفاهيم برامج فكريٍّة معيّنٍة 

ُوِضعت لخدمة سلطٍة ما؛ توّد إلغاء التاريخ واستالب اإلنسان من كّل قيمه.

تُقص  منهجيًّة  وثغرًة  قطًعا  كان  ما  بقدر  نظريًّة حقيقيًّة  يكن  إّن خطابه مل  أخريًا  القول  مُيكننا 

وتستبدل وتهمل وتنتفي وفق أسٍس غري واقعيٍّة، وغري أصيلٍة، فجسدت دعوًة لاللتواء واالبتعاد عن 

الحقيقة والتاريخ، وعائًقا أمام معرفتنا الصحيحة للعامل، فكانت ِمنهًجا لتبديل وعينا بربنامٍج فكريٍّ 

مفّكٍك.

]]]-إديث كريزويل، آفاق العرص – عرص البنيويّة، م.س، ص280.  

]2]-جميل حمداوي، موت املؤلّف أم عودته؟ م.س، ص9.  
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شرط املعرفة وضرورة النقد

حسان عبد هللا حسان]*[]]]

العربّية اإلسالمّية عىل وجه الخصوص،  الغرب بالرشق عموًما، وبالجغرافيا  اتّصال  مل يكن 

سوى تواصل هيمنة وغلبة. تلك هي الخالصة الكربى البادية للعيان منذ نهاية القرن التاسع عرش 

وحتى يومنا هذا. ما الذي نشأ من هذا االتّصال غري املتكافئ، وإىل أّي مدى كان للغرب املهيمن 

من أثر عىل مسارات التقّدم والتنمية واالستقالل السيايس واالقتصادي والثقايف عىل مجتمعاتنا؟

      تسعى الّدراسة إىل الكشف عن الوعي املنهجي للفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف 

الغريب، وتحديد املنطلقات الفكريّة لهذه القراءة املنهجّية، والتعرف عىل األدوات املنهجّية التى 

استخدمها الفاروقي يف هذه القراءة. وذلك بهدف استخالص الخربة املعرفّية للفاروقي يف الّنظر 

للنموذج املعريف الغريب باعتبارها خربًة مضافًة نحو التأسيس املعريف الحضاري لألمة يف نظرتها 

إىل اآلخر وتحديد ضوابط التثاقف الحضاري معه، وذلك من خالل االعتامد عىل منهجّية تحليل 

التى  التحليلية  النص “الفاروقي” يف جوانبه املتعّددة، واستخالص ألدواته املنهجّية ومفاهيمه 

قدمها يف قراءته للنموذج املعريف الغريب.

املحّرر

اتّصل املسلمون بالغرب يف العصور اإلسالميّة الباكرة، فعرفوا حضارته واستوعبوها، دون أن 

يتأثّروا بها يف تصّوراتهم ورؤاهم األساسيّة، وذلك بفضل القّوة الّنفسيّة من ناحية، وامتالك القدرة 

املعرفيّة واملنهجيّة املستمّدة من الرؤية الكليّة املستقلّة واملتفرّدة والتصّور الحضاري الشامل من 

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

ونسبت إل عقيدتهم ودينهم وهي ”الحضارة اإلسالمية“. 

 ]*]- باحث وأستاذ يف جامعة دمياط – جمهورية مرص العربية.
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ثم كان اللقاء الثاين عىل ”خوف من الغرب وفكره وعمله“، والذى تزامن مع الرتاجع الحضاري 

املعرفيّة  وقدراته  الّنفسيّة  لقّوته  وفقدانه  الفكري،  والذبول  بالجمود  وإصابته  املسلم  للعقل 

واملنهجيّة الذاتيّة الدافعة ـ والذى تجاوز يف خطورته فقدان مؤّسسة الخالفة ذاتها ـ هذا مع بروز 

التفّوق الغريب يف مجال العلوم واالكتشافات العلميّة، أو ما ميكن أن نُسّميه بـ“األرصدة املادية 

للحضارة“، وتزامن ذلك ـ  أيًضا ـ باالحتالل الغريب العسكري للعامل اإلسالمي املُفّكك سياسيًا 

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

تحرّك العقل املسلم إزاء هذا االتّصال الثاين بالغرب حركتني: األوىل، حركة الخائف واملتوجس 

أساسيني،  مسارين  الحركة يف  هذه  وسارت  الغريب،  التفّوق  نهر  و”الذوبان“ يف  ”االنصهار“  من 

األّول: متثّل يف اتّجاه التعبئة والتحذير للعقل املسلم من ”االستالب“و“الغزو الفكري والثقايف“ 

أحمد.  آل  الخطيب، ومصطفى صربي، وجالل  الدين  عند رشيد رضا، ومحي  و“التغريب“ كام 

واملسار الثاين: تبّنى دعوة ”املقاومة“ و”استعادة الهوية“ يف مقابل ”اآلخر“، فظهرت يف صورة ردود 

تحمل عناوين ”اإلسالم واملدنية“، ”الدين والعلم“، كام عند محمد عبده، ومصطفى الغالييني، 

وأحمد عزت باشا، أو يف دعوات تجديديّة كام عند محمد إقبال، أما الحركة الثانية للعقل املسلم، 

وسارت  ونهضته،  وتفّوق حضارته  الغربية  الحضارة  بتفّوق  ”التسليم“  طابع  فيها  يبدو  فهي حركة 

أنتجه  وما  األصيلة  الذات  عنارص  بني  التوفيق  األّول، حاول  مسارين:  أيًضا – يف   – الحركة  هذه 

وبني  الحضارة  هذه  منجزات  بني  ”التوفيق“  عنوان  تحت  واكتشافات  نظريات  من  الغريب  الفكر 

واالقتباس“  ”النقل  منهجيّة  من  اتخذ  الثاين،  املسار  أّما  الطهطاوي،  عند  اإلسالمية كام  املبادئ 

حسني،  طه  عند  جليًا  ويظهر  ”التغريب“،  مبسار  عرف  ما  وهو  واملكانة،  الدور  الستعادة  طريًقا 

وإسامعيل مظهر، ونامق كامل، ومدحت باشا، ورضا خان. 

ويف الّنصف الثاين من القرن العرشين ظهر مسار آخر يف تناول الفكر الغريب وقراءته، يقوم عىل 

االنطالق من الذات، ومن استحضار القوة الدافعة الوجدانيّة، مع امتالك املنهجيّة املعرفيّة الذاتيّة؛ 

وذلك بهدف تحقيق االستيعاب القائم عىل التبرّص والبصرية الحضارية. ومن الذين أّسسوا لهذه 

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

”فلسفتنا“ و“األسس املنطقية لالستقراء“، وعل رشيعتي يف  الصدر يف  باقر  الواقعي“، ومحمد 

هوفامن  ومراد  والغرب“،  الرشق  بني  ”اإلسالم  يف  بيجوفيتش  عزّت  وعل  الذات“،  إل  ”العودة 

يف ”اإلسالم كبديل“، وغريهم ممن ساهموا يف تأسيس قراءة معارصة للفكر الغريب ال تقوم عىل 
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”الخوف“ أو ”التعبئة“ أو ”االستالب“ أو ” التلفيق“، بل تقوم عىل تأسيس منظور حضاريٍّ قائم عىل 

االنفتاح عىل اآلخر واستيعابه، انطالقًا من الثوابت الحضاريّة التي قامت عليها الشخصيّة املسلمة، 

واستهدافًا  الستعادة الّدور واملكانة وفًقا لهذه الثوابت الحضاريّة.

كام اهتّم ”الوعي اإلسالمي“ خالل العقدين األخريين بالّنظر إل النموذج املعريف الغريب من 

خالل تأسيس آليات لدرسه ونقده ال سيّام آليات إبراز ”التحيّز“ املعريف يف هذا النموذج. وهو 

ما أشار إليه عبد الوهاب املسريي يف تقدميه لبحوث مؤمتر “إشكالية التحيز“، والذي رصد فيه 

املادي عىل حساب  الطبيعي  التحيّز  منها:  الغريب  املعريف  النموذج  التحيّزات يف  من  مجموعة 

اإلنساين وغري املادي، تحيّز للعام عىل حساب الخاص، تحيّز للمحسوس واملحدود وما يُقاس 

والكمي عىل حساب غري املحسوس والاّل محدود وما ال يقاس والكيفي، وتحيّز للبسيط والواحدي 

واملتجانس عىل حساب املركّب والتعّددي.

وإسامعيل راجي الفاروقي )]92]-986]( ممن ينتمون إل هذه املدرسة الحضارية يف قراءة 

الفكر الغريب ومنوذجه املعريف قراءة تستند إل استدعاء تلك القّوة الوجدانيّة الدافعة، واستحضار 

أسس املنهجيّة املعرفيّة التوحيديّة. 

ويدعو الفاروقي يف رؤيته الحضاريّة إل التّثاقف الحضاري مع الحضارات القامئة بصفة عامة، 

ومع الغرب بصفة خاصة، انطالقًا من املوقف الحضاري اإلسالمي القادر عىل االنفتاح واالستيعاب 

ثم التجاوز يف ظّل ثوابته ورؤاه األصيلة ”... إّن حضارتنا اإلسالميّة مفتوحة غري منغلقة. وال شّك 

وازدهارها.  مواردها  وتنمية  األّمة  تعزيز  منه يف  واالستفادة  أىّن وجد  العلم  بتحصيل  مكلّفون  أنّنا 

وفرض  يعلمون،  ال  الذين  عىل  يعلمون  الذين  وفضل  وتلقيه  العلم  عىل  تعال  الله  حثّنا   فقد 

رسول الله طلب العلم عىل كّل مسلم ومسلمة، من املهد إل اللّحد. ودّل عىل أّن الحكمة 

ضالة املؤمن يأخذها أىّن وجدها. وما من دين وال ثقافة يف الدنيا رفعت شأن العلم والتعلّم وحثّت 

الناس عىل طلبه كام فعل اإلسالم“]]].  

ويطرح – أيًضا- رشوطًا عّدة للتثاقف الحضاري مع الغرب، ال سيّام فيام يتعلق بدرس العلوم 

التي يتفوق فيها يف اللحظة الحاليّة ”...أّولها إتقان العلم والهيمنة عليه، أي اإلملام التام والتفّهم 

الكامل لكّل ناحية من نواحيه. فالتعرّف السطحي بالعلم ال يكفي وال يغني واالكتفاء به جرم. عىل 

املسلم الذى يطلب العلم عند الغرب وأن ينفذ إل كافة الحقول واملكامن، ويحيط بتاريخ العلم 

]]]- الفاروقي، إسامعيل: ”حساب مع الجامعيني“، مجلة املسلم املعارص، العدد]3،  مايو 982]، ص9]. 
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ومنجزاته، ويدرك مناهجه النظريّة ومسالكه العمليّة، ويعرف مشاكله وآماله حتى يقف عىل نشأته 

وحاجاته وإمكانياته“]]].  

 وتسعى الّدراسة الحالّية إىل الكشف عن الوعي املنهجي للفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف 

الغريب، وتحديد املنطلقات الفكريّة لهذه القراءة املنهجيّة، والتّعرّف عىل األدوات املنهجيّة التى 

استخدمها الفاروقي يف هذه القراءة. وذلك بهدف استخالص الخربة املعرفيّة للفاروقي يف الّنظر 

للنموذج املعريف الغريب، باعتبارها خربًة مضافة نحو التأسيس املعريف الحضاري لألّمة، وذلك 

من خالل االعتامد عىل منهجيّة تحليل الّنص عند ”الفاروقي“ يف جوانبه املتعّددة، واستخالص 

ألدواته املنهجيّة ومفاهيمه التحليليّة التى قّدمها يف قراءته للنموذج املعريف الغريب.

و بناًء عىل ما تقّدم تحاول الدراسة الحاليّة اإلجابة عىل ثالثة أسئلة أساسيٍّة تتالقى مع عنوان 

الدراسة وأهدافه، وهي: 

ما اإلطار املرجعي الذي يستند إليه الفاروقي يف منوذجه التفسريي؟

ما الّدوافع الحضارية للفاروقي يف قراءة النموذج املعريف الغريب؟ 

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

محّددات مفاهيمّية 
1 - املنهجّية 

 َعًة َوِمْنَهاًجا َنا ِمْنُكْم ِشْ
ْ
 َجَعل

ٍّ
لغة: املنهج أو املنهاج هو الطريق الواضح، ويف القرآن لُِك

وأنهج:  األمر  ونهج  الواضح،  الطريق  النهج  املفردات:  صاحب  قال  اآلية8]{،  املائدة،  }سورة 

وضح، ومنهج الطريق ومنهاجه]2]. 

اصطالًحا: املنهاجيّة هي“علم بيان الطريق والوقوف عىل الخطوات...أو الوسائط والوسائل 

التى يتحقق بها الوصول إل الغاية، عىل أفضل وأكمل ما تقتضيه األصول واألحوال...واملنهجية 

مصدًرا البتغاء الرشد...من خالل تحديد املراحل والتمييز بني املستويات والتحقق من عالمات 

املسار  جادة  التزام  من  السالك  مُيَِكن  بحيث  االتصال  مراجع  وإدراك  املفارق  عند  االستدالل 

وتعرف مناكب االستدالل، فاملتابعة واللحاق“]3]. 

]]]- الفاروقي، إسامعيل: ”حساب مع الجامعيني“، م.س، ص9]. 

]2]- األصفهاين، الراغب: مفردات ألفاظ القرآن، ال ط، دمشق، دار القلم، 992]، ص825. 

]3]- أبو الفضل، منى عبد املنعم: نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظري اإلسالمي بني املقدمات واملقومات، ال ط، القاهرة، املعهد 

العاملي للفكر اإلسالمي، 996]، ص8. 
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واملنهجيّة عىل هذا النحو تتفاعل مع عوامل أخرى يف اإلنسان تأثّرًا وتأثريًا، يشري ملكاوي إل 

ثالثة عنارص تؤثّر يف منهجيّة تفكري اإلنسان ووعيه بالواقع ”األّول هو املدركات القبلية املستقرّة 

النظم  تأىت من  أو  بالفطرة  تتصل  التى  والقيم  املبادئ  وتتمثّل عادة مبجموعة  اإلنسان،  يف ذهن 

والظروف االجتامعية، والثاين هو األدوات التى يستخدمها والعمليات العقليّة والشعوريّة وملكات 

بالواقع؟ أي  الحقائق املوضوعيّة املرتبطة  التى ميارسها، والثالث هو  الحدس والخيال واإلرادة 

خصائصه الكمية والكيفية، وعالقاته مبا حوله. ويتم التفاعل بني هذه العنارص يف العقل اإلنساين 

الذي يقوم بتنظيمها ضمن ما يُسّمى بالخربة اإلنسانيّة، وهذه الخربة هي املضمون الذى يستخدمه 

الوعي لفهم الواقع الطبيعي واالجتامعي، وإدراك موضوعاته وظواهره، وتفسريها وبيان دالالتها 

وإمكانات توظيفها يف الفهم والسلوك“]]]. 

وهنا ال بّد من اإلشارة إل التفاعل الذي تم بني الفاروقي والحضارة الغربية، حيث التقى بها يف 

فرتة مبكرة من حياته واهتّم باستيعاب النموذج املعريف الغريب يف أصوله وفروعه، حيث درس يف 

الجامعة األمريكية ببريوت، ثم جامعة إنديانا، ثم جامعة هارفارد، ثم جامعة ماكجل بكندا، وجامعة 

شيكاغو، ثم جامعة ساكيوز، وأخريًا جامعة متبل بفالديفيا. وقىض سنتني يف كليّة الاّلهوت وتعرّف 

األخالق   )Christian Ethics( كتاب  وألف  الغرب،  يف  املسيحي  الديني  الفكر  عىل  قرب  عن 

املسيحية، هذا باإلضافة إل دراسته التأصيليّة ودرسه لإلسالم والعلوم الرشعيّة يف األزهر الرشيف 

)]95]-958]( واستيعابه لعلوم الرشيعة وفقهها، هذه العوامل مجتمعة شّكلت فكر الفاروقي وعقله 

العلمي وأثرت بشكٍل واضٍح يف تصّوره الفكري ورؤيته الحضاريّة ومنهجيّته وقراءته املعّمقة للفكر 

الغريب وفلسفته وأصوله ومسلاّمته وجعلته أكرث اتصاالً ومعرفًة بحقيقة ما يحمله النموذج املعريف 

الغريب من قضايا وطروحات وتناقضات وإشكاالت متباينة، نعرض لبعض منها يف هذه الدراسة من 

خالل وقوفنا عىل أدواته يف التعامل مع النموذج الغريب.

بُعدين  بني  للفاروقي؛ حيث جمع  العقل واملنهجي  التكوين  التفاعل عىل  ذلك  أثر   وقد 

 [9[[ رئيسني، األّول: البُعد الفلسفي؛ حيث حصل عىل درجة البكالوريوس يف الفلسفة عام 

»الفلسفة« عام  ببريوت، ثم حصل عىل ماجستري  بالجامعة األمريكية  من كلية اآلداب والعلوم 

عام  هارفارد  جامعة  من  أيًضا  »الفلسفة«  يف  املاجستري  درجة  ثم  إنديانا  جامعة  من   [9[9

والقيم  امليتافيزيقيّة  الجوانب  الخري،  »نظريّة  بعنوان  فكانت  للدكتوراه  رسالته  أما   .[95[

]]]- ملكاوي، فتحي حسن: منهجية التكامل املعريف..مقدمات يف املنهجية اإلسالمية، ال ط، عامن، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 

]]20، ص20]. 
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إنديانا.  جامعة  من   [952 عام  الدكتوراه  درجة  عىل  بها  حصل  حيث  للقيم«؛  االبستمولوجية 

أّما املكون الثاين لعقل الفاروقي فهو: البُعد الرشعي، والذى متتّد جذوره إل نشأته العائليّة 

مرص  إل  فاتّجه  ودراسة،  علم  عىل  الرشعي  التكوين  هذا  يكون  أن  أراد  ثم  ووالده(،  )املسجد 

للحصول عىل دراسات ما بعد الدكتوراه يف األزهر ملّدة أربع سنوات )]95]– 958](؛ حيث قام 

بدراسة العلوم الرشعيّة بطريقٍة مكثّفٍة خالل هذه الفرتة والتى ساهمت بشكٍل أسايسٍّ يف تحديد 

الفاروقي ورسم من خاللها تصّوره  التى جمعت بني ثالثة رؤى أساسيّة استوعبها  الفكريّة  رؤيته 

الفكري الحضاري. 

 ويف ضوء هذا التكوين املنهجي املتعّدد للفاروقي بني درسه املنهج الغريب، واملنهج الفلسفي 

مقارنة  باإلضافة إل مترّسه يف علم  الرشعية اإلسالمية، هذا  الدراسات  التأمل، ومنهج  التحليل 

األديان ودراسته وتدريسه للعلوم الالهوتيّة املسيحيّة. كّل هذه العنارص شّكلت ما مُيكن أن نطلق 

عليه يف لفظه ومعناه »العقل الفاروقي«، الذي انشغل بالهم اإلسالمي من خالل أفق يتّسم بالرحابة 

والتأّمل الصادق واإلنجاز اإليجايب امللموس والبصرية الحضارية. 

    وهذه الّدراسة محاولة لتحليل بعض القواعد واألسس التى انطلق منها الفاروقي يف قراءته 

للنموذج املعريف الغريب، واألدوات املستخدمة يف تلك القراءة، والتي نطلق عليها »املنهجيّة«.

)Paradigm( 2 - النموذج املعريف

نالحظ  العربية  نسختها  يف  العلميّة«  الثورات  »بنية  كون  توماس  لدراسة  عام  تتبّع  خالل  من 

استخدام كون مجموعة من التعبريات الفلسفيّة للداللة عىل مصطلح »النموذج املعريف« أو كام 

سّمي يف طبعته العربيّة األول »النموذج اإلرشادي« ومن هذه التعبريات »التصّور الّذهني املسبق«، 

»فهم العامل«، »التعميامت واملفاهيم«، »القيم والتصورات«، »التعميامت الرمزية«، ورغم أنّه كام 

يذكر ـ كون ـ أنّه استخدم أكرث من اثنني وعرشين معًنى للداللة عىل مفهوم »النموذج املعريف« إاّل 

أنّه كان أكرث استخداًما ملعنيني رئيسني معرّبان عنه »فهو من ناحية يُعرّب عن جامع املعتقدات والقيم 

املتعارف عليها والتقنيات املشرتكة بني أعضاء مجتمع بذاته، ومن ناحية أخرى إل عنرص منفصل 

يف هذا املركب الجامع وهو الحلول الواقعية لأللغاز«]]].

تفسريي عام  إطار  توافر  النموذج املعريف يشري إل:  مفهوم  قّدمه كون حول  ما  أّن  نجد  كام 

]]]- كون، توماس: بنية الثورات العلمية، ترجمة: جالل شوقي، الكويت عامل املعرفة، العدد68]، ديسمرب 992]، ص ]]2. 
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عّدة  عنارص  التفسريي  اإلطار  هذا  ويتضّمن  معنّي]]]،  علمّي  مجتمع  /أو  محّددة  علميّة  لجامعة 

الرمزية، واملستوى امليتافيزيقي )املسلامت(، والقيم، ويركز كون  التعميامت  أبرزها: املفاهيم، 

لهذه  املعريف  الحقل  داخل  البعض  بعضها  العنارص  هذه  بني  واالنسجام  التآلف  قيم  عىل  أيًضا 

الجامعة العلميّة.  

املفهوم  ملكاوي هذا  تتبّع  وقد  املعريف،  النموذج  مفهوم  مع  العامل«  »رؤية  مفهوم  ويتداخل 

من  وغريهم  )833]-]]9]م(  دلثاي«  و»وليلهام  )]72]-]80]م(  كانط«  »إميانويل  عند  ونشأته 

واملعتقدات  املفاهيم  من  »مجموعة  هي  العامل  رؤية  أّن  إل  وتوّصل  والفالسفة،  املفكرين 

والتصّورات اإلدراكيّة التي مُتّكننا من فهم الكون والحياة واإلنسان والعالقات القامئة بينهام«]2]، 

من ناحية أخرى فإّن »رؤية العامل« تُساعد يف عمليّة التحليل والتفسري للظواهر اإلنسانيّة املختلفة، 

باعتبارها وحدة تحليل، كام »أنّها تُعيننا عىل تفسري التنافس بني النظريات واملبادئ العاّمة والخاّصة 

ببعض املجاالت املعرفيّة نتيجة توّجهات املتخّصصني والعلامء الذين يصوغون هذه النظريات 

واملبادئ«]3].  

 ،)Cognitive system( »املعريف »النظام  آخر هو  املعريف« اصطالح  »النموذج  ويقرتب من 

النفس  علم  ويف  املعرفة  اجتامع  وعلم  الثقافة،  اجتامع  علم  ميدان  يف  االصطالح  هذا  ويقع 

من  يتكّون  به  خاًصا  معرفيًا“  ”نظاًما  شخص  ولكّل  مجتمع  لكّل  أّن  نظريًا  ويفرتض  االجتامعي، 

تعرّفه  يف  الشخص  أو  املجتمع  إليها  يستند  التى  املعتقدات  أو  املعرفة  عنارص  من  مجموعات 

عىل العامل من حوله ويف تعامله مع هذا العامل، أو التى تتكّون منها )يف حالة املعتقدات( عقيدته 

الكلية...ويتكون النظام املعريف من: نظم معرفيّة جزئيّة تتشّكل من تفاعل: املعلومات واملفاهيم 

والتصّورات الّذهنيّة ليك يتكّون من هذه النظم الجزئيّة الفرعيّة يف النهاية ”النظام املعريف“ الكل 

أو الشامل الذى يتميّز به مجتمع أو فرد بعينه“]]].

تكوينه،  وطرق  ماهيّته  بتحديد  املعريف“  ”النموذج  باصطالح  املسريي  الوهاب  عبد  واهتّم 

وعنارص تشغيله، ومحتواه ومضمونه، ويعرّف املسريى النموذج بأنّه ”بنية فكريّة تصّوريّة يجرّدها 

ا، أو  ترتيبًا خاصًّ يرتبها  العالقات والتفاصيل، فيختار بعضها ثم  العقل اإلنساين من كمٍّ هائٍل من 

]]]- يتألف املجتمع العلمي/أو الجامعة العلمية الذي يقصدها كون من ” مجموعة من املامرسني لتخصص علمي محدد. ويكونون قد 

مروا مبرحلة متامثلة من حيث التعليم والتنشئة املهنية،...ويستوعبون خالل هذه العملية ذات األدب التقني، ويفيدون منها نفس الدرس“) 

انظر: املرجع نفسه، ص 6]2(.

]2]- ملكاوى، فتحي: ”رؤية العامل والعلوم االجتامعية“ إسالمية املعرفة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، العدد2]-3]، 2006، ص 96. 

]3]- م.ن، ص 92. 

]]]- خشبة، سامي: مصطلحات فكرية، ال ط، القاهرة، املكتبة األكادميية، ]99]، ص579. 
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ا، بحيث تصبح مرتابطة بعضها ببعض ترابطًا يتميّز باالعتامد املتبادل، وتشّكل  يُنّسقها تنسيًقا خاصًّ

وحدة متامسكة يقال عنها أحيانًا ”عضويّة“]]]. أّما ”املعريف“ فيُوصف بأنّه ”ما يتعامل مع الظاهرة 

من منظور كّل ونهايئ“]2].

ويرى املسريي أّن لكّل منوذج بُعده املعريف، أي أّن خلف كّل منوذج معايريه الداخليّة التى 

الكامنة  تتكون من معتقدات وفروض ومسلامت وإجابات عن أسئلة كليّة ونهائيّة تشكل جذوره 

وأساسه العميق، وتزّوده ببُعده الغايئ، وهى جوهر النموذج والقيمة الحاكمة التى تحّدد النموذج 

وضوابط السلوك، وحالل النموذج وحرامه، وما هو مطلق وما هو نسبّي من منظوره. فهي باختصار 

مسلاّمت الّنموذج الكليّة أو مرجعيّته التى تجيب عىل األسئلة الكليّة والنهائيّة )ما الهدف والغاية 

من الوجود يف الكون؟ هل اإلنسان مادة وحسب، أم مادة وروح؟ أين يوجد مركز الكون : كامًنا فيه 

أم مفارقًا له؟]3].

والنموذج املعريف وفًقا ملا تقّدم يحمل رؤى اإلنسان الفيزيقيّة وامليتافيزيقيّة، ونظامه القيمي 

وعالقاته املعياريّة، ومصادر تشكيل معرفته، وإطاره املرجعي، وهذا يجعل النموذج أداًة تحليليًة 

ميكن من خاللها إدراك جوهر الظاهرة وفروعها، ويساهم يف عملية التفسري بصورة أساسية.

   وتنقسم الدراسة الحالية إل ثالثة محاور -باإلضافة إل املدخل املنهجي والدرس املعريف 

املستفاد والخامتة هام: 

- املحور األّول: اإلطار املرجعي عند الفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف الغريب.

- املحور الثاين: معامل منهجيّة الفاروقي يف قراءة النموذج املعريف الغريب.

- املحور الثالث: بعض تجليات النموذج الغريب ومتثاّلته.

املحور األّول: اإلطار املرجعي عند الفاروقي 

معنّي،  منوذج  يف  األفكار  كّل  أساس  تُشّكل  التى  الجوهريّة  الفكرة  تعني  »مرجعيّة«  كلمة 

والركيزة النهائيّة الثابتة له، التى ال ميكن أن تقوم رؤية العامل دونها، »فهي ميتافيزيقا النموذج«. 

واملبدأ الواحد الذى تُرّد إليه كل األشياء وتنسب إليه وال يرد هو أو ينسب إليها]]].

وإسامعيل الفاروقي -موضوع الدراسة- ينتمي إل أصحاب »املرجعيّة النهائيّة املتجاوزة« والتى 

]]]- املسريى، عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ال ط، القاهرة، دار الرشوق، 999]، ج]، ص07]. 

]2]- م.ن، ص22]. 

]3]- املسريى، عبد الوهاب: العامل من منظور غريب، كتاب الهالل، العدد 602، القاهرة، فرباير ]200، ص20 – ]2.

]]]- املسريى،عبدالوهاب، موسوعة اليهودية والصهيونية، م.س، ج]، ص]5.
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تستند إل فكرة »التوحيد« لإلله املنـزّه عن الرشك واملادة، »وعن الطبيعة والتاريخ، الذي يحرّكهام، 

وال يحّل فيهام وال ميكن أن يرد إليهام. ووجوده هو ضامن أّن املسافة التى تفصل اإلنسان عن 

الطبيعة لن تختزل ولن تلغى. فاإلنسان قد خلقه الله ونفخ فيه من روحه وكرَّمه واستأمنه عىل العامل 

واستخلفه فيه، أي أّن اإلنسان أصبح يف مركز الكون بعد أن حمل عبء اإلمامة واالستخالف«]]].

والتوحيد عند الفاروقي هو رؤية عاّمة للحقيقة، وللواقع، وللعامل، وللمكان، وللزمان، ولتاريخ 

واملعرفة  القيم  نظام  منه  ويستنبط  والوقائع،  األحداث  يفرس  خالله  ومن  وملصريها،  اإلنسانية 

التفسري  التحليليّة يف  واألداة  املرجعية  بدور  للفاروقي  التوحيدية«  »الرؤية  هذه  وتقوم  واألخال.، 

داخل اإلطار الكل، وتعتمد بدورها عىل عنارص عّدة مفرّسة هي:

-خالق  إله  وال  »إله،  متاميزين  نوعني  إل  العامل  )الكون(  يقسم  املبدأ  وهذا  الثنائّية:  أ- 

ومخلوقات- أما نظام اإلله فهو قارص عىل الله سبحانه وتعال وحده، فهو وحده الرب الرسمدي، 

الذى ال بداية له، وال نهاية، وهو الخالق، املتعايل، املتفرّد عىل الدوام، بال شبيه وال رشيك... 

ونظام الخالق مغاير متاًما وبشكل مطلق لنظام املخلوقات، من حيث الكنه، والكينونة، ومن حيث 

الوجود والوظيفة. ومن املستحيل عىل اإلطالق أن ينصهر أحد هذين النظامني يف اآلخر، أو يحّل 

فيه أو يختلط به، أو أن يتّحد أحدهام باآلخر. فمن املُحال أن يتحّول الخالق إل مخلوق، وال أن 

يتسامى املخلوق ليصري ويتجىّل يف صورة الخالق بأي منطق، وال بأّي شكل كان«]2].

الفاروقي،  يتبناه  الذى  الكل  التوحيدي  اإلطار  داخل  الثاين  العنرص  وهو  التصّوريّة:  ب- 

ويقصد به أن »العالقة بني نظامي الخالق واملخلوق فكريّة تصّوريّة يف طبيعتها، وركيزة مرجعيتها 

الوظائف  كافّة  لها:  للمعرفة، ومستودًعا  أداًة  بوصفه  الفهم  الفهم. ويشمل  ملكة  اإلنسان هي  يف 

املعرفيّة كالذاكرة والتخيّل واملالحظة والحدس واإلدراك...وكل البرش فُطروا عىل الفهم بدرجة 

تكفي ملعرفة املشيئة اإللهيّة بواحدة من طريقتني أو بكلتاهام: الوحي املنـزل من عند الله تعال، 

واستنباط تلك اإلرادة من مالحظة السنن اإللهية يف الكون التى ال تتبدل وال تتغري«]3].

ج ـ الغائية: ويقوم هذا املبدأ عىل اعتقاد غائية الكون، وهو ضّد العبثيّة والصدفيّة والفوىض، 

مبعنى »أّن الكون له غاية خلقه خالقه من أجلها.. فالعامل كون مرتابط ومنتظم ومتناغم، ال تفاوت 

فيه وال فطور تتحقق فيه إرادة خالقه عىل الدوام... هذا باستثناء اإلنسان فيام يتعلّق باألوامر التكليفيّة 

اإللهيّة املُوّجهة إليه. فالعمل اإلنساين األخالقي ال يتوافق بالرضورة مع اإلرادة اإللهيّة لكونه يف 

]]]- املسريى،عبدالوهاب، موسوعة اليهودية والصهيونية، م.س، ص]5. 

]2]- الفاروقي، إسامعيل: التوحيد.. مضامينه عىل الفكر والحياة، ترجمة: السيد عمر، القاهرة، ال ط، مدارات للنرش والتوزيع، 5]20م، ص52.

]3]- م.ن، ص 53.
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جوهره عمالً يرتكز عىل التدبّر الحّر اإلرادي املقصود. أّما اإلنسان يف بعده الجسدي فهو متكامل 

مع بقية املخلوقات، وخاضع للسنن التكوينيّة، وغري مختار يف االستجابة ملقتضياتها«]]]. 

د ـ القدرة اإلنسانّية وقابلّية الطبيعة للتطويع: يرتبط هذا املبدأ بالحلقة الثانية يف سلسلة اإلطار 

التفسريي عند الفاروقي وهي الغائيّة، »فإّن سنن الله تعال يف الخلق، ومنطق الخلق يقتيض إمكانيّة 

تحقيق غايته يف الزمان واملكان يف هذه الحياة الدنيا، فيام بني الخلق واليوم اآلخر. وال بّد أن يكون 

اإلنسان بوصفه فاعل الفعل األخالقي قادًرا عىل تغيري ما بنفسه... وأّن الخليقة ال بّد وأن تكون 

طيّعة وقابلة للتحّول وللتغيري يف جوهرها وهيكلها ورشوطها وعالقتها بالفعل األخالقي اإلنساين 

بعمومها  والخليقة  له...  تجسيدها  أو  الطبيعة،  يف  اإلنساين  القصد  أو  النموذج  لتضمني  كرشط 

مؤّهلة لتحقيق ما ينبغي أن يكون، أو باألحرى تجسيد املثال اإللهي املطلق يف حدود االستطاعة 

يف الفضاء املكاين والزماين الذي تعيش فيه اإلنسانيّة عىل هذه األرض«]2]. 

نفسه،  بتغري  اإلنسان  تقّدم من تكليف  نتيجة ملا  وهذا املبدأ هو  ـ املسؤولّية واملحاسبة:  هـ 

واملجتمع والبيئة مبا يتامىش مع األمر اإللهي، وهو ما يتطلب أن يكون اإلنسان حرًّا وقادًرا عىل 

األخالقي  »فااللتزام  والحساب  املسؤوليّة  املقّدمات  هذه  عىل  ويرتتّب  التكليف،  بهذا  القيام 

مستحيل دون املسؤوليّة والحساب... ومبدأ املحاسبة متأصل يف طبيعة املعياريّة نفسها، وهو 

مبدأ قرآين كّل ميثّل األساس الذي يقوم عليه النظام األخالقي الديني اإلسالمي برُّمته«]3].

بني  عالقة  املبدأ  هذا  يف  الفاروقي  يوّضح  الكوين:  والّنظام  التوحيدي  املعريف  النموذج  ـ  ز 

التوحيد »باعتباره رؤية تصّوريّة ونظاٍم معريفٍّ« بالحقيقة االجتامعيّة والوجوديّة وعالقاته باألشياء 

واإلنسان، مربزًا االرتباط بني النظام القيمي التوحيدي والظاهرة الطبيعية بخصائصها املادية، والذي 

يتمثّل يف الضبط القيمي الذي يُقّدمه النموذج التوحيدي للظاهرة املادية، ويُؤكّد يف هذا املجال 

املعريف عىل حقيقتني كونيتني هام]]]:

إّن الظاهرة الطبيعيّة حقيقيٌة ال تنكر قط. لكّنها ليست كّل ما يف الوجود. فالوجود ليس كلّه 

املعنوية.  الظواهر  من  واسع  ملكوت  هنالك  الحسية/  املعرفة  لقوانني  مادة محسوسة خاضعة 

محّركة  فاعلة  فهي  األشياء.  وجود  من  وأغنى  أقوى  بوجود  موجودة  ولكنها  تحس  ال  فالقيم 

بينام األشياء والطبيعة جامدة محّركة. وليس صحيًحا أّن املعرفة ال تعرف يقيًنا. بل إّن لها علم 

]]]- الفاروقي، إسامعيل: التوحيد.. مضامينه عىل الفكر والحياة، ص52.

]2]- م.ن، ص ]5. 

]3]- م.ن، ص]5.  

]]]- الفاروقي، إسامعيل: ”نحن والغرب“، املسلم املعارص، العدد الحادي عرش، سبتمرب 977]، ص33-32.
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الطبيعية: له ضوابطه ومنهجه، وله أحكامه وله تاريخ حافل طويل.  العلوم  ال يقل شأنه عن 

إل  أميلها  ألنّها  املعنويّة؛  بالقيم  االنقياد  إل  الطبيعة  اإلنسان ألحوج ظواهر  رغبات  أّن  كام 

الطغيان، وإفساد نفسها بنفسها كلاّم تعّدت الحدود التى ترسمها لها القيم. لذلك، يوجب التوحيد 

علينا أن نُلجم رغباتنا بلجام القيم، وأاّل نشبعها إاّل بعد التّأكّد من أّن إشباعها املطلوب ال ينتهك 

قيمة وال يتعّدى حًدا. فالرشيعة ليست إال تطبيق القيم عىل الظواهر الطبيعيّة. وهي حّقة وصادقة 

يف  هذا  يشء  لكّل  معيار  خري  هي  ولذلك  يقيًنا،  تعرف  فهي  بالفعل.  ومرة  بالتنـزيل  مرة  مرتني: 

مقابل ما اّدعته املسيحيّة أّن الطبيعة رّش كلّها ليست السعادة يف اإلسالم سعادة إشباع رغبات، بل 

سعادة تحقيق الذات كلّها من رغبة طبيعيّة، وبشوق روحي. وهذا االنقياد للقيم ال ينطبق عىل الفرد 

فحسب، بل عىل الجامعة ـ أيًضا... وال سيطرة لإلنسان عىل الطبيعة وال تنافس عليها مع أخيه 

اإلنسان. إمّنا استثامر للطبيعة بتعاون اإلنسان مع أخيه اإلنسان وبالتوايص والتآخي واملعروف. 

املحور الثاين: معامل منهجّية الفاروقي يف قراءة النموذج املعريف الغريب 

 اعتمدنا يف استخالص هذه املعامل األساسيّة يف قراءة النموذج املعريف الغريب عند الفاروقي 

عىل قراءة تحليليّة للنص الفاروقي -املتوفر لدينا- متتبعني اآلثار واألصول والتجليات التي طرحها 

يف كتاباته، وقد اهتّم بصورٍة أساسيٍّة بالظالل والتمثاّلت للنموذج الغريب مع تقديم نظرة تحليليّة 

إليها يف  له ومسلاّمته، والتي نشري  الكليّة  النموذج والتصّورات  الحاكمة يف هذا  للمبادئ والقيم 

العنارص التالية.

أّوالً: السياقات الفكريّة واالجتامعّية لنشأة النموذج املعريف الغريب  

أدرك الفاروقي العوامل الفكريّة واالجتامعيّة التى أخرجت النموذج املعريف الغريب إل الوجود 

بوضعيّته املاديّة عىل هذا النحو مبيًّنا دور الكنيسة املحوري )السلبي( يف هذه النشأة، والرصاع بني 

التيّارين املثايل والوضعي؛ حيث يرى الفاروقي »أّن معتنقي املذهب العقل يف القرنني السابع 

األول  الدعامة  تأسيس  إعادة  حاولوا مبقتضاه  للفكر  عظياًم  نظاًما  أقاموا  قد  والثامن عرش  عرش 

إل  ينظرون  الغربيني  األوروبيني  معظم  كان  ولقد  عقل.  أساس  عىل  واملسيحية  الغربية  للثقافة 

الثورة الفرنسية عىل أنّها الحركة الظاهريّة التى أّدت إل تدعيم ذلك النظام وحاولت أن تضفي عليه 

الصبغة العامليّة، ولقد كان فشلها الاّلحق ميثل كالً من العلّة واملعلول لظهور مذهب النـزوع إل 

الشك الذي كان قد شّن معركًة قاسيًة عىل مدى قرون عديدة من قبل ضّد سطوة الكنيسة. ولقد 

تّم خوض تلك الحروب الطويلة القاسية يف مجاالت العلوم الطبيعية، وبصفٍة رئيسيٍة علم الفلك 

مع مالحظات  تتعارض  آراء  يعتنقان  املقدس  والكتاب  الكنيسة  من  كّل  كان  الكون حيثام  وعلم 
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العلوم التجريبية؛ ولقد نجح ذلك النـزوع إل الشك يف هدم املذاهب التى اعتنقتها الكنيسة حول 

الكون، وأيًضا النظم العقلية التى بالرغم من منطقيتها كانت ال تزال تؤمن بصّحة املبادئ الرئيسيّة 

للمسيحيّة«]]]. 

ومن ناحية أخرى تأثّرت نظرة أوجست كونت الوضعيّة بالتطّورات التي شهدها العقل األورويب 

ال سيّام يف فرتة تراجع دور الكنيسة واالستبداد الديني؛ حيث »شهد أوجست كونت تلك الفرتة 

القصرية التى سيطر فيها العقل باعتبارها الفرتة التى نجحت فيها أوروبا يف إنهاء الطغيان الفكري 

للكنيسة، ولكّنه عندما كان يتطلّع إل املستقبل، كان يشعر بالتفاؤل ويستطيع أن يتنبّأ بظهور فجر 

عرص جديد، عرص العلم اإليجايب، الذي يستطيع فيه اإلنسان – بعد تحّرره الّنهايئ من كّل اإلميان 

الساذج واألفكار الجازمة – أن يأخذ مكانه يف العامل الذي يكون بدوره قد تحّرر من االثنني. ومن 

ثم فإّن اإلنسان طبًقا لـ»كونت« يجب أن يطبّق العلم لتنظيم حياته ذاتها، ومثلام طبق الطب عىل 

وجوده الفردي املادي، يجب أن يبتدئ يف تطبيق العلوم االجتامعيّة عىل سلوكه االجتامعي وعىل 

سلوك الجامعة ككل، وطبًقا ألب العلوم االجتامعية يف الغرب، فإّن العلوم الطبيعية تحوز عىل 

ميثودولوجيا الحقيقة التى ال ميكن وضعها موضع الشك. ونظرًا ألنّه قد تّم تطبيق تلك العلوم يف 

النطاق املادي، فقد حان الوقت اآلن ألن ميتّد ذلك النجاح إل نطاق العالقات اإلنسانية«]2].

واملرحلة األخرى التي أثرت يف تشكيل النموذج املعريف الغريب من وجهة نظر الفاروقي هو ما 

تعرّض له العقل الغريب من صدمٍة يف الحرب العامليّة األويل؛ حيث ”اصطدم الفكر الديني بالحرب 

العامليّة األول، ودعا إل االنسحاب واالنعزال عن العامل ورأى الخالص يف القفزة العمياء إل 

املسيح والسكون إليه وفيه وجوديًا -وذلك حسبام رآه املفكر الديني األّول كريكجارد- ولكن عند 

صدمته بالحرب العامليّة الثانية اضطّر إل التدخل...وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى ظهرت 

الدعوات التى تنادي بالتخلّص من الدين ومن كّل عنرص ما ورايّئ مطلق؛ إذ يكمن الرّشّ واالستبداد 

يف املا ورائيّة واإلطالق بالذات“]3].   

مسائل  أّن  بدعوى  الفلسفيّة  للمسائل  تحديه  وظهر  الوضعي  الفكر  انترش  نفسه،  الوقت  ويف 

ألصقوها  معاٍن  من  املتكلّمون  وضعه  ما  سوى  لها  جوهر  ال  تفتيتيّة  لغويّة  مسائل  كلّها  الفلسفة 

العامل  الفلسفة يف  دوائر  وفيتجنشتاين جميع  إير  فكر  عّم  وبالفعل  بها،  يتفّوهون  التي  بالكلامت 

]]]- الفاروقي، إسامعيل: صياغة العلوم االجتامعية صياغة اإلسالمية، رسائل إسالمية املعرفة)5(، ال ط، فريجينيا، املعهد العاملي للفكر 

اإلسالمي، )ال ت( ص8. 

]2]-  الفاروقي، إسامعيل: صياغة العلوم االجتامعية صياغة اإلسالمية، م.س، ص9-8.

]3]- الفاروقي، إسامعيل : ”التحرك الفلسفي اإلسالمي يف العرص الحديث“، املسلم املعارص، العدد 39، ) مايو ]98](، ص5].
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التقنية- مدار الدراسة العلمي يف الطبيعة وهدفه األّول  الغريب، فأصبحت الوضعيّة املجرّدة -أي 

واألخري، والوضعيّة املنطقيّة مدار الدراسة يف الفلسفة وحقولها، ويف العلوم اإلنسانية واالجتامعية، 

وأخريًا يف الفكر الديني نفسه]]].   

ويرى الفاروقي أّن أهّم جوانب اتّفاق الفكر الغريب مع املسيحيّة األوروبية تتمثل يف موضعني 

أساسيني، هام: ”عزل العقل وإحالل الّشعور مكانه كمنهج للمعرفة، ذلك أّن العقل ال يسوغ التثليث 

والتجسيد وصلب اإلله وموته وإعادته إل الحياة وتخليص البرش بتعذيبه، إمّنا الشعور املسيحي 

يسوغ ذلك عند املسيحيني املؤمنني بهذه األركان، وثانيًا أّن الخطيئة األصليّة وسقوط البرش أجمع 

بالرضورة الناتج عنها أفسد جبلّة اإلنسان بحيث أصبحت ال يُرجى منها خري، وعجزت بالكليّة عن 

اإلتيان به حتى لزم أن يتجّسد اإلله ويُكّفر عن اإلنسان خطيئته ويحدث له خالصة. وبالتايل فالزمان 

واملكان؛ بل والخلق كلّه مفسود وساقط ال يستغرب من قيامه عىل تعارك جميع القوى والعنارص 

واملخلوقات التي يتألّف منها بعضها مع بعض دون جدوى أو نهاية“]2].    

     ويف ضوء هذه العوامل واملؤثّرات ال سياّم املؤثّر الديني نشأ الفكر التنويري الغريب يف ظّل 

هذه العوامل واملؤثّرات مام أنتج ردود فعل معرفيّة قامئة عىل التمرّد عىل العقل املعريف الكنيس 

باألساس، واالنتقال إل عقل جديد هو العقل النقدي، ويف الوقت نفسه تبلور النموذج املعريف 

الغريب مستمًدا أصوله من الفلسفة اليونانيّة واإلغريقيّة، ال سيّام يف نزعتهام املادية بعد حالة الفراغ 

الذي تسبّبت املسيحيّة يف إيجاده خالل العصور الوسطى.

ثانًي�ا: املسّلمات األساسّية للنموذج املعريف الغريب 
حّدد الفاروقي أبرز املسلاّمت التي يقوم عليها النموذج الغريب، وهي الّنـزعة الشكوكيّة مبيًّنا 

بأّن هذه  الغريب، ويرى  التصّور  الذي يحمله  الكّل  الفكري  والتصّور  العقل  أبعادها املعرفيّة يف 

الّنـزعة الشكيّة هي األساس املعريف الذي ساهم يف بناء كثري من القيم يف النموذج الغريب بدًءا من 

عرص التنوير األورويب، ويؤكّد عىل مخاطر الّنـزعة الشكوكيّة التي ”تفاقمت بدرجٍة بالغة الخطورة 

يف عامل اليوم عاّمة، ويف الغرب بوجه خاص. وباتت تلك الّنـزعة هي املبدأ السائد يف أوساط 

املتعلمني، فضالً عن شيوعها يف أوساط العوام املحاكني للمثقفني يف مجتمعاتهم. ويعود هذا 

االنتصار  أنّه مبثابة  إليه عىل  املنظور  الغريب،  العلم مبفهومه  نجاح  االنتشار املشهود جزئيًا إل 

املتواصل للعقل التجريبي عىل العقل الديني. ورّوج الغرب تعريًفا للعقل الديني عىل أنّه العقل 

]]]- الفاروقي، إسامعيل : ”التحرك الفلسفي اإلسالمي يف العرص الحديث“، املسلم املعارص، ص6].

]2]- م.ن، ص5].
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امللتزم بتعاليم الكنيسة ورؤيتها. وفقدت الكنيسة يف رأي التجريبيني حّجيتها ومرجعيّتها يف تعليم 

الحقيقة من أمد طويل. بل إّن الكنيسة مل تكن يوًما ما أمالً لحيازة مثل تلك املرجعيّة والحجيّة“]]]. 

ويقوم املذهب الشيّك عىل مجموعة من االفرتاضات واالعتقادات املعرفيّة األساسية، هي: ]2] - 

الطبيعيّة هي  الظاهرة  الطبيعيّة. ويف العالقات اإلنسانيّة،  ال يشء يعرف حقيقة سوى الظواهر 

الرغبة. 

الظواهر األخالقيّة ال تُعرف حقيقة. فهي دامئًا وأبًدا مشكوك فيها ال تُعرف برّش حّق وال خري حّق. 

ال يجوز لإلنسان أن يّدعي أّن سلوكًا ما خري من سلوك آخر إال إذا أّدى ذلك السلوك إل إشباع 

رغبة من رغباته هو دون اآلخرين. 

ويربط الفاروقي بني نظرة املسيحيّة وتصّورها لطبيعة اإلنسان وبني تأصيلها للمذهب الشيّك يف 

مبحث األخالق الذي قام أصالً ضّد معتقداتها ومضامينها املعرفيّة، وكانت سببًا يف منّوه وازدهاره؛ 

حيث ”باركت املسيحيّة مذهب الشّك األخالقي، وذلك باعتقادها أّن اإلنسان مخلوق ساقط بُنيت 

كتلة  كلّها  فحياته  اجتهاده وعمله.  من  واملنكر، ال أصل وال جدوى  والعدوان  اإلثم  جبلّته عىل 

من الخطيئة والفجور، واملجتمع ليس إال ميدان الشيطان. أرادت املسيحية أن تربهن عىل ألوهيّة 

املسيح فرأت أنّه يلزم لالقتناع بعمليّة التخليص التى قام بها اإلله بتجسمه يف املسيح وصلبه: أن 

يكون اإلنسان عاجزًا عن تخليص نفسه بفعله. لذلك حطّت من قدر اإلنسان ونفت األخالق من 

سلوكه. فاتّفقت مع مبدأ الشّك بأّن سلوك اإلنسان ال حقيقة معنويّة أو قيميّة فيه“]3].  

الشك( يف  )مبدأ  األسايس  املبدأ  لهذا  اإليجابيّة  الجوانب  بعض  الفاروقي عىل  تأكيد  ورغم 

االجتامع  روابط  توثيق  إل  أّدى  ما  وهو  اإلنسانيّة وحاميتها،  الذات  احرتام  مثل  الغريب  النموذج 

أّدى يف  ذلك  أّن  إال  الذات،  رغبات  إشباع  أجل  من  التعاون  لالتّفاق عىل رضورة  الغريب وذلك 
الوقت نفسه إل مجموعة من اآلثار السلبية التي تأّصلت يف الشخصيّة الغربية، وأهّمها: ]]]

فأصبح  الحقيقية،  ألّهها وجعلها وحدها  بأن  اإلنسانيّة وحاميتها  الذات  رعاية  الغرب يف  غال 

إشباع رغباتها هو معيار الخري والرش. 

أّدت األول إل  القوم.  القوم عىل  الفرد، وعصبيّة  القوم عىل  الغرب عصبيّتني: عصبيّة  عرف 

]]]- الفاروقي،إسامعيل، التوحيد..مضامينه عىل الفكر والحياة، م.س، ص85.  

]2]- الفاروقي،إسامعيل: ”نحن والغرب“، املسلم املعارص، العدد الحادي عرش، ص22، سبتمرب 977]، ص22. 

]3]- م.ن، ص23. 

]]]- م.ن، ص29. 
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انحسار الشخصيّة الفرديّة برضورة تطبّعها بطابع الجامعة إل أن أصبحت الرتبية عندهم ال معنى 

التوّحد   ،)Acculturation( االجتامعي  التثّقف   ،)Socialization( االجتامعي  التشبيه  سوى  لها 

الكيفي االجتامعي )Homogenization(، التكامل االجتامعي )Adjustment(.وأّدت الثانية إل 

استعامر اإلنسان ألخيه اإلنسان بالجملة أي باملاليني. 

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

اغتصاب  أّدى إل  النمور  الزمالء  العنف ضّد  الرغبات ومنع  تأليه  فإّن  التقنية يف خدمة اإلنسان، 

اإلنسان للطبيعة، أي إل استثامر الطبيعة وتطويع قواها إلشباع الرغبات دون وازع أخالقي، دون 

الطبيعية  تلويث املوارد  فكان  لقيمه وأوزانه.  مًعا ويخضعهام  والرغبات  الطبيعة  يعلو عىل  معيار 

ونهب الرثوة األرضيّة بال حساب ماّم أّدى بدوره إل قلب توازن الطبيعة يف كثري من الحقول.

أو املعارص،  الحديث  الغريب  بالفكر  ليست خاّصة  الفاروقي  إليها  يُشري  التي  الشكيّة  والّنزعة 

وإمّنا ترجع يف جذورها إل القرن الرابع قبل امليالد، والتي قامت يف مواجهة تفسري الواقع عن 

طريق التأّمالت العقليّة، كام ظهر عند السفسطائيني والذين جاؤوا من بعدهم من الشّكاك األوائل 

باسكال  عند  الحديثة  الفلسفة  يف  ظهرت  ثم  وغريهم،  وكارنيادس،  وإينسيدميوس،  بريون،  مثل 

وهيوم وكانط والتي أرادت تقويض اإلميان الديني باملفهوم الكنيس.

ثالًثا: نقد العلوم االجتماعّية الغربّي�ة وإدراك التحزّي 
شمل هذا الّنقد للعلوم االجتامعيّة جوانب عّدة ال سيّام ما يتعلّق باملنهج ذاته، الذي نادى منذ 

البدء بفصل العلوم اإلنسانيّة عن العلوم الطبيعيّة، وهو ما أثّر بوضوح عىل مكانة هذه العلوم من 

ناحية، وأحكامها ومناهجها من ناحية أخرى، ثم تفريغها من املضامني اإلميانيّة بصورة تامة ”... 

وكانت النتيجة: هي استحواذ الحقائق الواقعيّة لكّل مجتمع عىل املقدرة لتكوين املعايري الخاصة 

به. لقد أّدى مبدأ الواقعيّة، ومن ثم االستقالل الذايت القيمي للحقائق االجتامعية، ووضعها موضع 

العلوم  الغرب  منح  فإّن  أخرى،  ناحية  ومن  للمجتمع.  الحتمي  األخالقي  التدهور  إل  االختبار 

اإلنسانية مكانًا خارج نطاق العلم قد أعفى تلك العلوم من التشّدد الخاص باملوضوعيّة، وبإنزالها 

إل املرتبة الدنيا حتى ال تطالب باملوضوعيّة العلميّة، أو حيث ال ميكن إحراز تلك املوضوعيّة 

أبًدا، فإنّها قد أصبحت عرضًة للهجامت من مذاهب النسبيّة، والتشكك والذاتية، مام ساعد عىل 
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إبطال أثرها بصفة أكرب وإفساد قّوة متضّمناتها )أي اإلميان، والعقيدة، واألمل، والخري، والواجب، 

والجامل،...( يف تقرير الحياة والتاريخ“]]].

الخاصة  الغريب  النموذج املعريف  التي طرحها  الّدعاوى  بنقد بعض  أيًضا  الفاروقي  اهتم  كام 

بنتائج العلوم االجتامعية الغربية، ال سياّم ما يتعلّق باملوضوعيّة واملحايدة، وهو التناقض الذي 

يقع فيه املنهج االجتامعي الغريب. ففي الوقت الذي يؤكّد فيه نسبيّة الحقيقة االجتامعيّة، فإنّه يُؤكّد 

الحقيقة عنده؛ حيث  بدراسة هذه  التي تختّص  العلوم  نتائج  ناحيٍة أخرى موضوعيّة وحياديّة  من 

”يدعي الغرب أّن علومه االجتامعيّة تتسم بالصفة العلميّة؛ ألنّها محايدة، وتتعّمد تفادي األحكام 

والتفصيالت اإلنسانيّة، وتعامل الحقائق باعتبارها حقائق وترتكها تتحدث عن نفسها، ولكن ذلك 

فإنّه ليس مثة إدراك نظري ألية حقيقة بدون إدراك طبيعتها وعالقتها  إّدعاًء غري ذي جدوى؛  يعّد 

القيميّة، ومن ثم، فإنّه بدالً من االمتناع عن تحليل الناحية القيميّة الذي ال ميكن تطبيقه عىل أي 

حال، والسامح لالعتبارات القيميّة أن تقّرر االستنتاجات بطريقٍة سيٍّة، سوف يتوّل أحد العلامء 

الصادقني القيام بعمل جميع التحليالت بطريقٍة رصيحٍة، ذلك العامل الذي لن يّدعي أبًدا التحدث 

عن املجتمع اإلنساين يف حني أنّه يف الحقيقة يعني املجتمع الغريب، أو يّدعي التحّدث عن الدين 

يف حني أنّه يف الحقيقة يعني املسيحية، أو يّدعي التحدث عن القوانني االجتامعية واالقتصادية، 

يف حني أنّه يف الحقيقة يعني بعض املامرسات العامة للمجتمعات الغربية“]2].

ثم انتقد الفاروقي االتجاه الذي أطلق دعوى ”أن ما كان تطبيقه ممكًنا بالنسبة للطبيعة قد تّم 

افرتاض إمكانيّة تطبيقه بالنسبة لإلنسانية، أي بالنسبة لكّل من الفرد واملجتمع، فإّن كليهام ميثل 

الطبيعة، ويجب إخضاعها لألساليب نفسها، إن مل يكن لنفس قوانني فهمها“]3].

وقد أّدى ذلك الخطأ الجوهري يف تعريف حقائق العلوم االجتامعيّة والتعرّف عليها إل ظهور 

يف  تتحّكم  التى  القوانني  وضع  إمكانه  يف  يكون  باملالحظة  يقوم  شخص  أي  أّن  هو  آخر  خطأ 

الحقيقة االجتامعيّة لو أنّه اتّبع القواعد العلميّة بطريقٍة مدقّقٍة؛ ولكّنه يجب أن يتأكّد من إبطال أي 

نوع من التحيّز الشخص واالمتناع عن إصدار أي حكم سابق، فالحقائق يجب أن تدرك لتتحّدث 

أن تكشف عن  الحقائق إال  التشّدد لن تستطيع  أنّه مبقتىض ذلك  نفسها. ولقد ساد االعتقاد  عن 

أسارها وهكذا تصبح خاضعة للمعالجة العلمية]]]. 

]]]- الفاروقي، إسامعيل، صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية، م.س، ص9]. 

]2]- م.ن، ص22.

]3]- م.ن، ص3].

]]]- م.ن، ص3].



االستغراب العالم اإلسالمي والغرب254

2 0 2 ــف 1 ي خر
 A L - I S T I G H R A B21 االستغراب

الكامن يف  تأكيدهم عىل املوضوعيّة، رغم تحيّزهم  الغربيني يف  العلامء  الفاروقي  انتقد  كام 

خطوات منهجيّتهم ونتائجها؛ ”حيث كان العلامء االجتامعيون الغربيون من الجرأة بحيث أعلنوا أّن 

أبحاثهم تتّسم باملوضوعيّة، ولكّننا نعلم جيًّدا أنّهم يدينون بالتحيّز وأنّها غري مكتملة،... إّن العقل 

الغريب، بالرغم من التقّدم املفاجئ يف علم القيم الفينومينولوجي، كان بعيًدا عن اإلدراك بأّن فهم 

األديان والحضارات والثقافات الخاصة بالشعوب األخرى يتطلّب نوًعا من التحيّز املضاد وتعاطًفا 

مع الحقائق لو أنّه سيتم فهم تلك الحقائق عىل اإلطالق“]]].  

صفة  معه  ينتفي  مام  الحقائق،  إدراك  يف  ودوره  للباحث  الذايت  البُعد  عىل  الفاروقي  ويؤكّد 

املوضوعيّة، ففيام يتعلق بإدراك القيم ”نجد أّن الشخص القائم باملالحظة هو الذي يؤكّد الحقائق 

أو يتعاطف معها بطريقة فعليّة سواء أكان مؤيًّدا أم معارًضا، وإدراك القيم يعّد يف حّد ذاته تقريرًا 

ال  فإنّنا  أخرى،  وبعبارة  الحياة.  واقع  يف  القيم  تفّهم  يتّم  عندما  فقط  يحدث  أنّه  أي  القيم،  لتلك 

نستطيع القول إنّه قد تّم إدراك القيمة إال إذا كانت قد حرّكت، أو أثرت يف أو أثارت عاطفة أو شعوًرا 

يف الشخص القائم باملالحظة وفًقا ملا تتطلّب طبيعتها، ويعترب إدراك القيم شيئًا مستحيالً لو مل يتم 

إحداث ذلك التأثري من خالل قّوتها املقّررة أو إغرائها املؤثّر، ولكن ذلك ليس من املمكن حدوثه 

التعاطف  وبدون  التأثّر،  بذلك  الذي سوف ميّر  باملالحظة  القائم  الشخص  قبل  إعداد من  بدون 

الوجداين مع اليشء. إّن اتّجاه الشخص القائم بالّدراسة تجاه الحقائق موضع الدراسة يقّرر نتيجة 

بالرجل الغريب والتحليالت  الّدراسات اإلنسانيّة الخاّصة  أّن  الدراسة، وذلك هو السبب يف  تلك 

”الغربية“،  بالصفة  بالرضورة  تتسم  الغربيون  العلامء  بها  يقوم  التى  الغريب  للمجتمع  االجتامعيّة 

وليس من املمكن أن تكون مناذج تُحتذى لتطبيق دراسات عىل املسلمني أو مجتمعاتهم“]2].

وينتقد الفاروقي تشّكل الذهن الغريب الذي يقوم عىل التعميم وإهامل الخصوصيات الثقافيّة 

والدينيّة والبُعد الديني واألخالقي عىل وجه الخصوص، وهي العنارص األساسيّة املكونة للظاهرة 

اإلنسان  طبيعة  يدرس  الذي  الغريب  الطالب  ”...إّن  تحرًضا  املجتمعات  أقّل  يف  حتى  اإلنسانيّة 

املتعلّقة  الحقائق  جميع  تكون  أن  بالرضورة  ليس  أنّه  يدرك  تجعله  حالة  يف  يكن  مل  واملجتمع 

الظاهرة  فإّن  للقياس؛  خاضعة  ثم  ومن  الحواس،  طريق  عن  للمالحظة  قابلة  اإلنساين،  بالسلوك 

تنتمي  أخرى  فيها عنارص  يتدّخل  بل  القصد،  ”طبيعية“ عىل وجه  تتكّون من عنارص  اإلنسانيّة ال 

إل نظام مختلف، أي النظام األخالقي الروحي، وتقّررها إل درجة فائقة؛ وتلك العنارص ال تعّد 

العنارص، وهي ال تتسم  الطبيعة أو قابلة لالستنتاج من تلك  نتائج الزمة لعنارص  بالرضورة مبثابة 

]]]- الفاروقي، إسامعيل، صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية، م.س، ص]]-5].

]2]- م.ن، ص]].
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بالتامثل العاملي يف الجامعات اإلنسانيّة، بل إنّها تعتمد عىل التقاليد والثقافة، والدين، واألولويات 

الشخصيّة والجامعيّة التي ليس من املمكن أبًدا وضع تعريف شامل لها، ومبقتىض كونها روحيّة، 

فإّن تلك العنارص ليس من املمكن عزلها أو فصلها عن أصولها الطبيعية، وليس من املمكن أبًدا 

إخضاعها لألسلوب القيايس الوحيد الذي يعرفه العلم، وهو األسلوب الكمي“]]].

الغرب،  يف  االجتامعيّة  العلوم  اإلنسانيّة  العلوم  بني  وفصل  آخر  تقسيم  إل  الفاروقي  ويشري 

والذي ترتب عليه استبعاد جميع التقييامت يف العلوم االجتامعيّة من ناحية وهيمنة التأّمل الذايت 

عىل العلوم اإلنسانيّة من ناحية أخرى ”لقد فصل الغرب العلوم اإلنسانية عن العلوم االجتامعيّة؛ 

بسبب االعتبارات امليثودولوجيّة؛ ولقد نجح ذلك الفصل يف استبعاد جميع التقييامت من العلوم 

االجتامعيّة فيام عدا تلك التي تقوم عىل أساس غاياٍت مقيّدٍة، فإّن املوضوعيّة )العلمية( مل تستطع 

يتّسم  وتطبيقها  اهتاممها  أصبح  التى  اإلنسانيّة  العلوم  إل  ثم رصفتها  ومن  التقييامت  تلك  إجازة 

بالّصفة الشخصيّة والفرديّة التاّمة، وذلك التطهري املتعمد للعلوم االجتامعيّة من جميع اعتبارات 

النتيجة لذلك هي استحواذ  بأّي قّوة تتعرض لها؛ وكانت  للتأثر  القيم الجوهرية قد جعلها عرضة 

الواقعيّة،  أّدى مبدأ  به. لقد  الخاّصة  الواقعية لكل مجتمع عىل املقدرة لتكوين املعايري  الحقائق 

التدهور  إل  االختبار  موضع  ووضعها  االجتامعيّة،  للحقائق  القيمي  الذايت  االستقالل  ثم  ومن 

األخالقي الحتمي للمجتمع]2].

] - املنظور الحضاري املُقارن 

انطلق الفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف الغريب من منظور حضاري مقارن، وذلك من خالل 

التوحيدي  املعريف  النموذج  ومكّونات  عنارص  بني  توجد  التى  واالختالفات  التباينات  أهم  إبراز 

املنتمي إليه، والنموذج املعريف الغريب. 

الفاروقي ”أّن  للنموذجني، وهو موقفها من ”اإلنسان“، يرى  العنارص املشكلة  ويف أحد هذه 

اإلسالم يختلف جذريًا، أّوالً: مع الرؤية اإلنسانيّة اإلغريقيّة، التى تعرتف بإنسانيّة املواطنني األحرار، 

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

اليهوديّة بالدرجة ذاتها، التى تسلّم بوجود الصورة اإللهيّة يف كّل البرش بالفطرة، ولكّنها تفرّق بينهم 

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

بني البرش من حيث امتالكهم جميًعا ناموًسا طبيعيًا وتّدعي اختصاص أتباعها بناموس إلهي بحكم 

]]]- الفاروقي، إسامعيل، صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية، م.س، ص2].

]2]- م.ن، ص9]. 
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التى  األوروبية  العلامنيّة  اإلنسانيّة  الرؤية  مع  وأخريًا،  رابًعا  اإلسالم  ويختلف  وتعميدهم،  إميانهم 

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

عامة، إل أدىن من مستوى البرش. فلم يستطع حتى رائد التنوير كانط، املنادي بالعقل الخالص، أن 

يصل بعقالنيّته إل نهايتها املنطقيّة، وخّصص وضعيّة أدىن لألسيويني واألفارقة“]]].  

أّما رؤية اإلسالم لإلنسان التي يقّدمها الفاروقي فتتلّخص يف ذلك التصّور القرآين الذى يقوم 

عىل املبادئ التالية: 

الروم،  سورة  اآلية3]؛  الحجرات،  )سورة  لإلنسانيّة(  املطلقة  )املساواة  سواسية  البرش  كّل   -

اآليتان 20 – 22، سورة الزمر، اآلية9(. 

- تحرير اإلنسان من الخطيئة: فالخطيئة األول آلدم عليه السالم ال متتّد أثرها عىل أبنائه، فضالً 

عن أنّها خالية من أّي أثر كوين –أيًضا- ومن ثم فال مكان ملفاهيم من قبيل ”الخالص الاّلهويت“ ال 

يعرف اإلسالم أي خالص الهويت. فالخالص يف منظوره مفهوم دينّي غري مناسب. ال نظري له يف 

املفردات اإلسالميّة. واإلنسان ال يواجه أّي مأزق يحتاج عىل تخليصه منه“]2].   

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

منهجيّته يف قراءة النموذج املعريف الغريب، يطرح الفاروقي ”النظام االجتامعي“ وموقف اإلسالم، 

خاصيّة  مع  اإلنسان،  داخل  إل  املوّجهة  العيسويّة  الدعوة  ”أّن  ويرى  منه،  واليهوديّة  واملسيحية 

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

اليهودية إل إدانة كليّة للدولة ذاتها، وللحياة السياسية برّمتها...وليس لدى املسيحيّة اآلن نظريّة 

الدنيوية،  األنشطة  كل  بشأن  وتحّفظها  السياسيّة،  وللعمليّة  واملكان،  للزمان  فإدانتها  للمجتمع، 

بينها  ثانوي عديم الجدوى يف عمليّة الخالص، يحول  الّنظام االجتامعي نفسه أمر  أّن  واعتبارها 

وبني أن تكون لها نظرية بهذا الصدد“]3].   

أما النموذج اإلسالمي فيستمّد مرجعيّته من التوحيد واإلقرار بأّن هناك غاية للخلق، وأّن تلك 

الغاية هي تحقيق األوامر اإللهيّة املتعلّقة بهذا العامل الذي تتّخذ منه الحياة البرشيّة مرسًحا لفعلها 

]]]- الفاروقي،إسامعيل، التوحيد، م.س، ص38].

]2]- م.ن، ص0]].  

]3]- م.ن، ص67]. 
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اإلنساين الحّر املسؤول ”يقتيض ذلك من املسلم الّنظر إل الحياة بزمانها ومكانها بعني الجد، 

الرتباط فالحه أو خرسانه بتمثّله للسنن اإللهيّة املتّصلة بالزمان واملكان الذي يحيا فيه.. ]]]  ومن 

ثم يقوم الّنظام االجتامعي يف اإلسالم عىل مقومات عّدة منها]2]:

- الطابع العام الذي يحكم الحياة اإلسالميّة )أخالقية النية(. 

- الحاجة إل نسيج اجتامعي ملموس حقيقي للوجود. 

 - عالقية القيميات. 

ويصل الفاروقي إل وصف دقيق لشكل األّمة. كام تحّددها النظريّة االجتامعيّة يف اإلسالم، 

بكونها )أي األمة( بنية مدنية، عضوية، متعاضدة، غري محدودة بأرض أو شعب، أو بثقافة، أو بعرق، 

عاملية، وكلية، ومسؤولة، يف حياتها ككيان اعتباري مشرتك، وكذا يف حياة كّل فرد منها. وهي مقوم 

أسايس ال غنى عنه يف تحقيق أي إنسان لسعادته يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة”]3].   

ويقّدم الفاروقي يف صورة أخرى مقارنة بني النموذجني التوحيدي والغريب املادي من حيث 

املنطلقات املعرفية األساسية والكلية، فالنموذج التوحيدي ينطلق من مصدريّة القيم يف الّنظر إل 

الطبيعة، وهو ناتج عن مبدأ التسخري واالستخالف، لذا فالفعل اإلنساين مع الطبيعة هو ”االكتشاف“، 

بينام النموذج الغريب ينطلق من مصدرية الذات ”الرغبات والدوافع“ وهو ما جعل عنوان الفعل 

اإلنساين يف الطبيعة هو“اإلبداع“ والذي بدوره يعتمد عىل“ القهر والسطو والسيطرة“.  

 وهو ما جعل النموذج التوحيدي منوذًجا منفتًحا يؤمن باالنفتاح والتواصل انطالقًا من أصالة 

مبدأ ”التغيري اإليجايب“. يف مقابل االنغالق واالنعزال يف النموذج الغريب الذي ينطلق من أصالة 

مبدأ ”الرصاع والرش“ يف االجتامع اإلنساين.

ويف مقارنة بني امليثودولوجيا الغربية واإلسالمية يصل الفاروقي بعد مناقشة للميثودولوجيا الغربية 

إل نتائج عّدة أهّمها: إن العلوم الغربيّة تعّد ناقصة، وهو ما طرحه تحت عنوان ”نقائص امليثودولوجيا 

الغربية“ -والتي أرشنا إليها يف نقد العلوم االجتامعية الغربية- والنتيجة الثانية هي: ذاتية العلوم الغربية 

يف مقابل دعاوى عامليتها، أما النتيجة الثالثة هي أّن العلوم االجتامعيّة الغربية تنتهك متطلّبًا حاساًم 

للميثودولوجيا اإلسالميّة، وهذا املطلب عند الفاروقي هو مبدأ وحدة الحقيقة -يف مقابل تعّددها يف 

امليثودولوجيا الغربية- ويتناول الفاروقي هذا املبدأ )مبدأ وحدة الحقيقة( يف العنارص التالية:

]]]- الفاروقي،إسامعيل، التوحيد، م.س، ص70].

]2]- م.ن، ص72]-73].

]3]- م.ن، ص82].  
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] - يقّرر ذلك املبدأ أّن الحقيقة تعّد شكالً من أشكال الله، وليس من املمكن فصلها عنه، وأّن 

الحقيقة واحدة مثلام أّن الله واحد، فالحقيقة ال تشتّق وجودها من الله الذي هو خالقها وسببها 

النهايئ فحسب بل إنّها تشتّق معناها وقيمتها من إرادته التي تعّد غايتها وغرضها النهايئ، وتقاس 

فاعلية تلك الحقيقة مبقتىض تحقيقها أو عدم تحقيقها للقيمة. ويف الواقع فإّن الحقيقة أصبحت 

تتسم بالفعاليّة، حتى غدا من املمكن وصفها بأنّها صياغة لإلرادة اإللهيّة، ولذلك يجب دراستها 

تعني  الحقيقة خارج هذا اإلطار ال  فإّن  وانتهاكها. ومبثل ذلك األسلوب،  القيم  إطار تحقيق  يف 

شيئًا عىل اإلطالق. ومن ثم، فمام ال أساس له من الصّحة أن نحاول إقامة معرفة الحقيقة اإلنسانيّة 

يتعلّق باإلنسان،  بطريقٍة منفصمٍة عاّم يجب أن تكون عليه تلك الحقيقة، ولذلك، فإّن أّي بحث 

يجب أن يتضّمن موقف تلك الدراسة إزاء الغايات]]]. 

2 - وذلك املبدأ الخاص بامليثودولوجيا اإلسالميّة ال يتامثل مع املبدأ الذي يقّر بوثاقة صلة 

ذلك  باألّمة؛  املتعلّق  املبدأ  وهو  إسالميًّا،  بكونه  يتميّز  شيئًا  إليه  يضيف  ولكّنه  الروحيّة،  الناحية 

املبدأ الذي يُقّر أنّه ليس مثّة قيمة ومن ثم ليس مثّة أمر يتّسم بالّصفة الّشخصيّة أو يتعلق بفرد واحد. 

وإدراك القيم أو تحقيق القيم ال يتّصل بالشعور الشخص يف لحظٍة معيّنٍة أو بالفرد وعالقته الخاّصة 

ا باملجتمع،  مع الله. إّن اإلسالم يُؤكّد أّن وصايا الله، أو األمر األخالقي يعّد بالرضورة شيئًا خاصًّ

إنّه بالرضورة يتّصل بالّنظام االجتامعي يف األّمة وال مُيكن أن يسود إاّل بها؛ وذلك هو السبب يف 

األّمة،  إذا عرفها يف إطار  إاّل  الشخصيّة  التقوى  أو  تتعلّق باألخالق  بأيّة فكرة  يدين  أّن اإلسالم ال 

وحتى يف الصالة التى تعّد مواجهة شخصيّة للغاية مع الله وعبادته، فإّن اإلسالم قد أعلن أنّها وسيلة 

لتحقيق األوامر األخالقيّة املتعلقة بحّب الغري وما مياثلها]2].

3 - إّن اإلسالم قد جعل قيمه متوقّفة عىل تلك األوامر، وذلك هو السبب الذى جعل اإلسالم يحرّم 

األديرة واالمتناع عن الزواج، ويرتجم مثله الدينية واألخالقية يف الرشيعة، أو القانون العام، ويربط 

وصاياه األخالقية باملؤّسسات العاّمة التى ال ميكن أن تزدهر إال إذا كانت الدولة ذاتها إسالميّة، ذلك 

هو مغزى تجاوز اإلسالم لحدود الفضيلة املسيحيّة، ويف حني أّن املسيحية قد عرفت الخالص يف 

إطار النية، أي الشعور الشخص يف لحظة معيّنة، فإّن اإلسالم قد عرّفه يف إطار العمل، أي الحياة 

النهايئ  الحكم  هو  الضمري  كان  األول،  الحالة  ويف  واملجتمع،  واملكان  الزمان  إطار  يف  العامة 

العام، واملحكمة  القانون  يتمثل يف  الحكم أصبح  فإّن  الحالة األخرية،  أما يف  عىل وجه األرض، 

العامة، والقوانني العامة، والثواب والعقاب بواسطة الله عىل مدى التاريخ. لقد صاغ اإلسالم اإلميان 

]]]- الفاروقي، إسامعيل، صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية، م.س، ص6].

]2]- م.ن، ص7].



259االستغراب منهجّية الفاروقي في قراءة النموذج المعرفّي الغربي

2 0 2 ــف 1 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 21

باألخرويات من أجل تدعيم ذلك الرصح التاريخي من األفكار. والقيم، والقوانني، واملؤسسات، 

وحتى املعرفة اإلسالمية، ذاتها، أي معرفة إرادة الله كام هي واضحة يف الوحي، قد جعلها اإلسالم 

ممكنة فقط يف إطار املجهود الجامعي الدائم من خالل اإلجامع والتواتر. وطبًقا للرأي اإلسالمي، 

فإّن الناحية الخاّصة بعلم القيم والناحية الخاّصة باألمة يعتربان متكافئني وقابلني للتحويل، وهام سويًا 

يَُكِونان بعًدا جوهريًا، ورشطًا ال بّد منه للحقيقة، وليس من املمكن أن يكون مثة معرفة لتلك الحقيقة 

بدون قيمة، وليس من املمكن أن تكون مثة قيمة دينيّة أو أخالقيّة إال يف إطار األمة“]]]. 

املحور الثالث: بعض جتليات النموذج املعريف الغريب وتمّثالته 
الغريب بني األصول املعرفيّة من جهة والتجليات  للنموذج املعريف  الفاروقي يف قراءته  ربط 

الواقعة يف املشهدين الفكري واالجتامعي من جهة أخرى. وهو ما نتناوله هنا تحت عنوان تجليات 

واملذاهب  والقيم  األفكار  أسايس مجال  بشكل  تظهر  والتي  الغريب ومتثالته،  املعريف  النموذج 

الفلسفية املتعّددة ذات األصل املعريف الواحد.

أّوالً: يف ميدان األفكار واملذاهب الغربّية

أشار الفاروقي إل بعض تجليات النموذج املعريف الغريب ومتثالته املعرفية وظالله االجتامعية، 

بتمثالت  –أيًضا-  اهتامًما خاًصا  الفاروقي  واهتم  الفكرية،  األفكار واملذاهب  ميدان  ال سيام يف 

النموذج الغريب يف ميدان الفن واالقتصاد. ففي ميدان املذاهب الفكريّة ربط بني ظهور املدارس 

الفكرية الغربية ومبدأ الشك، ويرى أّن الغرب عرف ثالثة أنظمة أقامها عىل أساس مبدأ الشك: 

1 - الفوضويّة: قامت يف أّول عهدها تحت تأثري املسيحيّة املبارش. فاملسيحيّة أبت أن ترّشع 

للسلوك االجتامعي وتركته للشيطان قيرص؛ ألّن الحياة االجتامعية يف نظرها، مقطوع منها. وأبت 

التنكر  أن ترّشع للسلوك الفردي؛ ألنّه ميدان الرغبة والرغبة رّش يف ذاتها. فال رأي للمسيحية إال 

للرغبة ومحاربتها واالنعزال عن الجامعة. وهذه الرهبانيّة التي ابتدعتها مثاالً للسلوك البرشي. وترك 

السلوك اإلنساين بال رشيعة دعوة إل الفوضوية]2].

2 - الوجوديّة: أكّدت الوجوديّة أّن ال أمل يُرجى من حياة اإلنسان؛ ألنّها ال خري فيها. بل هي 

مليئة باألمل والحزن واألىس وتنتهي مبوت أكيد، وسعي اإلنسان لن يرى؛ ألنّه كلّه غرور. فالوجود 

مأزق يجب التخلص منه وال خالص إال باالرمتاء يف أحضان املسيح، اإلله املخلص...وإذا كان 

]]]- صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية، م.س، ص8]. 

]2]- الفاروقي، إسامعيل، ”نحن والغرب“، م.س، ص23.
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الدين خروًجا من مأزق الوجود، فال حاجة لالعتناء مبأزق. ليذهب به القيارصة إل حيث ألقت]]]. 

3 - الليربالية: تقوم الليربالية عىل الشك بأن عالقة اإلنسان باإلنسان فيها حقيقة أخالقية أو قيمية. 

فابتداء منه تعارض الليربالية كّل امتداد لتأثري اإلنسان يف اإلنسان اآلخر. فاإلنسان ذات تحيا يف 

رغباتها، وال يدخلها مؤثر إاّل هتكها. وكون الرغبة أو الطبيعة الحقيقَة الوحيدة، فهذا تأليه للرغبة؛ 

ألنّه ينفي وجود الحقيقة املعنويّة أو العتمويّة التي هي وحدها القادرة عىل تطويع الحقيقة الطبيعيّة. 

فاملوجود الذي ال وجود لغريه: إله يف ملكوته]2]. 

4 - الشيوعّية: تقوم الشيوعيّة كام قامت الليرباليّة االنجلوسكسونيّة عىل مبدأ الشك، أي تأليه 

الّرغبات بجعلها الحقيقة الوحيدة، وبالتايل، باعتبار الرغبات معياًرا نهائيًا لكّل ما هو خري ورش. إال 

أنّها تختلف عن الليربالية بأنّها ال تعرتف برغبات الفرد إال بقدر اعرتافها برغبات الجامعة. والجامعة 

عندها ليست القوم بل الطبقة. فالشيوعية نظام تجنيدي )Requinentational( بالرضورة؛ ألّن رغبة 

الطبقة عندها أولويّة كربى، ال تنسق رغبات األفراد معها بل تُنقض وتُنكر، لذلك كان تصّور عالقة 

اإلنسان باإلنسان يف الشيوعيّة: أّن العامل زميل العامل أىّن ُوجد، وأنّهام مجّندان لخوض حرٍب 

الطبقُة  تُبيد  أن  إل  دامئة  الرصاع هذه: حالة  وأّن حالة  املتسلّطة،  الرأسامليني  طبقة  مع  رضوريٍّة 

الطبقَة األخرى.]3]    

5 - العلامنّية: أّسست العلامنيّة قضيّتها عىل الدعوة إل عدم تقرير الشأن العام بقيم نابعة من 

الدين، بدعوى أّن الدين مصدر غري جدير بالثقة. وزعمت العلامنية أّن هذا املصدر غري عقالين 

وخرايف وقائم عىل الجزم مبقوالت ال دليل عليها. ومن املمكن أن يتفّهم املرء مثل هذه التّهم 

حال توجيهها إل املسيحيّة، أو عىل األديان التى أّسست مبادئها عىل عقائد ال دليل عىل صّحتها 

أو إل أديان متّر مبرحلة وهن معيّنة. إاّل أّن تلك التّهم ال تتعلق ال من بعيد وال من قريب باألديان 

باألديان  العقليّة، وال  للمعايري  العامة  بالصّحة  تسلّم  التي  أي  الفطرة،  العقائد املنسجمة مع  ذات 

التى تشهد صحوة إحياء تسعى من خاللها إل التخلص من حالة الركود والوهن، بالطرح العقالين 

النقدي ملقوالتها عىل نحو يجسد قياًم إنسانيّة حقيقيّة]]].

ثانًيا: مجال علوم اإلنسان، أما يف علوم اإلنسان ومامرساته، فيقوم مبدأ الشك عىل اعتبار أّن 

كونها  أنّها وحيدة يف  ذلك  الوحيدة.  املعطيات  – هي  واالجتامعيّة  الفرديّة   – اإلنسانيّة  الرغبات 

]]]- الفاروقي، إسامعيل، ”نحن والغرب“، م.س، ص]2.

]2]- م.ن، ص]2. 

]3]- م.ن، ص26. 

]]]- الفاروقي، إسامعيل، التوحيد..مضامينه عىل الفكر والحياة، م.س، ص69].
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مرئيّة محسوسة قابلة للفرز عاّم سواها، كام هي قابلة للقياس والتقييم الكمي. وعىل هذا املعطى 

تأكيد  الشك يف  تقوم كعلوم موضوعيّة. وليس  أن  اإلنسانيّة واالجتامعية  للعلوم  كأساس، ميكن 

الّشّك يف نفي أي فاعل آخر يف تفسري الظواهر السلوكيّة. فالسلوك البرشي كان  إمّنا  معطى ما، 

يفرّس – قبل حركة اإلصالح الدينى – بإرجاعه إل املبادئ والقيم الصادرة عن الدين والثقافة، إال 

أّن حركة اإلصالح أودت بسلطة الكنيسة وتعاليمها وأبعدتها كّل البعد عن السلوك اإلنساين]]]. 

ثالًثا: نزعة تأليه اإلنسان، أنجبت الحضارة اإلغريقيّة فلسفًة إنسانيًّة قويًّة تبّناها الغرب واعتربها 

منوذًجا يُحتذى من عرص النهضة، بيد أّن تأسيس تلك الفلسفة اإلنسانيّة اإلغريقيّة عىل نزعٍة طبيعيٍّة 

مبالغ فيها، أفىض بها إل تأليه اإلنسان، بل تأليه رذائله. وهذا هو الرّسّ يف أّن اإلغريقي مل يجد 

غضاضة يف تصوير آلهته ككائنات يخدع كل منها اآلخر ويتآمر ضده، وال تتورع عن الزنا والرسقة 

وسفاح أول القرىب، والعدوان والغرية، واالنتقام، وما شاكل ذلك من األفعال الوحشيّة]2]. 

رابًعا: يف مجال الفن، حينام تحّول مركز القّوة املسيحيّة إل العامل الهيليني فقدت املسيحية 

قدرتها عىل مواصلة الرصاع ضد التجربة الجاملية اإلغريقية، وأصبحت نفسها هيلينيّة بالطبع. ومع 

ذلك، فقد احتفظت ببعض أصولها السامية، ومن ثم كان الفّن البيزنطي مرآة انعكس عليها كال الطابعني 

الفكريني. فلقد كان الفّنان البيزنطي غري مهتم بالتعبري عن الطبيعة الطابعة الاّل نهائيّة يف اإلنسان، وهذا 

قدر مؤكد يف فنه فوعيه باإللوهية املنـزهة منعه من االنزالق يف أدىن خلط بني الحقيقة القدسية 

وبني الطبيعة... ولكن هذه األصالة السامية أصبحت ضعيفة خاصة بعد االعتقاد بالتثليث، وبعد أن 

لبست املسيحيّة ثوبًا غنوصيًا هيلينيًا يف مؤمتر نقيا. ومن ثم فإّن الفّنان ]املسيحي[ يف بحثه عن 

الحقيقة املنـزّهة مل يقف عن حّد معنّي... بينام رأى الوثني اإلغريقي اإلله يف الفكرة األول الثابتة 

عن اإلنسان والطبيعة، فإّن املسيحي الهيلينى رآه مبارشة، يف صورة مؤسلبة – كاريكاتورية – لإلنسان، 

وغري مبارشة، خالل لوحات روائية عن اإلميان، تلك اللوحات التى استخدم فيها البيزنطي الرموز 

والنصوص الدينية، ليوحي للمشاهد – بطريقة كالميّة منطقيّة – عن الفكرة األول يف تلك اللوحة أو 

ذاك. لقد كان الفن اإلغريقي يف مجموعه حسيًا... وكان الفن البيزنطي حسيًا يف جزء منه، ومنطقيًا 

يف جزئه اآلخر. فالجانب الحيّس منه، أي تصوير اإلنسان واألشياء الطبيعية، مل يعرّب عن ”فكرة أول“ 

مطلًقا، طاملا أّن الفنان لجأ إل تعبرياٍت منطيٍّة مؤسلبة تخالف الطبيعة... ولهذا فإّن الفّن الديني 

املسيحي يف بيزنطة قد تنازل عن النصف األهم من وظيفته للفهم املنطقي]3].  

]]]- الفاروقي، إسامعيل، ”التحرك الفلسفي اإلسالمي الحديث“، م.س، ص3].

]2]- الفاروقي، إسامعيل،  التوحيد..مضامينه عىل الفكر والحياة، م.س، ص23]. 

]3]- الفاروقي، إسامعيل: ”التوحيد والفن“، املسلم املعارص، العدد]2 ) ديسمرب 980](، ص88]. 
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خامًسا: يف ميدان االقتصاد، إّن الّنموذج الغريب للتطّور مبنّي عىل نظام الفائدة بأعىل درجاتها، 

ومن ثم عىل اإلنتاج فاالستهالك، وذلك بالتايل يستلزم قدًرا من الغّش من خالل إعالنات مركّزة مع 

بعض اإلهامل يف نوعيّة اإلنتاج. إّن النموذج الغريب للتنمية يعنى باإلنتاج االقتصادي واالستهالك 

مهتاًم  للتطّور  الغريب  النموذج  كون  يوجد.  ال  يكاد  الناس  حياة  بكيفيّة  مركزة...واهتاممه  بصفة 

بالفائدة، فهو مييل غالبًا لرتكيز الرثوة يف أيدي القلّة التي توظفها ملصلحتها املنافية لرشوط العدالة 

االجتامعية]]]. 

النفعي  الجانب  عىل  التأكيد  أوجد  املطلقة،  النسبّية  وانتشار  العلوم  يف  النفعّية  مبدأ  سادًسا: 

للعلوم الطبيعية والرتكيز عىل جنيها إل اتساع موارد التطبيق والتقنية اتّساًعا شاسًعا ال ينكر فضله 

تحالفت مع مخلفات املايض  ما  التى سعان  النسبية  انتشار  أيًضا إل   – أّدى  لكّنه  البرش.  عىل 

الغريب حيال الطبيعة: أي مخلفات عرص النهضة من أّن الطبيعة يجب أن يقبض عليها ويناهض 

اإلله بالتمّكن منها رغم أنفه كام فعل بروميثيوس، ومخلفات املسيحية من أّن الطبيعة، بل الخلق 

برّمته، ساقط ال خري فيه وال خالص. فأّدى ذلك التحالف إل ما نشاهده اليوم من نهب واغتصاب 

وتدمري للطبيعة، ما أّدى بدوره إل اختالل توازنها وتهديدها بالقضاء عىل اإلنسان والحياة]2].   

ومنفياته،  تأكيداته  يف  الّشّك  مبدأ  عىل  االجتامعيّة  العلوم  قامت  االجتامعّية،  العلوم  سابًعا: 

معتقدة أّن املرغوب إطالقًا هو املرغوب فيه فعالً، وأّن ما بني عىل غري املرغوب فيه فعالً ليس 

حقيقة بل منية متنى، وأّن السبيل إل معرفة الحقيقة السلوكيّة هو السبيل نفسه إل املعرفة الطبيعيّة، 

الرغبات  فهو  املحسوس  أّما  به.  واملثبتة  له  املفرّسة  النظرية  وافرتاض  املحسوس  استقراء  أي 

الكامنة يف تحرّكات اإلنسان املرئيّة الخاضعة للقياس الكمي. وأما العلوم اإلنسانية فال حقيقة فيها 

أصالً، فهي ليست علوًما، بل آداب تجمع ما يدور يف قلب اإلنسان وذهنه من متنيات دون االعتامد 

عىل الظواهر املحسوسة]3].  

ثامًنا: الفردانّية، عىل الصعيد الفردي دعت العلوم االجتامعيّة اإلنسان إل االعتامد عىل الذات 

بوجوده. وأصبحت  اإلنسان ووعيه  لوجود  األخري  واملرجع  املستقلة  القيم  منبع  وتقويتها؛ ألنّها 

الحرية يف نظر الغرب كافّة متساوية مع املامرسة التى ال تخضع ملبدأ أو قانون، بل تصدر عن 

اإلرادة الشخصيّة املجرّدة. ومن الفالسفة الذين دعوا إل متركز األخالق حول ”األنا“ نيتشه عىل 

]]]- الفاروقي، إسامعيل: ”اإلسالم يف القرن املقبل“، املسلم املعارص، العدد38 )إبريل ]98](، ص25. 

]2]- الفاروقي، إسامعيل، ”التحرك الفلسفي اإلسالمي الحديث“، م.س، ص2]. 

]3]- م.ن، ص3]. 
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الحياة  إل  نزعٌة  الوجود  أّن  فأكّد  أّما شوبنهاور  والسيطرة.  القّوة  إل  نزعٌة  كلّه  الوجود  أّن  أساس 

والوجود والبقاء. ولحقتهام الوجوديّة العدميّة عىل لسان سارتر وكامو متّجد املامرسة الحرّة كأعىل 

ما ميكن أن يصبو إليه الوجود اإلنساين]]].  

”الرباهني“  طريق  عن  إليها  التوّصل  يتّم  الطبيعية  العلوم  حقائق  املنهج،  مجال  يف  تاسًعا: 

دحضها  يتم  مل  طاملا  صحيحة  تظّل  التى  للنظريّة  أساًسا  تُعترب  والتى  فقط،  التجربة  عن  الناتجة 

خالل  من  صحتها  تثبت  عندما  طبيعي  قانون  مبثابة  النظرية  وتعترب  أخرى.  تجربة  أّي  طريق  عن 

التجارب واملالحظات املتكّررة. لقد تضّمنت تلك النظريّة دعوة لجعل العامل بأجمعه شيئًا قابالً 

للتفسري، ولقد تم إرغام الطبيعة أخريًا عىل أن تفتح أبوابها. فإّن العلم قد أرغمها عىل ذلك مبقتىض 

الطبيعية تعّد املفتاح لتحقيق  العلوم  تحقيقه يف أسباب حدوث الظواهر ونتائجها... وهكذا فإّن 

السيطرة عىل الكون؛ وإّن مقدرة تلك العلوم عىل فهم األشياء تعّد بصفة مبارشة مقدرة عىل التوجيه 

والسيطرة. ومن ثم فهي تعّد قّوة مثلام تعّد سعادة. لقد استحوذت تلك الرؤية العلميّة عىل الرجل 

تم  التى  املكاسب  أثبتت  وقد  واستغاللها،  الطبيعة  الستكشاف  هائلة  طاقات  وأطلقت  الغريب 

لتحقيق  الطريق املؤكد  العلم  للشك، وجعلت  الرؤية مبا ال يرتك مجاالً  تلك  إحرازها وتحقيقها 

الحياة املثالية]2].  

الدرس املعريف املستفاد 
من قراءة الفاروقي للنموذج املعريف الغريب

الدرس األّول يف هذه الدراسة: هو ذلك التكوين املنهجي املتمّيز إلسامعيل الفاروقي، والذي 

استطاع أن يجمع فيه بني إدراك النموذج املعريف الغريب من واقع الدرس والدراسة  من ناحية ومن 

يقع يف  أنّه مل  إال  النموذج  لهذا  الرغم من معايشته  ناحية أخرى، وعل  الخربة املعاشة من  واقع 

أسه؛ بل نظر إليه نظرة نقديًة من واقع منوذجه املعريف التوحيدي الذي اتّخذه ميزانًا ميكن أن يزن 

به أي مناذج أخرى. وهو ما يلفت الفاروقي نظرنا إليه برضورة التكوين املنهجي للباحث املسلم 

واملنجزات  الرتاث  عىل  اإلسالمية  وحضارتنا  ثقافتنا  انفتاح  عىل  تأكيده  فمع  الغريب،  العلم  إزاء 

العلمية البرشية، إال أنّه يُحّدد طبيعة هذا االنفتاح وشكله بأنّه انفتاح واع ال انفتاح املنبهر املأسور. 

وهذا االنفتاح الواعي يتطلّب ”...إتقان العلم والهيمنة عليه أي اإلملام التام والتفهم الكامل لكل 

]]]- الفاروقي، إسامعيل، ”التحرك الفلسفي اإلسالمي الحديث“، م.س، ص]].  

]2]- الفاروقي، إسامعيل، صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية، م.س، ص]]. 
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املسلم  به جرم. عىل  واالكتفاء  يُغني  وال  يكفي  ال  بالعلم  السطحي  فالتعرف  نواحيه.  من  ناحية 

الذي يطلب العلم عند الغرب أن ينفذ إل كافة الحقول واملكامن، ويحيط بتاريخ العلم ومنجزاته، 

العملية، ويعرف مشاكله وآماله حتى يقف عىل نشأته وحاجاته  النظرية ومسالكه  ويدرك مناهجه 

أن يعي املسلم  يتطلب  ناحية أخرى  الكاملة عليه“]]].  ومن  وإمكانياته... والتمكن منه والهيمنة 

يف  ومعطياته  بالتوحيد  الوعي  طريق  عن  ذلك  ويتحقق  اآلخر،  نحو  منهام  وينطلق  وذاته  رسالته 

االنسان والكون والحياة.

التى أطلقها  لتفنيد املقوالت  الغريب؛  النموذج املعريف  الحاجة إىل درس  الثاين: هو  الدرس 

األمة  الوافد يف  أذهان بعض من وقعوا يف أس  بقّوة، واستقرّت يف  لها  نفسه وروج  الغرب عىل 

علومه  و“حيادية“  الكونيّة  و“مركزيّته“  الغرب  ”عامليّة“  هو  املقوالت  هذه  وأهم  املسلمة، 

و“موضوعيتها“، ومطلقية طريق نهضته وتقدمه، و“أحادية“ ميزان التأخر والتقدم كام صورها هو..

للشك  مجاالً  يدع  ال  مبا  توضح  وتجلياته  ومكوناته  وعنارصه  الغريب  للنموذج  املعمقة  والقراءة 

تهافت هذه املقوالت ورّدها، وهذا ما جعل املسريي يقّرر أّن أّي مرشوع معريفٍّ حضاريٍّ ال بّد 

وأن يبدأ بنقد املرشوع الغريب معرفيًا وتفنيد مقوالته الفكرية وتفكيكها، وهو ما تعرّض له الفاروقي 

فيها  اعتمد  والتي  والحياة“،  الفكر  عىل  ومضامينه  ”التوحيد  القيّم  سفره  يف  سيام  ال  كتاباته  يف 

عىل تفكيك النموذج املعريف الغريب ورصده من منظور توحيدي، ولهذا التفكيك دور مهم يف ” 

التخلص من وهم النموذج املعريف الغريب، وبناء الوعي بتهافته الفتقاره إل ثابت، بل تحويل ما 

حّقه أن يكون متغرّيًا إل ثابت، وما حّقه أن يكون ثابتًا إل متغرّي، يف مقابل متيّز البديل املعريف 

اإلسالمي بامتالك نواة جامعة ناظمها التوحيد“]2].

الدرس الثالث: هو ما قدمه الفاروقي من إدراكه ملسألة “التحّيز” يف الفكر الغريب، ومنوذجه 

له  وقّدموا  املفكرين  بعض  الحًقا  إليه  انتبه  الفاروقي  لدى  تشّكل  الذي  الوعي  وهذا  املعريف، 

جهودهم مثل عبد الوهاب املسريي -الذي دعا إل تأسيس علم التحيّز- ورجال املعهد العاملي 

للفكر اإلسالمي]3]*، ويرى السيد عمر أهميّة إدراك التحيز يف الوعي اإلسالمي ”باعتباره الخطوة 

األول للتمكن من تجاوزه... ومن شأن إدراك حتميّة التحيّز الوعي بأّن كّل سلوك إنساين يعرّب عن 

منوذج معريف كامن. واكتشاف النموذج الكامن ال ميكن أن يكون عمليّة فرديّة بل عملية جامعية 

]]]- الفاروقي، إسامعيل: ”حساب مع الجامعيني“، املسلم املعارص، العدد]3) يوليو982](، ص9]. ص32. 

]2]- عمر، السيد،«صوب معايرة معرفية ملفهوم التحيز الثقايف من فكر املسريى ومنى أبو الفضلـ»، م.س، ص29. 

]3]- انظر : مجموعة من الباحثني: إشكالية التحيّز )جزآن(، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، نقابة املهندسني )مرص(، 995].
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تفاعلية متكاملة تتم عىل مستويات الرصد والتصنيف والنقد وبناء األمناط مع ربط البعد املعريف 

بالبعد الديني“]]].  

النموذج  درس  عند  املعرفة  اجتامع  بعلم  االهتامم  هو  الفاروقي  قدمه  الذي  الرابع:  الدرس 

املعريف الغريب وقراءته، من خالل التعرّف عىل الّسياقات االجتامعيّة املختلفة التي أّدت إل نشأة 

هذا النموذج بعنارصه املختلفة واملتناقضة أيًضا، وهو ما يساهم يف تفسري كثري من مكونات ذلك 

النموذج وعنارصه، فاستبعاد الدين وتحديًدا )دين الكنيسة( كان ناتج عن ذلك الرصاع الطويل بني 

)دين الكنيسة( وبني العقل الغريب، والذي انتهى بالقضاء ليس فقط عىل دين الكنيسة، ولكن عىل 

فكرة الدين ذاتها يف اإلنسان والحياة، كام يُفرّس أيًضا درس هذه السياقات غرق النموذج الغريب يف 

”حوسلة الطبيعة واإلنسان والعقل، مع إلغاء النموذج العلامين الشامل ملفهوم اإلله أو تهميشه، 

ونسف مفهوم اإلنسان الكوين، وتوظيف ذلك لصالح ترسيخ مركزيّة اإلنسان الغريب، وتحويله إل 

مستغل لبقيّة البرش ولكّل ما بالكون، وذلك بإحالل العقل األدايت محّل العقل النقدي“]2]. يف ضوء 

النظرة  أحادي  مادي  وراءها منوذج  يكمن  والتي  الوضعيّة،  وهيمنة  الروحيّة  والقيم  الدين  تغييب 

لإلنسان والكون، والذي يعرتف فقط بكل ما يخضع للحس واملشاهدة والتجربة، وينكر ما دون 

ذلك من ظواهر ترتبط باملرجعيّة املتجاوزة.

عبارة  وأنّه  البرشي،  العقل  يجرّدها  تصّوريًّة  بنيًة  املعريف  النموذج  كان  إذا  الخامس:  الدرس 

عن مجموعة من املعتقدات والفروض و املفاهيم واملسلّامت، إاّل أنّه يبدو ملموًسا يف تجلياته 

العقلية  الحياة  يف:  الغريب  املعريف  النموذج  متثاّلت  ذكر  عىل  الفاروقي  حرص  لذا  ومتّثالته، 

واالجتامعية واالقتصادية الغربية، وهو ما يجعل العقل املسلم يقظًا وراء دعوات العامليّة للمذاهب 

ًا عن منوذج  معربِّ إال  ليست  املختلفة، ألّنها يف حقيقتها  الفنون  واالجتامعية ومجاالت  الفكرية 

مادي له خصوصياته االجتامعية والفكرية وأسسه الفلسفية؛ بل تكمن نتاجات ذلك النموذج-أيضاً- 
يف مجاالت العلوم الرياضيّة والطبيعيّة]3]. 

]]]- عمر، السيد، »صوب معايرة معرفية ملفهوم التحيز الثقايف من فكر املسريى ومنى أبو الفضلـ»، م.س، ص32. 

]2]- م.ن، ص5]. 

]3]-  انظر حول التحيز يف العلوم الطبيعية:مجموعة من الباحثني: إشكالية التحيز )جزآن(، ال ط، مرص، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 

نقابة املهندسني )مرص(، 995]، ج]، ص 363-]]5.
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خاتمة
لعمليّة  رؤيتها  شّكال  فكريني  مفصلني  أمام  واملعارصة  الحديثة  اإلصالحيّة  املنهجيّة  وقفت 

وعل  واألفغاين،  عبده،  محمد  عند  ذلك  وظهر  الغرب.  والثاين  الدين،  هو  األّول  اإلصالح: 

رشيعتي، ومرتىض مطهري، ومالك بن نبي، ومحمد باقر الصدر وغريهم... من أصحاب األفكار 

اإلصالحيّة، وهو ما شّكل قناعة عقلية برضورة بناء إطار تحلييل لدرس النموذج املعريف الغريب 

ينطلق من الرؤية التوحيديّة.

الحضاري  التأسيس  عمليّة  أّن  هو  هنا  ونذكره  أسايسٍّ  بشكٍل  طرحه  الدراسة  حاولت  ما  إّن 

حضاري  توحيدي  منطلق  من  ودرسه  ذاته  الغريب  املعريف  للنموذج  التعرّض  تتطلب  اإلسالمي 

وتفكيك مقوالته األساسية، ثم نقد القراءات االستالبيّة التى تبّنت الفكر الغريب، وال يكون ذلك إاّل 

بنقد جذور هذا الفكر ومتثالته األساسية وعنارصه املكّونة ومفاهيمه وتصّوراته؛ حيث إّن االرتهان 

الحاصل لدى قطاع من املثقفني املسلمني إل الفكر الغريب وثقافته ومنوذجه املعريف، أو القطيعة 

الكاملة والرفض الكامل – دون التأّمل والترشيح الفكري ـ يف القطاع املقابل لهذه الفئة املستلَبة 

فكريًا، ال يؤّسسان ملنظور حضاري متكامل وعلمي نحو الحضارة الغربية وتصّوراتها األساسية؛ 

لذا فإّن العقل اإلسالمي املعارص يف حاجة إل مناذج معرفيّة أكرث منهجيًّة وعلميًّة لتناول الفكر 

الغريب ونقد مقوالته وتقديم بدائل معرفيّة توحيديّة.

وهذا ال يتحّقق بالطبع إال بتكوين عقليٍّة بحثيٍّة مسلمة تتمتع بقدرات معرفيّة متميّزة تستطيع أن 

تكون عىل دراية كاملة باملناهج األساسيّة يف هذا الدرس، والعنارص املعرفيّة األساسيّة لنموذجها 

التوحيدي الذي ميثل لها إطاًرا مرجعيًا وهويّة معرفيّة ومدخالً أساسيًا لإلصالح املعريف، وهو ما 

استطاع الفاروقي يف جمعه بني: الدرس التوحيدي، والدرس الغريب، والدرس املنهجي الفلسفي 

التحليل.

والله من وراء القصد
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musulmane est basée sur les nobles principes moraux, le chercheur tente d'enraciner 
les codes moraux de l'islam dans le cadre des défis épistémologiques imposés par le 
relativisme moral dans la pensée occidentale moderne.

-le chercheur Marocain Ahmad Idaali a écrit un article intitulé "La question du 
développement dans la pensée de Malek Ben Nabi. Traits d'une vision islamique des 
questions de sous-développement". Il tente d'enraciner les dialectiques du progrès et 
sous-développement; il aborde également la thèse du développement dans le système 
philosophique de Malek Ben Nabi.

-le chercheur Libanais Huçein Ibrahim Chams-Dine présente une étude intitulée 
"Le problème de jonction et de disjonction entre la langue et la pensée. Lecture 
critique comparative de deux visions, arabe et occidentale". Il porte au jour la jonction 
et la disjonction entre la langue et la pensée en Occident, et révèle les défauts que les 
savants occidentaux rencontrent, contrairement à la concordance entre les tendances 
de la pensée islamique.

Dans la rubrique (Le monde islamique et l'Occident) on trouve les articles suivants:

-sous le titre "Horizons de la critique islamique de la civilisation occidentale", le 
chercheur en sciences religieuses Jacob Mayali s'attaque au projet intellectuel du 
penseur musulman Ali Ezzat Bicovich; il tente de mettre en évidence la décadence de 
la structure intellectuelle et épistémologique de la modernité en Occident

-la chercheure syrienne Manal Ismael Merhi a écrit un article intitulé "interpréter la 
mort de l’auteur Approche épistémologique et critique de la thèse de Roland Barthes". 
Elle met en évidence les origines de la théorie de Barthes et leur consacre une analyse 
critique.

-le chercheur égyptien Hassan Abdallah Hassan a écrit un article intitulé "La 
méthode de Farouki dans la lecture du paradigme épistémologique occidental". Il 
aborde le thème de la conscience systématique de Farouki dans la lecture du paradigme 
épistémologique occidental. Il détermine ensuite les origines intellectuelles de cette 
lecture en nous éclairant sur les outils systématiques de Farouki.  
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-sous le titre "Platon en arabe", le chercheur allemand Rüdiger Arnzen met en 
évidence les ambiguités liées à l'influence de Platon dans la sphère arabe. Il évoque 
également les œuvres qui sont attribuées faussement à Platon et qui n'ont aucune part 
au philosophe.

-Elham Baker a écrit un article intitulé "L'art idéal chez Platon". Elle fournit une 
réponse à la question complexe: quel est le but de l'art chez Platon? Quelles sont ses 
dimensions? Quel rapport existe-t-il entre le philosophe et sa philosophie morale? 
La chercheure s'intéresse à la place des arts chez Platon et leur rôle dans l'éducation 
de l'homme et son bien-être, contrairement à la théorie professée par la modernité 
occidentale contemporaine: "L'art est pour l'art" quels que soient ses effets.

-sous le titre "La cité idéale entre Platon et Aristote", le chercheur égyptien Mostapha 
Annachar expose les principaux fondements de la Cité idéale. Il expose ensuite la 
pensée critique d'Aristote sur ces fondements en montrant comment la théorie de la 
Cité devient un piège pour Aristote lui-même.

La rubrique (Entretiens) présente un entretien avec la professeure Chams al-
Moulouk Mostaphaoui. Elle se concentre sur des questions scientifiques liées à 
l'approche métaphysique platonicienne des dialectiques du mythe, de la raison et de la 
morale. Elle développe une critique comparative entre la philosophie initiale grecque, 
et ses effets pendant l'époque hellénique.

La rubrique (Études fondatrices) nous propose les articles suivants:

-sous le titre "Les lois divines: les versets directifs comme régulateur de la vie 
humaine" Cheikh Haçan Ahmad al-Hadi aborde les lois divines du Coran comme 
référence pour comprendre le mouvement historique de l'Islam; il soutient sa 
compréhension en citant quelques versets qui décrivent les lois et normes divines qui 
régissent la vie humaine.

-sous le titre "La référence morale de la pensée islamique. Défis d'enracinement" le 
penseur musulman Mohammad Ali Merza'Ï révèle les grandes bases de la référence 
morale dans la pensée islamique; il souligne les constants doctrinaux qui considèrent 
la morale comme un des piliers de l'islam. À partir du moment où la prophétie 
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Al-Istighrab numéro 21
Le numéro 21 de la revue al-Istighrab comprend un dossier sur Platon ainsi qu'un 

nombre d'articles arabes et non arabes qui examinent les pensées de Platon dans les 
domaines de la science, la philosophie, la morale et l'anthropologie, et leurs effets 
sur la civilisation moderne. Ce numéro comporte également quelques études sur 
l'enracinement de la pensée islamique et la critique de l'Occident.

Le rédacteur en chef Mahmoud Haidar écrit un éditorial intitulé "Pourquoi faut-il 
reprendre Platon?"

Le (Dossier) comporte les essais suivants:

-sous le titre "La question du mal chez Platon", Mohammad Feyrouzkahi et Ali-
Akbar Ahmadi Afranjani, deux chercheurs en philosophie de la religion, exposent la 
question du mal chez Platon, et soulignent qu'en dépit de ses efforts ininterrompus 
concernant la négation du mal pour le dieu du bien, Platon a échoué et a été nommé 
polythéiste, ce qui se manifeste dans toutes ses opinions philosophiques.

-sous le titre "Un paradoxe dans la République", le professeur en philosophie 
David Sachs expose sa propre vision des conclusions de Platon, qui selon lui n'ont 
pas affaire avec les fondements que le philosophe a établis. Sachs tente de montrer 
comment Platon planifiait un plaidoyer pour la justice du point de vue de ses effets. 
Ce qui l'amène à une contradiction résultant de l'absence d'un rapport entre le concept 
de la justice et la preuve principale de la République.

-le chercheur égyptien Ghidan Assayed Ali a écrit un article intitulé "Critique de 
l'idée de divinité dans la philosophie grecque". Il y propose une approche comparative 
par laquelle il analyse et critique la divinité du fait qu'elle occupe la même place pour 
le trio fondateur de la philosophie grecque (Socrate, Aristote et Platon).

-sous le titre "Aristotélisme et platonisme au Moyen Âge", Alexandre Koyré porte 
au jour deux traditions philosophiques anciennes: Aristotélisme et platonisme au 
Moyen Âge; d'ailleurs, il illustre comment les philosophes musulmans ont investi ces 
deux traditions dans un contexte culturel dirigé par les religions monothéistes.
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to originate this rule in frame of Epistemological challenges presumed by the 
ethical relativity adopted by the Western Modern Thought

•  “The Question of Development in the Thought of Malek Bin Nabi: Features 
of an Islamic Vision of the Issues of Civilizational Retrogression” 

By Moroccan researcher Ahmed Id Ali, in which there is an attempt made to 
root the dialectics of progress and retrogression, and the answer to the thesis of 
development in Malik Bin Nabi's intellectual system.

• The Lebanese researcher Hussein Ibrahim Shams El-Din presents his 
article under the title: “The Problem of the Connection and the Separation 
Between Language and Thought; a Critical Reading of a Comparison Between 
the Islamic and Western Perspectives.” In it, he sheds light on the problem of 
the connection between language and thought among Western scholars, and he 
shows the defects and pitfalls they faced, contrary to what happened in terms of 
continuity and parity in the courses of Islamic thought.

• In the section "The Islamic World and the West" we also read the following 
papers:

Under the title: “The Prospects of Islamic Criticism of Western Civilization”, the 
researcher in religious sciences, Ya’qub Al-Mayali, presents the intellectual 
project of the Islamic thinker Ali Izetbegovic, and through it he seeks to 
demonstrate the terrible rush in the intellectual and cognitive structure of the 
modernist movement in the West.

• In her article: “An Interpretation of “The Death of the Author” (1967): In 
an Epistemological Critical Approach to Roland Barthe's Thesis,” the Syrian 
researcher Manal Ismail Merhi sheds light on the premises of the author's death 
theory as presented by Roland Barthes, as she approaches it with analysis and 
criticism.

• The Egyptian researcher Hassan Abdullah Hassan wrote a paper titled: 
“Al-Faruqi's Methodology in Reading the Western Epistemological Model,” in 
which he approaches the methodological awareness of Al-Faruqi in his reading 
of the Western epistemological model, and defines the intellectual bases for this 
reading, by identifying the methodological tools used by Al-Faruqi.

273االستغراب Occidentalism Quarterly, Issue 21



االستغراب 274

2 0 2 ــف 1 ي خر
 A L - I S T I G H R A B21 االستغراب

• Under the title: “Arabic Plato” the German researcher RUDIGER ARNZEN 
discusses the ambiguities about Plato in the Arab World, indicating that there are 
works have certainly been attributed to him wrongly. 

• "The virtuous Art in the view point of Plato" is a study by the Egyptian 
Researcher Ilham Bakr, in which she provides a comprehensive answer to the 
compound question: What is the point of the art in the view point of Plato? And 
what are its value aspects and its link to his ethical philosophy?

in her answer she seeks to discern the privilege of art and its role in raising 
the human being so as to attain the happiness in his Utopia, contrary to the 
contemporary Western theory of Modernity that foster the mere Theory of “Art 
for Art's Sake” beyond its adverse impacts.   

• In his study of " The Utopia State between Plato and Aristotle " the Egyptian 
Researcher Mustafa Al-Nashar sheds light on the most prominent pillars of 
Plato's Utopia, then provides Aristotle’ critique to it indicating how Aristotle 
himself caught up in the advocate for The Utopia State but in his case. 

• In the chapter “Interviews”, we read an interview with the Professor 
Shamsul-Molok Mustafavi providing answers to Thematic questions about Plato’s 
Metaphysical Approach to dialectics of myth, mind and ethics. Her answers 
also included critical comparison between the Early Greek philosophy and its 
consequences in the followed era known as the Hellenistic period philosophy.  

• In the chapter “Originating Researches,” the Islamic Researcher Sheikh 
Hasn Ahmad Hadi wrote his article under the title “The divine norms: the verses 
of management as regulating method of good human being life” in which he 
approaches The divine norms mentioned in the Holy Quran as reference point to 
understand Islam in its historic process, citing to many different Qur’anic verses 
in this field. 

• In the same chapter, the Islamic Researcher Mohammad Ali Mirzaei, wrote 
under the title: “the reference point of the Islamic Thought; the challenges of 
Originating and Modernity” in which he deals with the main  pillars of  the reference 
point of the Islamic Thought, emphasizing on Aqeedah-based norms dealing with 
ethics as main pillar of Islam. Out of the principle of the Prophetic Resurrection 
based on Makarim al Akhlaq (Noble Qualities of Character), The author seeks 
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Summary of the Research Essays
 Included in the 21th Issue of Al-Istighrab

Plato's philosophy today

The new issue, number 21, of the magazine “Al-Istighrab” was released for 
the fall of 2020, and it included a series of foreign and Arabic researches 

and studies that sought to approach the Plato's philosophy and its repercussions 
in the modern civilization. In addition, it should be mentioned that The new issue 
also covers a range of topics on Inculcation of the Islamic thought and Western 
criticism. In what follows, we present a briefing of each of the contents of the 
incoming research and studies according to the approved tabulation sequence.

* In the Preface, Editor-in-Chief Mahmoud Haidar wrote under the title: “why 
should we recall Plato?”.

* In the Portfolio, we dealt with a selection of studies and researches, which we 
list as follows:

• Under the title: "The question of evil in Plato" the Iranian theologists 
Mohammad Feiruzkohi and Ali Akbar Aframjani review The question of evil in 
Plato mentioning that despite Plato’s efforts to deny attributing the evil to the 
God of Good, but he failed and trapped in suspicion of Polytheism that embodied 
in his different philosophical opinions. 

• In his study of "fallacy in Plato's Republic " David Sachs, a philosophy 
professor in the University of Johns Hopkins University, approaches Plato’s 
conclusions stating that there is no connection between them and his Inculcation’s 
aim. He also explores how Plato was approaching his advocating the justice from 
the point of view of the mere implications of the justice which got him into fallacy 
as a result of  lack of  connection between  his own concept of justice and the 
main reasoning  of  the Republic book. 

• The Egyptian Researcher Alsayyed Ali wrote his article under the title: “The 
Criticism of the concept of a deity in Greek philosophy” in which he explores 
critically the concept of a deity as common theme among the Greek philosophy 
founding Tripartite (Plato, Socrates and Aristotle). 
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أهلية/ مؤسسات حكومية:.......................................................................... أفراد/ مؤسسات   / الثاليث  ـ االسم 

ـ العنوان بالتفصيل:...........................................................................................................................

ـ الربيد اإللكرتوين:..........................................................................................................................

ـ رقم الهاتف: أريض:.................................................................. خلوي:........................................

يرسُّ إدارة مجلة »االستغرابـ» 

أن تعلن عن اعتامد نظام االشرتاك السنوي عىل النحو التايل: 

االشرتاك السنوي: أفراد: $100، مؤسسات أكادميية ومراكز أبحاث: $150، مؤسسات حكومية: 200$

مبا فيها أجور الربيد الخارجي

يرسل طلب اشرتاك إىل العنوان اإللكرتوين التايل:

istighrab.mag@gmail.com 
عىل أن يتضمن الطلب املعلومات التالية:

مالحظة: يتوّل القسم اإلداري تأمني وصولها عرب الربيد الرسيع عىل العنوان الوارد يف 

طلبكم، كام ميكنكم التواصل مبارشة عىل األرقام التالية: 65]]27 /]0 - 76/059333
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